
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut Environmentálního Inženýrství 

 

 

 

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADŮ Z VÝROBY PAPÍRU 

 

THE POSSIBILITY OF USING WASTE FROM 

PAPER PRODUCTION 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:                              Bc. Martina Murínová  

Vedoucí diplomové práce:                                      Ing. Barbora Lyčková, Ph.D. 

 

                                                   

                                                   Ostrava 2014  

 



 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 

Poděkování 

 Chtěla bych poděkovat Ing. Barboře Lyčkové Ph.D. za její vstřícný přístup a 

odbornou pomoc při psaní této diplomové práce. Ráda bych taky poděkovala za nápomocné 

konzultace a připomínky Ing. Kristýně Červené a za cenné rady Ing. Taťáně Barabášové, při 

experimentální části mé práce. 

  



 

 

 

Summary 

In this thesis provides an overview of the possible methods of use of waste paper 

fibers. This work deals with the use of this type of waste, especially his participation in the 

process of composting, vermicomposting and also by means of pyrolysis. The experimental 

part of the work deals mainly with the process of composting and vermicomposting to get 

the results that evaluate the individual parts of the related legislation. Results are compared 

in terms of the applicable legis regulations. 
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Anotace 

V této diplomové práci je uveden přehled možných metod využití papírenského 

odpadního vlákna. Práce se zabývá možnostmi využití tohoto druhu odpadu, hlavně jeho 

účast při procesu kompostování, vermikompostování a taky formou pyrolýzy. 

Experimentální část práce se zabývá především procesem vermikompostování a 

kompostování pro zisk výsledků, které hodnotím v jednotlivých částech se související 

legislativou. Výsledky jsou porovnány z hlediska platných legislativních předpisů. 

Klíčová slova: vermikompostování, kompostování, pyrolýza 
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SEZNAM POUŽITÝCH SKRATEK 

BČVO – biologická čistírna odpadních vod 

ČVO – čistírna odpadních vod 

KL – klížící lis 

KV – krycí vrstva 

NL – nerozpustné látky 

PAC – poly-aluminium-chlorid 

PL – přípravná látka 

PN – podniková norma 

PPP - pomocné papírenské prostředky 

PS – papírenský stroj 

VL – vlnitá lepenka 

VO – velký okruh papírenského stroje 

ZV – základní vrstva 

OP – ovládací panel 

PE -  polyetylén 

CEPI – Konfederace evropských papírenských průmyslů 

ČSN – Česká státní norma 

OO – ostatní odpad 

NO – nebezpečný odpad  
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ÚVOD  

 Problematika odpadů provází lidstvo již dlouhou dobu. V průběhu času došlo k 

výrazným změnám hlavně v množství a složení odpadů. V minulosti byla většina druhů 

odpadů rozložitelná v přírodě. S rozvojem průmyslové výroby vznikalo stále více odpadů, 

které již nebyly dále využívány a byly ukládány na skládky. Některé z těchto odpadů 

obsahují toxické a nerozložitelné látky, proto je s nimi nutno nakládat specifickým 

způsobem. 

Problémy, které souvisejí s odstraňováním odpadů, se netýkají pouze technologie, 

ale mají negativní dopad především na životní prostředí. Dnes je prvořadým úkolem 

minimalizace odpadů, jejich ekologické zneškodňování nebo jeho opětovné využití. Je 

důležité si uvědomit, že odpady z našich životů nezmizí, pouze je můžeme eliminovat, 

zpracovávat anebo s nimi jinak nakládat. 

Cílem této diplomové práce je poukázání na možné využití odpadního papírového 

vlákna, jako další a významné suroviny. 
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1 VÝROBA RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 

Výroba papíru má několik negativních dopadů na životní prostředí. Recyklace může 

zmírnit negativní dopady na životní prostředí a má pozitivní hospodářský dopad. 

Významným přínosem recyklace je snížení zatížení životního prostředí. Výroba 

papíru z recyklovaných vláken spotřebuje méně energie, šetří přírodní zdroje a snižuje 

znečištění životního prostředí. Konflikt mezi ekonomickou optimalizaci a ochranu životního 

prostředí získává pozornost pro plánování systému nakládání s odpady.  

V dnešní době, výroba a používání recyklovaného papíru je dobře zavedená a velice 

využívaná. Je nezbytné mít k dispozici technologie, za pomoci kterých je možné vyrábět 

všechny druhy papíru a zachovat jeho vlastnosti především využít starý papír jako suroviny. 

Recyklace papíru vyvolává četné přínosy pro životní prostředí. [3] 

Spotřeba papíru (nejen v ČR) stále roste. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně 

spotřeba cca 150 kg papíru, což je dvojnásobek spotřeby před deseti lety. 

 Meziroční nárůst recyklace papíru je přibližně 10%. Recyklace papíru je vedle 

ekologického významu i činnost ekonomická. Pomáhá papírnám redukovat náklady na 

výrobu papíru (V ČR se k recyklaci odevzdává cca 43% papíru, ze kterého se u nás recykluje 

až 70% a zbytek jde na export. Nicméně surovina se i dováží - zkrátka jde o obchod). Noviny, 

plata na vejce či některé vlnité lepenky nebo toaletní papír jsou povětšinou vyrobeny právě 

z recyklovaného papíru. [4] 

 Velice významnou recyklací papíru a její využitím se zabývá především firma 

Smurfit Kappa. Na 41 místech v 7 zemích každoročně zpracovává přibližně 5,3 milionů tun 

recyklovaného papíru. Vlákna regenerovaná z recyklovatelného papíru a lepenky jsou hlavní 

surovinou pro jejich papírny a závody na výrobu obalů. Mají k dispozici širokou škálu 

vybavení a vozidel, které zajistí jejich efektivní sběr:  nádoby na kolečkách, paletové 

krabice, otevřené nebo samo lisovací kontejnery, lisy na papír, atd. [5] 

Při ekologické výrobě obalů odpovědně recyklují papír a lepenku. Podporují seznam 

standardních druhů recyklovaného papíru a lepenky podle Konfederace evropského 

papírenského průmyslu (CEPI) EN643, jako například:  

http://www.odpady.arnika.org/spotreba-papiru


              Bc. Martina Murínová: Možnosti využití odpadů z  výroby papíru 

 

2014  3 

 Parametrické vysoké složení: Bezdřevné krycí listy, Bílé bezdřevé dopisy, 

Bílá silně potištěná vícevrstvá lepenka, Bílá lehce potištěná vícevrstvá 

lepenka, Bílá nepotištěná vícevrstvá lepenka, Bílý mechanický křídový nebo 

nekřídový papír na bázi celulózy, Bílé odřezky, Nepotištěné desky bělené 

sulfátové lepenky. 

 Kraftové složení/ druhy: Nové odřezky vlnité lepenky, Nepoužitý vlnitý 

kraftový papír, Nepoužitý vlnitý materiál, Použitý vlnitý kraftový papír, 

Použitý kraftový papír. 

 Parametricky střední složení: Noviny, Lehce potištěné bílé odřezky, 

Tříděný kancelářský papír, Barevné časopisy bez dřeva. 

 Běžné složení/ druhy: Smíšené papíry a lepenky, Šedá lepenka, Vlnitý papír 

a lepenka pro supermarkety, Použité obaly z vlnité lepenky, Směs novin a 

časopisů, Tříděný grafický papír pro odbarvování. 

 Speciální složení/ druhy: Smíšené obaly. [6]  

 

Obrázek 1 Nové odřezky silně potištěné vícevrstvé lepenky [6] 

Proces recyklace začíná, když se použité obaly opět zploští a sesbírají (zejména z 

maloobchodních prodejen), roztřídí a potom vrátí do papíren pro opětovné zpracování. V 

roce 2012 až 77 % zdrojů vláknitých surovin pocházelo z recyklovaných vláken. Díky 

obnovitelným zdrojům a díky tomu, že koncový produkt je plně recyklovatelný, jsou obaly 

z papíru a lepenky velmi přátelské k životnímu prostředí. Každý rok recykluje Smurfit kappa 

více než pět milionů tun použitého papíru. [7] 



              Bc. Martina Murínová: Možnosti využití odpadů z  výroby papíru 

 

2014  4 

2 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍRU 

Jako surovina při výrobě papíru slouží panenská nebo recyklovaná vlákna, případně 

směs obou. Technologie výroby papíru lze rozdělit do čtyř hlavních kroků: 

 příprava látky (zmíněna u sběrového papíru - čistící operace však již nejsou 

potřeba),  

 strojní nádrž,  

 papírenský nebo lepenkový stroj (nátoková skříň - přivádí vláknitou suspenzi 

na síto a vytváří rovnoměrné rozložení vláken po celé šířce síta, sítová část - 

odvodňuje papírový pás, lisová část - odstraňuje další vodu z pásu, sušicí část 

- odstraňuje zbytek vlhkosti zahřátím pásu papíru, navíječ - navíjí pás papíru 

do rolí)  

 další procesy - závisí na druhu papíru. [24] 

Ve své práci uvádím konkrétně firmu Smurfit kappa a její činnost při výrobě papíru. 

2.1  Smurfit Kappa Morava Paper 

Závod Smurfit Kappa Morava Paper vyrábí a dodává papír na krycí a zvlněnou vrstvu 

vlnité lepenky. Svým zákazníkům nabízí stabilitu nadnárodní společnosti, dlouholetou 

tradici, kvalitu a podporu výrobcům papírových obalů.  

Roční produkce činí 60.000 tun papíru, určených k výrobě papírových obalů, jež je 

vyráběn výhradně ze sběrového papíru. Aktivně tak podporují využívání druhotných surovin 

a jejích recyklaci a přispívají k šetrnému nakládání se surovinovými zdroji. [1] 

Díky výhodnému geografické poloze, v údolí řeky Moravice, pokrývají požadavky 

svých zákazníků ve všech místech České republiky i v zahraničí (Slovensko, Polsko, atd.)  

Smurfit Kappa Žimrovice je výrobní závod se stoletou tradicí a historií. První papírna 

byla postavená v roce 1981. Postupně se rozrůstala a dnes se zde vyrábí nejen papír, ale také 

kartonové obaly. [1]  
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V Žimrovicích tedy sídlí dvě divize regionálního uskupení SK v ČR. SK Žimrovice 

je závod na výrobu obalů z vlnité lepenky s tiskem i bez potisku, lepené klopové krabice, 

tvarové výseky lepené i nelepené. Závod pracuje v souladu s požadavky normy ČSN ISO  

9001 a 14 001, OHSAS 18 001. [1] 

 

Obrázek 2 Logo firmy Smurfit Kappa Morava Paper [34] 

2.2 Definice pojmů 

Papír - v širším smyslu stejnosměrná vrstva vláken, převážně rostlinných, vodou 

naplavených na síto, zplstěných a odvodněných, zpravidla pod 150 g/𝑚2 plošné váhy. 

Karton – tuhý papír, zpravidla od 150 g/𝑚2 plošné váhy. 

Sběrový papír – odpadový a použitý papír, kartón a lepenka, které po vytřídění jsou 

znova zpracovány v papírenském ů - průmyslu. 

Rozvláknění papíru – uvolnění a oddělení svazků vláken vlákniny 

v rozvlákňovačích. 

Třídění papíru – odstranění nečistot nevláknitého charakteru a nerozvlákněných 

zbytků po rozvláknění za pomoci třídičů. 

Papírenský stroj – strojové zařízení na výrobu papírů – kartónu tvorbou listu 

odvodněním přitékající papíroviny na sítovou část, lisováním v lisové části a sušením 

v sušící částí papírenského stroje. [2] 

2.3 Charakteristika hotového výrobků a vstupního materiálu  

Druhy vyráběných papírů    

 Karton na krycí vrstvu vlnité lepenky  

 Papír na zvlněnou vrstvu vlnité lepenky 
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Základní údaje o použití výrobků   

 Karton na krycí vrstvy vlnité lepenky - používá se jako krycí vrstva pro 

výrobu dvou, tří a pětivrstvových vlnitých lepenek. 

 Papír na zvlněnou vrstvu - používá se pro výrobu zvlněné vrstvy dvou, tři 

a pětivrstvové . [2] 

Seznam materiálu a surovin pro výrobu  

Sběrový papír je odebírán dle ČSN EN 643, s výjimkou parametru vlhkosti. Tento 

parametr je stanoven na hodnotu 10 % s tolerancí 2 %  

 Třída 1.02 – smíšené papíry a lepenky s odstraněnými nepoužitelnými 

materiály.  Směs různých druhů papíru a lepenek obsahující maximálně 40 % 

novin a časopisů. 

 Třída 1.05 – použité obaly z vlnité lepenky.  

 Použité krabice, bedny a archy z vlnité lepenky různé kvality. 

 Třída 1.04 – vlnitý papír a lepenka z obchodních domů. 

 Použité krabice, bedny, a archy z vlnité lepenky různé kvality. Použité 

papírové a lepenkové obaly, obsahující nejméně 70 % vlnité lepenky, zbytek 

tvoří hladká lepenka a balicí papíry. 

 Třída 4. 01. 02 – nepoužitá vlnitá lepenka. 

 Nepoužité krabice, archy a odřezky vlnité lepenky a krycí vrstvou 

z kraftlineru nebo testlineru. 

 Výmět – veškerý výrobní odpad z výroby na papírenském stroji a z převíjení. 

Odpad nesmí obsahovat nečistoty jakéhokoliv druhu. [2] 

Pomocné papírenské prostředky   

 PAC – Koagulační prostředek – používá se k čištění vod, dávkovací místo 

Meri. Úprava prostředí ke klížení, dávkování místo KL PS. 

 Flokulační prostředek – používá se k zlepšení flokulace při čištění vod. 

Dávkovací místo Meri. 
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 Retenční prostředek – používá se k zlepšení orientace vláken a k odvodnění 

na sítě PS. Dávkovací místo před nebo za uzelníkem dané vrstvy PS. 

 Nativní škrob – používá se pro zvýšení pevnostních vlastností. Nanáší se po 

termochemické úpravě na KL. 

 Klížidlo povrchové - používá se ke zvýšení odolnosti vyráběného papíru 

proti vodě. Dávkovací místo – KL PS. [2] 

 Barva – používá se pro obarvení, většinou KV vyráběného papíru. 

Dávkovací místo – vodolátka před nátokovou skříní PS nebo KL PS. 

 Odpěňovač – používá se pro zamezení pěnění při výrobě papíru. Možná 

dávkovací místa – podsítové vody, nádrž pro vody z vysavačů, nádrž 

zpětného škrobu stanice KL. [2] 

2.4 Popis výroby papíru  

Rozvláknění  

Rozvlákňování sběrového papíru probíhá ve vertikálním rozvlákňovači Voith. Do 

rozvlákňovače je přiváděná zavlákněná voda a pomocí dopravníku sběrový papír v takovém 

poměru. Rozvláknění probíhá pomoci rotoru, rozvlákněná látka je z rozvlákňovače čerpaná 

pomocí čerpadla přes síto s otvory o průměru 12 mm na vířivý třídič husté látky, kde dochází 

k separaci specificky těžších nečistot (kovových předmětů, písků). Látka je na vířivý třídič 

přiváděná tangenciálně. Dobrá látka se shromažďuje uprostřed vířivky a postupuje s vírem 

do horní částí vířivky, odkud je vedena do zásobní věže č. 1. Ve spodní části vany 

rozvlákňovače se soustřeďuji těžké nečistoty, které jsou v závislosti na jejich množství 

vypouštěny přes kompaktátor do kontejneru. [2] 

Separace hrubých nečistot  

Separace hrubých nečistot probíhá pomocí separátoru F1T (dále jen fiberizér). Toto 

zařízení separuje nečistoty od vláken pomocí nožového rotoru. Dobrá látka prochází sítem 

s otvory o průměru 16 mm. Fiberizér pracuje v periodách (plnění, práce, vyprázdnění). Je 

napojen přímo na rozvlákňovač Voith. Dobrá látka je kontinuálně vracena zpět do 

rozvlákňovače.  
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Nečistoty jsou v periodách vypouštěny do odvodňovacího bubnu, kde dochází 

k vyprání vláken, nečistoty jsou přes kompaktátor odváděny do kontejnerů. Ve fiberizéru 

dochází také k oddělování těžkých nečistot, které jsou v závislosti na jejich množství 

vypouštěny přes kompaktátor do kontejneru. [2] 

Třídění rozvlákněné papíroviny 

Rozvlákněná papírovina je ze zásobní věže č. 1 přiváděná na třídič CH7, který je 

vybaven bubnovým rotorem a sítovým košem s dírami 1,8 mm. Dobrá látka je vedena do 

kádě  ˶ A ̋ . Výpliv z třídiče CH7 je zpracován třídič CH 5, který je vybaven bubnovým 

rotorem a sítovým košem s dírami 1,8 mm. Dobrá látka z tohoto třídiče je vedena do kádě ˶ 

A ̋ .Výpliv je zpracován na třídiči RS-32, kdy dobrá látka je vedena kádě ˶ C  ̋  a výpliv do 

kontejneru. Látka z kádě ˶ C  ̋  je přečerpávaná přes zahušťovací buben Valmet do kádě ˶ A ̋ 

. Alternativně lze tuto látku čerpat také do věže č. 1 bez zahuštění. Táto možnost je používaná 

při poruše třídicí linky, nebo při nepříznivé látkové bilance v zásobní věži. Řízení procesu 

třídění je uskutečňováno z řídicího stanoviště PL a PS. [2] 

Příprava látky pro krycí vrstvu 

Vytříděná papírovina je čerpaná ze zásobní věže ˶ A ̋  přes regulaci konzistence do 

strojní nádrže pro krycí vrstvu vybavenou regulací hladiny (lze nastavit pomoci regulačního 

ventilu). Látka ze zásobní nádrže je čerpaná přes regulaci do přepadové nádržky. 

Z přepadové nádržky je látka svedena přes průtokoměr a gramový ventil (obě zařízení jsou 

napojena na řídicí systém Delta V) do sání směšovacího čerpadla s plynulou regulaci 

otáček.[2] 
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2.5 Sušící část papírenského stroje  

Popis sušicí částí  

Sušicí část je tvořena 36 sušicími válci o průměru 1500 mm. Z technologického 

hlediska je rozdělená do sekcí: 

a) Předsoušecí sekci tvoří první čtyři sušicí válce. 

b) Sušicí sekci tvoří válce 5 až 24. Za touto sekcí se sušina papírového pásu 

pohybuje v rozmezí 88 – 94 % a papírový pás prochází klížicím lisem. 

c) Dosoušecí část tvoří 12 válců. 

Všechny sekce jsou vybaveny vysoušecími polyesterovými síty v horní i spodní části 

(válce 1 – 8 tvoří první sekci, válce 9 – 16 druhou sekci, válce 17 – 24 třetí sekci, válec 36 

– čtvrtou sekci, válce 27- 36 pátou sekcí). V sekci za klížicím lisem je sušicí síto pouze 

v horní pozici. Sušicí síta v jednotlivých pozicích jsou vybavena automatickým napínacím 

systémem vyjma spodních pozic ve třetí a páté sekci, kde je napínání řešeno manuálně. 

Celá sušicí část je vybavena uzavřeným krytem napojeným na odsávací ventilátory 

a rekuperační výměníky. [2] 

Parokondenzační systém  

Papírenský stroj je rozdělen na předsoušecí a dosoušecí část. Předsoušecí část je 

vybavena třístupňovou průtokovou topnou soustavou H1 – H3. Nejvyhřívanější topnou 

skupinou je H3. Tlak páry klesá od skupiny ke skupině o 0,4 bar, topná skupina H 1 je tedy 

nejméně vyhřívaná. [2] 

Parokondenzační systém je napojen na řídicí systém Delta V a vyžaduje vysokou 

znalost celého systému pro jeho správnou obsluhu. Kondenzát od papírenského stroje je 

čerpán do sběrače kondenzátu. [2] 

Klížící lis  

Papírový pás vycházející ze sušící částí prochází klížicím lisem, který slouží 

k jednostrannému nebo oboustrannému nanášení nátěrových hmot, čímž se výrazně zlepší 

mechanické parametry vyráběného papíru. Klížicí válec je tvořen pevným pogumovaným 
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válcem a pohyblivým pogumovaným válcem. Nanášení nátěrové hmoty je zabezpečeno 

dvojici vstřikových trubek s možností ruční regulace množství nátěrové hmoty. Klížicí lis 

zároveň umožňuje povrchové klížení a barvení, jednostranně i oboustranně. Zavádění 

papírového pásu je opět lanové. [2] 

Zvlhčovací zařízení  

Za klížicím lisem mezi válci 25 a 27 je instalováno zvlhčovací zařízení. Slouží 

k zrovnoměrnění profilu vlhkosti vyráběného papíru.  Na papírový pás je pomocí 56 trysek 

nastříkáván kondenzát v závislosti na vlhkosti vyráběného papíru. Kondenzát je před 

nástřikem ochlazen na 50 až 60˚C. Zvlhčovací zařízení pracuje na základě konečného profilu 

vlhkosti, který je snímán měřící hlavou a vyhodnocován řídicím systémem Voith, a 

v závislosti na něm je řízeno otevření jednotlivých trysek a tím průtok kondenzátu 

v jednotlivých profilech. 

Navíjecí část papírenského stroje  

Papírový pás vycházející z dosoušecí částí papírenského stroje má sušinu dle PN, 

nebo dle speciálního požadavku odběratele. Papírový pás je veden přes měřící rám do 

navíječe Pope. Měřícím rámem jsou nepřetržitě snímány údaje o plošné hmotnosti a vlhkosti 

vyráběného papíru. Papírový pás je navíjen na kovový tambor. Rozvlákněná vodolátka je 

čerpána do linky výmětu. [2] 

Pohonová část  

Pohon papírenského stroje je vícemotorový a sestává z 15 samostatných pohonných 

jednotek. V sítové části ve spodním sítě je poháněn elektromotorem sací a hnací válec, 

v horním sítě je poháněn vratný válec a sítový buben. U klížicího lisu jsou poháněny 

elektromotorem oba válce tzv. pevný i přítlačný válec. Ovládání pohonných jednotek 

(zapnutí a vypnutí) je zabezpečeno z ovládacích panelů na straně obsluhy. [2] 

Měření a regulace  

Papírenský stroj je vybaven řídicími systémy ABB, Delta V firmy Emerson, Siemens 

S7 300 s vizualizací ControlWeb a řídicím systémem Voith OnQ QCS, BW Moisture CD 

control od firmy Voith. Řídicí systém Delta V je tvořen jednou operátorskou stanicí a jednou 
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inženýrskou stanici s vizualizaci Delta V. Řídicí systém Voith zabezpečuje měření a řízení 

profilu gramáže a vlhkosti papírového pásu – ovládaní zvlhčovacího zařízení. Ovládaní je 

zabezpečeno z řídicího stanoviště. [2] 

2.6 Vodní okruhy 

Zavlákněná voda  

Za zavlákněnou vodu je považována voda z VO PS č. 2, voda odloučená na 

zahušťovači PL a veškerá kanálová voda, která je soustředěna do kanálové jímky. 

Zavlákněná voda z VO PS č. 2 a voda odloučená ze zahušťovače je čerpána do zásobní věže 

č. 3, dále je čištěna flotaci. Zavlákněná voda z kanálové jímky je používaná pro rozvláknění 

sběrového papíru, jeho přebytky jsou čerpány do věže č. 3. Voda z této věže je také využita 

k rozvlákňování sběrového papíru. 

Vyčištěna voda  

Za vyčištěnou vodu je považována zavlákněná voda, která prošla čisticím flotačním 

zařízením Meri. Vyčištěna voda je soustředěna ve věži č. 2 Vyčištěna voda je čerpadly 

čerpána pro potřeby PL a PS. Ovládaní okruhů zavlákněné a vyčištěné vody je zabezpečeno 

z řídicího stanoviště.[2] 

Čistá voda  

Za čistou vodu je považována voda z řeky Moravice. Čistá voda je do areálu 

společnosti, územní část Žimrovice přiváděna náhonem do zásobní nádrže. Alternativně je 

možné použít ponorné čerpadlo z řeky Moravice, kterými můžeme tyto nádrže také 

zásobovat. Táto voda je přiváděna do pískového filtru.  

Na pískovém filtru dojde k pročištění vody, která je dále shromažďována v zásobní 

nádrží čisté vody, umístněné na přípravné látky. [2] 

Flotační zařízení Meri 

Flotační zařízení slouží k primárnímu čištění zavlákněné vody, zejména snížení 

obsahu NL ve vyčištěné vodě. Zavlákněná voda je čerpána z věže č. 3 na flotační zařízení 

Meri. Proud vody nasycené vzduchem vstupuje do hlavního proudu zavlákněné vody těsně 
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před flotačním zařízením Meri. Pro zlepšení tvorby flokulí a tím účinnější čištění je do 

zavlákněné vody dávkován postupně koagulační a flokulační prostředek. [2] 

IC reaktor 

IC reaktor slouží k anaerobnímu čištění technologických vod. Při čistícím procesu 

vzniká, jako vedlejší produkt čistícího procesu vzniká bioplyn. [2] 

 

 

Obrázek 3 Blokové schéma toku látky rozvlákňováním a přípravnou látky [2] 
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Obrázek 4 Bloková schéma toku látky papírenským strojem[2] 
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Obrázek 5 Blokové schéma toku zvlákněné a čištěné vody papírnou [2] 
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3 CHARAKTERISTIKA ODPADU Z VÝROBY 

Papírenský stroj sloužící k výrobě papíru ze sběrového papíru (včetně přípravny 

látky) je umístěn ve stavebním objektu v areálu společnosti zrekonstruovaném v roce 1994. 

V zařízení je zpracováván sběrový papír charakteru odpadů z lepenek a smíšeného 

sběrového papíru. Ve výrobním procesu se používá v převážné míře voda zpáteční 

(zvlákněná a vyčištěná), čistá povrchová voda je používána jen v profilech, kde ji nelze 

nahradit vodou zpáteční. Pro zajištění potřebných parametrů výrobků jsou do papíru dle 

požadavků zákazníků přidávány pomocné papírenské prostředky (škrob, klížidlo, barva). 

Samotný výrobní proces také používá další chemické prostředky, které zajišťují plynulý 

chod papírenského stroje a s ním souvisejících strojních zařízení (prostředky pro čištění 

odpadních vod, čištění strojního zařízení, mazací tuky a oleje). [10] 

 Zásobování papírenského stroje párou zabezpečují 2 vysokotlaké kotle (plus jeden 

v rezervě), které používají jako palivo zemní plyn. Spotřeba elektrické energie je kryta 

z veřejné sítě a z dodávky od formy ORC Group, která v areálu Smurfit Kappa provozuje 

vodní turbínu. Výroba elektrické energie na vodní turbíně závisí na dostatečném průtoku 

v řece Moravici. Výrobní činnost v zařízení je výrazným pozitivním příspěvkem k ochraně 

životního prostředí. Odpad jiných původců vchází do zařízení jako vstupní surovina, stává 

se z něho kvalitní výrobek. Samotný výrobní proces je poměrně náročný na spotřebu 

surovinových zdrojů, zařízení je významným zdrojem znečištění jak v oblasti vypouštěných 

emisí do ovzduší, tak v oblasti vypouštěných odpadních vod a produkcí odpadů. Závod však 

při své činnosti dbá na minimalizaci škodlivého vlivu na pracovní a životní prostředí. Emise 

(včetně hluku) jsou sledovány, vyhodnocovány a v rámci uplatňování nejlepších dostupných 

technik postupně snižovány. [10] 

Během procesu rozvlákňování, kdy se dřevo „vaří“ a přeměňuje na vlákna, 

se obnovují všechny vedlejší produkty vznikající v průběhu tohoto procesu: 

 chemické látky používané v procesu rozvlákňování se plně obnovují 

 z černého louhu, který tvoří organickou část „zbytků“ po vaření dřeva na 

vlákna, se stává biopalivo.  
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Nevláknité látky získané při procesu recyklace celulózy lze obvykle využívat jako 

palivo v spalovnách pro výrobu energie, a to jak v papírnách, tak i mimo ně. Veškerý odpad 

tvořený odřezky, které vznikají, když se z papíru vyrábějí obaly, se sbírá a vrací zpět do 

papíren, aby se opětovně využil v podobě recyklovaných vláken.[9] 

3.1 Seznam odpadu  

V téhle kapitole Vám chci poukázat na vzniklé odpady a jich roční množství ve firmě 

Smurfit kappa.  

Kategorie odpadu: Ostatní odpad 

Tabulka 1 Vzniklý ostatní odpad za rok 2012 

Katalog.  

č. odpadu 

Název druhu odpadu Množství odpadu (tuny), 

     Celkem (rok 2012) 

03 03 07 Mechanický výmět odpadu z rozvlákňování 

odpadního papíru a lepenky 

5747,0800 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k 

recyklaci 

2296,0000 

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované 

tkaniny, elastomer, plastomer) 

      0,1300 

07 02 99  Odpady jinak blíže neurčené / plast, pryž       0,9320 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1424,3500 

15 01 02 Plastové obaly       0,3070 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 16 02 

09 až 16 02 13 

      0,2140 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 

    28,2000 

17 02 02 Sklo       0,3800 

17 04 02 Hliník       0,2060 

17 04 05 Železo a ocel     82,5410 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10       2,3000 

17 06 04 Izolační materiály        0,3400 

19 08 01 Shrabky z čelistí       1,7600 

19 08 02 Odpady z lapáků písku       8,0690 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových 

odpadních vod  

2395,8100 

20 01 01 Papír a lepenka 56941,8100 

20 03 01 Směšný komunální odpad       2,4406 
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Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro firmu Smurfit kappa byl udělen pro 

odpady těchto katalogových čísel:  

Kategorie odpadu: Nebezpeční odpad  

Tabulka 2 Nakládání s nebezpečnými odpady 

Katalog.  

č. odpadu  
Název odpadu  

08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

08 04 09*  
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky  

12 01 12*  Upotřebené vosky a tuky  

13 01 13*  Jiné hydraulické oleje  

13 02 08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

13 08 02*  Jiné emulze  

14 06 03*  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  

15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  

15 02 02*  
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

16 02 13*  
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až  

16 02 12  

16 05 06*  Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

16 05 07*  Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

16 05 08*  Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

16 06 01*  Olověné akumulátory  

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

17 06 01*  Izolační materiál s obsahem azbestu  

17 06 03*  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

19 08 11*  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky  

20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    

20 01 23*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky   

20 01 33*  
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem  

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  

20 01 35*  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené  
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3.2 Charakteristika některých druhu odpadu 

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

 Informace o technologii vzniku odpadu: 

Biologické čištění odpadních vod, čištění aeračních nádrží 

 Informace o surovinách vstupujících do procesu vzniku odpadu: 

Odpadní vody obsahující organické a anorganické znečištění, aktivovaný kal 

 Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu (klíčové pro možnost přijetí odpadu do 

zařízení): 

Šedočerný kal, částečně odvodněný, v rypném stavu, bez výrazného zápachu. 

 

Mechanický oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

 Informace o technologii vzniku odpadu: 

Odpad vzniká rozvlákňováním a mechanickým tříděním sběrového papíru, 

oddělením kompostovatelné frakce výmětu 

 Informace o surovinách vstupujících do procesu vzniku odpadu: 

Sběrový papír, lepenka 

 Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu (klíčové pro možnost přijetí odpadu do 

zařízení): 

Směs papíroviny, mechanických nečistot a písku 

 

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 

 Informace o technologii vzniku odpadu: 

Odpad vzniká při činnosti subjektu 

 Informace o surovinách vstupujících do procesu vzniku odpadu: 

Jedná se o poškozené, znečištěné, pevné kompozitní tkaniny, které vznikli jako 

zbytkové při výrobní činnosti subjektu. Z odpadu byly vytříděny využitelné, dále 

recyklované a nebezpečné skupiny. 
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 Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu (klíčové pro možnost přijetí odpadu do 

zařízení): 

Heterogenní směs materiálů, tuhý odpad, žádný zápach, barva dle složení odpadu. 

Papírové a lepenkové odpady 

 Informace o technologii vzniku odpadu: 

Odpad vzniká při činnosti subjektu – jedná se o obalový materiál, různé proklady 

 Informace o surovinách vstupujících do procesu vzniku odpadu: 

Karton čistý (karton smě, části kartonu) 

 Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu (klíčové pro možnost přijetí odpadu do 

zařízení): 

Pevný odpad papíru 

3.3 Nakládání s odpady 

Všechny odpady jsou tříděny a shromažďovány ve sběrných místech odpadů, posléze 

jsou předávány k využití nebo odstranění externím firmám.[8] 

Největším a významným odběratelem je firma Marius Pedersen a.s. - je dánskou 

společností, která se specializuje na: 

 nakládání se všemi druhy odpadů 

 kompletní řešení pro města a obce v oblasti údržby veřejných prostor 

 vývoj vlastních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů. 

Společnost Marius Pedersen je součástí nadnárodní skupiny VEOLIA působící ve 

více než  40 zemích  světa a dlouholeté zkušenosti ji řadí na přední pozice ve světě mezi 

firmami podnikajícími v oblasti odpadového hospodářství. Patří mezi špičku především na 

českém trhu. [25]  
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V spolupráci se Závodem Smurfit kappa jde o  poskytování služeb v oblasti 

komplexního nakládání s odpady. Doba realizace téhle služeb je již od roku  2001 až 

doposud. Charakteristikou poskytovaných služeb je:  

 odvoz a odstranění nebo využití výmětu z recyklace papíru, včetně pronájmu 

kontejneru 

 odvoz a využití kalů z biologické ČOV 

 odvoz, využití nebo odstranění dalších odpadů kategorie „OO" i „NO" 

 sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu [26] 

Další externí firmy ve spolupráci s firmou Smurfit kappa: 

 firma Model obaly a.s. - odvážejí odpady ze třídění papíru a lepenky určené 

k recyklaci 

 firma Trojek a.s. a firma Ritschny s.r.o. odvážejí odpadní hliník, železo, ocel 

a kabely. 

 

 

 

Obrázek 6 Vozidlo PRESS s třínápravovým lineárním lisováním [36]
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY 

V této kapitole chci poukázat na využití vzniklého odpadu při výrobě papíru. Konkrétně 

na možnost využití odpadního papírového vlákna a jeho významnou účast především v procesu 

kompostování, vermikompostování, pyrolýze, bioplynové stanici, ve stavebnictví při výrobě 

tepelné a zvukové izolace a dalších produktů. 

4.1 Kompostování 

Kompostování je způsob využití biologicky rozložitelných odpadů k výrobě 

organického hnojiva – kompostu. Přeměnu organické hmoty odpadů na nehumusové složky při 

kompostování zabezpečují převážně aerobní organismy.[11] 

Kompost je skvělý materiál pro zahradní zeminy. Přidání kompostu na jílovitých půdách 

usnadňuje jejich práci a rostlin. V písčitých půdách, přídavek kompostu zlepšuje zadržování 

vody schopnosti půdy. Přidáním organické hmoty do půdy, kompost může pomoci zlepšit růst 

a zdraví rostlin. [12] 

Při kompostování jde o přirozený způsob recyklace, prováděný za kontrolovaných 

aerobních podmínek (vyžadující kyslík). V tomto procesu teda o účast různých 

mikroorganismů, včetně bakterií a hub, které rozkládají organickou hmotu na jednodušší látky. 

[13] 

Úvodní fáze rozkladu polysacharidů, bílkovin a tuků obsažených v odpadech je 

provázena uvolňováním tepla a zahříváním zrajícího kompostu na teplotu 50 – 65˚C. V této fázi 

se uplatňují též termofilní houby, rozkládající lignocelulózové hmoty. Při těchto hydrolýzních 

procesech se výrazně zvyšuje kyselost substrátu vznikem organických kyselin. Tato fáze trvá 

2-3 týdny, ale u kompostů s velkým podílem dřevní štěpky až 2 měsíce. [11] 

V následující fázi přeměny teplota klesá na 40 - 45°C, mění se složení mikroorganismů, 

vznikají humusové látky a ve zrajícím kompostu nelze již poznat původní odpady. [14] 

Humusové látky jsou základem přirozené úrodnosti půdy. Nejdůležitější vlastností 

humusových látek pro půdu a tvorbu kompostu jsou: pomalé uvolňování dusík a fosforu, 

rozpouštění živin pro rostliny z půdních minerálů, zlepšuje strukturu půdy, jímavost půdy pro 

vodu, snižuje toxicitu přírodních jedovatých látek a také pesticidů, zvyšují biologickou aktivitu. 

[15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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V následující fázi dozrávání kompost získává hnědou barvu, molekulární váha 

humusových látek se zvyšuje a kyselost substrátu klesá. Kompost dosahuje zralosti a přestává 

být fytotoxický. [14] 

Proces kompostování probíhá intenzivně v podmínkách provzdušňování. 

Provzdušňování se provádí nejčastěji překopáváním kompostu, ale též tlakovou aerací nebo 

odsáváním vzduchu nasyceného oxidem uhličitým z kompostu zpravidla přes vzdušný filtr. Se 

stoupající intenzitou provzdušňování dochází k rychlejšímu uzrání kompostu. Při 

nedostatečném provzdušňování zrajícího kompostu nastupují anaerobní procesy (hnití) 

a kompost tzv. "kysne". Největší potřeba provzdušňování zrajícího kompostu je v hydrolýzní 

fázi zrání. [14] 

Pro vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj mikroorganismů je třeba zabezpečit 

zejména správný poměr uhlíku a dusíku (C:N) vhodnou surovinovou skladbou 

čerstvého kompostu. Poměr C:N by měl být v čerstvém kompostu v rozmezí 30-35:1 a ve 

zralém kompostu 25-30:1. Příliš široký poměr C:N prodlužuje zrání kompostu. Při příliš úzkém 

poměru C:N v čerstvém kompostu převyšuje obsah dusíku metabolickou 

přeměnu mikroorganismů, vznikají ztráty čpavkového dusíku a klesá produktivita tvorby 

humusových látek. [14] 

Vlhkost čerstvého kompostu optimalizujeme na hodnotu, při níž je cca 70% objemu 

pórovitosti kompostu zaplněno vodou. Nedostatečná vlhkost způsobuje vývoj 

nevhodné mikroflóry s převahou plísní a aktinomycet. Při nadbytečné vlhkosti dochází rychle 

k nedostatku kyslíku v kompostu a k vývoji anaerobní mikroflóry. Komposty zemité vyžadují 

optimální vlhkost 50 - 55% a komposty s převahou dřevní štěpky nebo stromové kůry vlhkost 

65-70%. Požadavek na minimální přítomnost fosforu v kompostu je 0,2% P2O5 v sušině. 

Surovinová skladba kompostu musí zabezpečovat přítomnost lehce rozložitelných organických 

látek pro počáteční rozvoj mikroorganismů a zároveň vhodnou mikroflóru. 

Doplnění mikroflóry inokulací se při praktickém kompostování jeví jako značně problematické 

a zpravidla méně účinné. Výhodnější je očkování čerstvého kompostu zrajícím    kompostem, 

nebo zeminou. [14] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofl%C3%B3ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADse%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofl%C3%B3ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofl%C3%B3ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofl%C3%B3ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemina
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Suroviny vhodné pro kompostování 

                   

 

 

                   Suroviny nevhodné pro kompostování 

  

-         tráva, listí, sláma                                                                                -         zbytky potravin (vařené zbytky jídla) 

-         bioodpad z domácností                     -        kosti, odřezky masa, tuky 

-         zbytky ovoce, zeleniny                     -         ryby, mléčné výrobky 

-         káva, čaj                     -         rostliny množící se řízkováním 

-         rozdrcené skořápky z vajíček                     -         oddenkový plevel 

-         květy, listí                     -         rostliny napadené chorobami 

-         posekané, nadrcené, větve                     -         pecky, skořápky ořechů                                   

-         třísky, piliny, hobliny, kůra                     -         slupky melounu, kokosu, atp. 

-         popel ze dřeva [23]                     -         popel z uhlí, cigaret 

 - plasty, kovy, sklo, kameny[23] 

4.2 Vermikompostování  

Vermi - je z latinského slova, které znamená červ. Vermikompostování je způsob jak z 

kompostu za pomocí speciálního druhu červa dosáhnout kvalitní hnojivo. Červi neprovádějte 

tento čin na vlastní pěst, pracují ve spolupráci s mikroby, jako jsou bakterie, které rozkládají 

organické odpady působením na organicko-minerální hnojivo. [16] 

Při vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na 

velmi kvalitní organické hnojivo. Vermikompostér lze umístnit na chodbu, na balkón, do 

garáže, dílny, kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře. Důležité je vždy zajistit pro žížaly 

optimální teplotu kolem 20 ˚C a správnou vlhkost substrátu. V zimě je tedy nutné nenechávat 

vermikompostér venku bez izolace, v létě ho nevystavovat přímému slunci, aby nedocházelo k 

výparu vody a k přehřívání. [17] 

Vhodnou nádobu na vermikompostování si můžeme každý snadno a rychle vyrobit nebo 

koupit. Plocha nádoby se odvíjí od množství kompostovaného bioodpadu. Na 1 kg týdně je 

potřeba zhruba 0,2 m2. Žížaly ke svému životu potřebují dostatek vzduchu, proto je nutné při 

výběru nádoby dbát na to, aby byla dostatečně prostorná, avšak ne příliš hluboká. Postačí 

rozměry např. š 40 x h 40 x v 15 cm. Stěny nebo dno je vhodné opatřit otvory pro odvod 

přebytečné vlhkosti. Nádobu, která může být z neprůhledného plastu, nebo ze dřeva, je dobré 

opatřit víkem, které zabraňuje vysoušení.  
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K vermikompostování lze využít také nádoby přímo určené k tomuto způsobu 

kompostování dostupné i v České republice.  

Skládají se obvykle z několika pater, což umožňuje intenzivnější kompostování. 

Perforovaná dna jednotlivých nádob zajišťují odvod přebytečné vody, volný pohyb žížal 

materiálem a provzdušnění. [17] 

V České republice žije okolo 50 druhů a poddruhů žížal. Ne všechny druhy jsou schopné 

rychle a efektivně přeměňovat organické zbytky. K vermikompostování se používá žížala 

hnojní (Eisenia foetida), které lze běžně najít na zahradě v kompostu. Na trhu lze koupit také 

speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy (Eisenia andrei), které se rychle množí a dokáží 

intenzivně přeměňovat bioodpady a organické zbytky ve vermikompost. Tento druh žížal se 

proto pro vermikompostování v domácnostech i ve venkovních krechtech používá nejčastěji. 

Žížaly krmíme především zbytky ovoce, zeleniny nebo částečně zkompostovanou trávou a 

listím. Velice rády mají kávovou sedlinu nebo namočené proužky papírové lepenky. Nevhodné 

je dávat žížalám mléčné výrobky, zbytky masa a tuky. Množství odpadu se odvíjí od počtu 

žížal. 0,5 kg žížal zkonzumuje za den okolo 0,25 kg odpadů, což je zhruba množství, které 

vyprodukuje čtyřčlenná rodina za den. [17] 

 

Obrázek 7 Eisenia foetida [35] 

4.3 Pyrolýza  

Pyrolýza (řecky pyros = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj řadící se do 

skupiny termických procesů. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability 

přítomných organických sloučenin. [18] 

Při procesu pyrolýzy jde o tepelné zpracování materiálů v uzavřené komoře v 

nepřítomnosti kyslíku. Teplo odpařuje vlhkost a rozkládá materiálu do různých uhlovodíkových 

plynů, kapalin a vede k jejich štěpení až na stále nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek ve 

formě uhlíku. [19] 
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4.3.1 Princip technologie 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, kdy je na vstupní materiál působeno teplotu, která 

přesahuje mez jeho chemické stability. Je to reduktivní termický proces, při němž dochází 

k termickému rozkladu organických složek materiálu za nepřístupu oxidačního činidla (kyslík, 

vzduch, atd.) 

Z technologického hlediska lze pyrolyzní procesy rozdělit dle teploty na:    

 Nízkoteplotní (<500˚C ) 

 Středněteplotní (500 – 800˚C) 

 Vysokoteplotní (> 800˚C) 

Jedná se o proces štěpení makromolekulárních sloučenin až na stále nízkomolekulární 

produkty a tuhý zbytek. V první fázi procesu dochází k sušení, fyzikálnímu odštěpení vody, 

tedy k tvorbě vodní páry. Další fází je tzv. suchá destilace, kdy se z vysokomolekulárních 

organických látek odštěpují boční řetězce, vznikají plynné a kapalné organické produkty a tvoří 

se pevný uhlíkatý zbytek. [20] 

Ve třetí fázi procesu v oblasti teplot 500 na 1200 ˚C se produkty suché destilace dále 

štěpí a z organických látek vznikají stabilní plyny (např. H2, CO2 , CO, CH4 ). Konečnými 

produkty pyrolýzy tedy jsou: pyrolytický plyn, pyrolytický olej, který vzniká kondenzací par 

organických látek, a pyrolytický koks. [20] 

Pyrolýza je vhodná pro jednotlivé odpady s neměnným složením. Neodsvědčila se pro 

směšné průmyslové odpady. Odpady se z pravidla pyrolýzují v rotačních peci vytápěné zevně 

spalinami. Vlastní pyrolýzní proces probíha bez přístupu vzduchu v pyrolýzní komoře, vzniklé 

plyny se spalují ve druhém stupni, v termoreaktoru. Termoreaktor je vybaven přídavným 

hořákem pro udržení požadované teploty v rozmezí 900 – 1 300˚C. Pyrolýzní jednotka je 

vhodná pro šaržovitý provoz pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá 

tendenci ke spékání. Pyrolýzní zařízení jsou vhodná pro spalování netoxického odpadu, který 

není možno dopravovat do velkých středisek odstraňování. U nás se používají pyrolýzní 

zařízení především pro odstraňování ze zdravotnických zařízení. [21] 
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4.3.2 Odpady vhodné k pyrolýznímu zpracování: 

ostatní kaly - vznikající především z praní a čištění, z čištění odpadních vod, z 

dekarbonizace, ze septiků a žump a jiné kaly nezařazené mezi nebezpečný odpad 

kaly klasifikované jako nebezpečné: 

 kaly ze dna nádrží na ropné látky 

 kaly z čištění odpadních vod 

 kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

 kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné 

látky a z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 

 brusné kaly 

pneumatiky - typově označené jako ostatní odpad 

různé druhy olejů 

tříděné komunální odpady [22] 

 

 

 

Obrázek 8 Odpady vhodné k pyrolýznímu zpracování [22]  
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4.4 Zvukové, tepelné izolace a další produkty 

Princip zpracování odpadového papíru na druhotnou surovinu používanou při výrobě 

recyklovaných papírů je obecně známý. Tímto způsobem se odpadový papír zpracovává 

takzvanou „mokrou“ cestou. Existuje ale také druhý způsob zpracování sběrového papíru, 

takzvaná „suchá“ cesta, která slouží k výrobě především různých zvukových a tepelných 

izolací, ale také dalších produktů. [27] 

Pro obě tyto technologie je odpadový papír vstupní surovinou, ze které se snaží získat 

vlákno. Při zpracování mokrou cestou jde o rozmělnění suroviny ve vodě, kdežto u suché cesty 

jde v podstatě o princip jakéhosi struhadla a nosným médiem je vzduch.  

Hlavní výhoda suché cesty spočívá v tom, že jejím prostřednictvím je možné zpracovat 

materiály tvrzené za mokra, které se ve vodě nerozpustí, a také nestandardní odpadové papíry, 

které se běžně recyklačně nezpracovávají. Jedná se například o silikonové/voskové papíry 

používané při výrobě etiket, a dokonce také o papíry s PE nástřikem, jejichž likvidace většinou 

probíhá spalováním nebo skládkováním. [27] 

4.4.1 Specifikace vstupních materiálů 

Charakter finálních produktů, k jejichž výrobě je odpadový papír využíván, je určujícím 

faktorem při třídění vstupních materiálů. Pro výrobu novinového papíru se používá dřevitá 

buničina, jejíž vlákna mají izolační schopnosti, takže z novin a různých letáků z dřevitého 

papíru se dají vyrábět průmyslová vlákna, která jsou využívána ve stavebnictví jako tepelné 

a zvukové izolace. [27] 

U bezdřevých papírů, které jsou většinou používány při produkci časopisů, využíváme 

toho, že tento materiál téměř nestárne a je barevně stálý, takže se nejlépe hodí pro výrobu 

průmyslových vláken pro fasádní systémy, tedy nástřiky s různými vlastnostmi, a také jako 

přídavek do různých dalších materiálů. Třetí vstupní surovinou je pro nás směs dřevitých, 

bezdřevých, případně různých dalších druhů papírů smíchaných v určitém poměru. Výsledný 

produkt vyrobený z této směsi je používán ve stavebnictví, ale také třeba jako přídavek 

do asfaltových směsí na mechanicky velmi zatěžované úseky silnic i letištních ranvejí. Ve 

stavebnictví je tedy průmyslová vláknina vyrobená z odpadového papíru používána zejména 

na izolace. [27] 
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Její využití v dalších průmyslových oborech závisí na tom, jak jsou vlákna dlouhá a jaké 

mají vlastnosti. Je možné ji také využívat například jako přídavek do žáruvzdorných hmot 

na vyzdívky vysokých pecí v železárnách, na obaly na svařovací elektrody, přidává se do plastů 

a barev v chemickém průmyslu a využívána je také v automobilovém průmyslu při výrobě 

těsnění pod hlavy motorů. Většinou se jedná o přísady vylepšující vlastnosti různých materiálů. 

Zajímavým produktem je také umělý sníh, využívaný filmovým průmyslem. [27] 

Vzhledem k tomu, že ke zpracování odpadového papíru se používá technologie suché 

cesty rozvlákňování, je třeba, aby vlhkost vstupního materiálu dosahovala maximálně 9 %, 

protože pokud je vyšší, způsobuje problémy ve výrobě. Kvalitativní požadavky na  používané 

vstupní materiály jsou dány normou ČSN, týkající se sběrového papíru, ale na rozdíl od této 

normy se můžou k výrobě používat také materiály probarvené ve hmotě a v určité míře také 

materiály tvrzené. Na druhou stranu tyto vstupní materiály nesmí obsahovat mechanické 

nečistoty, jako je například písek, hrubý prach nebo neželezné kovy. Šicí skobky ze železa jsme 

schopni ve výrobní lince odstranit silnými magnety. [27] 

Při zpracování odpadového papíru mokrou cestou tyto mechanické nečistoty zůstávají 

na česlech, ale při suchém zpracování, kdy nosným médiem ve zpracovatelské lince je vzduch, 

je nejsme schopni v průběhu výrobního procesu odstraňovat. Při zpracování potom působí jako 

abraziva a obrušují celou cestu, kterou je surovina při průchodu výrobní linkou vedena, včetně 

nožů, matric atd. Touhle technologií můžeme zpracovávat i nestandardní druhy papírů, které 

až doposud nebyly jiným způsobem zpracovatelné, mimo papírů laminovaných, protože 

v průběhu výroby se kousky laminovací fólie, kterou jsou potaženy, vlivem teploty 

ve zpracovatelské lince připékají na síta a ucpávají je. [27]  

4.4.2 Postup zpracování odpadových papírů 

Technologie „suché“ cesty zpracování odpadových papírů je na první pohled poměrně 

jednoduchá. Po vstupní optické kontrole materiálu pro zpracování je vytříděný odpadový papír 

přesunut do dávkovacího zařízení, které je prvním pracovním modulem celé zpracovatelské 

linky. [27] 

Toto zařízení postupně dávkuje daná množství výchozí suroviny na pásový dopravník 

tak, aby nemohlo dojít k zahlcení první turbíny a drtiče.  

V závislosti na tom, jestli finálním výstupem zpracování mají být lupínky, granuláty, tj. 

minipeletky, nebo sypká vláknina, jsou určeny cesty, kterými bude vstupní surovina linkou 
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procházet, tedy zejména kolika turbínami a drtiči musí projít. Zjednodušeně bychom to mohli 

charakterizovat tak, že ve zpracovatelské lince za sebou následuje určitý počet „struhadel“ 

a na tom, kolika z nich zpracovávaná surovina projde, v určité míře závisí podoba výsledného 

produktu. [27] 

V turbínách a drtičích, ve kterých dochází k odsekávání, drcení a rozvlákňování vstupní 

suroviny, jsou instalovány matrice s určitou velikostí otvorů, od relativně velkých až po velmi 

malé. Těmito otvory musí materiál v průběhu zpracování procházet a velikost těchto otvorů je 

určující pro velikost lupínků nebo délku vláken. V průběhu průchodu zpracovávaného 

materiálu výrobní linkou jsou do něj v závislosti na požadovaných vlastnostech výsledného 

produktu ze zásobníků zařazených do konfigurace linky přidávány různé přísady. [27] 

 Jedná se o určité druhy chemikálií zvyšujících podporu výsledného produktu. Tak 

například do izolačních materiálů se přidávají látky snižující hořlavost materiálu, do granulí 

pak zpevňující látky atd. Do minipeletek jsou přidávány vosky, které materiál dočasně takzvaně 

„slepí“. [27] 

Minipeletky se totiž při jejich dalším zpracování musí při teplotě 90 °C rozpadnout, aby 

ve výsledku mohly vytvořit vazbu v konkrétním finálním produktu. Přidávané vosky jsou proto 

nejprve off-line semlety na jemný prášek, který je následně vháněn do linky a společně 

s vlákninou unášen proudem vzduchu průchodovou cestou.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování vzniká ve zpracovatelské lince teplo, 

voskový prášek obaluje uvolněná vlákna papíru a uchycuje se na nich. Takto vzniklý materiál 

je potom v granulátoru protlačován přes matrice s odpovídající velikostí otvorů, čímž vznikají 

minipeletky. [27] 

Deinking, tedy zbavování odpadového papíru tiskových barev, se v průběhu suchého 

procesu jeho zpracování nepoužívá. Výsledné produkty proto většinou mají přirozenou 

šedohnědou barvu. Pouze v případě, že jsou touto technologií zpracovávány odpadové papíry 

probarvené ve hmotě, vychází z linky vláknina barevná. Ta bývá používána zpravidla pro 

estetické účely.  

V průběhu zpracování je sice možné výsledné produkty dobarvovat, ale obvykle není 

tato možnost využívána a přednost dostává původní barva vstupní suroviny, protože to 

představuje nejjednodušší postup. Například k výrobě vlákniny používané ve filmovém 

průmyslu k „zasněžování“ je používán výhradně bílý nepotištěný papír, většinou formátové 

odřezy archů z tiskáren. [27] 
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Průmyslová vláknina v přirozené šedohnědé barvě vyrobená z dřevitých papírů je 

využívána na izolace, respektive k výrobě izolačních materiálů ve stavebnictví. Granulovaná 

celulózová vlákna získaná ze směsí dřevitých a bezdřevých papírů jsou určena k použití 

v obalovnách živičných vrstev.  

Aplikací asfaltových koberců s obsahem těchto vláken je možné dosáhnout dlouhé 

životnosti těchto povrchů, jejich odolnosti proti průniku vody, tvarové stálosti i při vysokém 

zatížení, zachování odpovídající drsnosti, nízké hlučnosti a vysoké odolnosti vůči obrusu. 

Přítomnost této vlákniny v asfaltových kobercích umožňuje zvýšit obsah asfaltu, přičemž i při 

tomto zvýšeném obsahu je asfalt ve směsi stabilizován. Dále dochází ke zlepšení 

zpracovatelnosti této směsi při pokládce a zlepšuje se také její teplotní odolnost. [27] 

Vláknina získaná ze zpracování dřevitých papírů je využívána na vnitřní zvukové 

i tepelné izolace, například odhlučňovací vrstvy ve výrobních halách, nahrávacích studiích 

apod. Tento produkt je smíchán s řídkým disperzním lepidlem a aplikace izolační vrstvy je 

prováděna nástřikem. Takovéto izolace také snižují rosný bod, takže jsou používány nejenom 

k odhlučnění a zateplení, ale také jako klimatizační činitel. Tento materiál je totiž schopen 

absorbovat vodu, pokud je relativní vlhkost ovzduší vyšší, a naopak při nižší úrovni relativní 

vlhkosti mohou obsaženou vodu uvolňovat. [27] 

Výsledkem je potom minimální kolísání relativní vlhkosti v izolovaném prostoru. 

Povrch takovéto nastříknuté izolační vrstvy ale musí zůstat otevřený, to znamená, že nesmí být 

přestříknut barvou, která by povrch vrstvy uzavřela, takže by nemohla plnit své poslání. Dalším 

velice zajímavým a přitom málo známým způsobem využití celulózové vlákniny z odpadového 

papíru je její přidávání do takzvaného hydrovýsevu.  

Jedná se o směs travního semene, papírové vlákniny a vlákniny z dřevoviny, tedy 

z dřevěné štěpky nebo ze slámy. Tato směs se rozřeďuje vodou a nastřikuje na osevní plochu. 

Tímto způsobem je možné zlepšit zakořenění trávy a vlákninu obsaženou ve směsi potom tráva 

využije jako hnojivo. [27] 

Vláknitý granulát byl například použit do asfaltového krytu vzletové a přistávací dráhy 

na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem nebo na nové dálnici v Chorvatsku. Výrobu jsme zahájili 

už v roce 1991 a její objem neustále roste. Velkou pozornost se věnuje také inovacím a snaze 

upravovat technologie takovým způsobem, abychom mohli využít i papírové odpady 

nezpracovatelné mokrou cestou v klasických papírnách. Podle druhů odpadových materiálů 

se snažíme najít cesty, jak tyto materiály zpracovat. [27] 
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4.5 Bioplynová stanice 

Bioplynová technologie se již léta využívá v mnoha čistírnách odpadních vod. Získané 

teplo se z velké části používá pro čistící proces, elektřina se buď prodává do sítě, nebo slouží 

také pro vlastní provoz čističky. Získávání energie z biomasy nepřispívá ke globálním změnám 

klimatu. Při spalování biomasy se uvolňuje pouze CO2, které bylo rostlinami pohlceno při jejich 

předchozím růstu. Jde tedy o uzavřený cyklus. Spalování bioplynu dokonce skleníkový efekt 

snižuje, neboť spalovaný metan, který by při neřízeném vyhnívání unikl do ovzduší, má ještě 

20krát vyšší vliv na skleníkový efekt, než CO2. [28] 

Bioplyn vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v 

uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku. Tento proces, kdy se organická hmota štěpí na 

anorganické látky a plyn, vzniká díky bakteriím pracujícím bez přístupu kyslíku (anaerobně). 

Rozkládání víceméně odpovídá procesům probíhajícím v přírodě, s tím rozdílem, že v přírodě 

probíhají i za přítomnosti kyslíku (aerobní procesy). Proto jsou meziprodukty těchto procesů 

odlišné a také chemické složení konečných produktů se liší. [28] 

V zemědělství se v největší míře využívá kejda (tekuté a pevné výkaly hospodářských 

zvířat promísené s vodou), případně slamnatý hnůj.  

V menší míře se zpracovává sláma, tráva, stonky kukuřice, bramborová nať. Zelené 

rostliny se obecně obtížněji zpracovávají – bioplynový reaktor musí nahradit rozklad, který by 

jinak proběhl v kravském žaludku. Bioplynový potenciál v hnoji závisí na obsahu sušiny a na 

složení a strávení potravy. 

V současnosti se nicméně v zemědělských bioplynových stanicích stále více prosazuje 

zpracování zelených rostlin (kukuřice atd.), kdy je ve vstupech kejdy málo (také proto, že klesá 

stav hospodářských zvířat). [28] 

V bioplynové stanici se biomasa zahřívá na provozní teplotu ve vzduchotěsném 

reaktoru, kde zůstává pevně stanovenou dobu zdržení (většinou experimentálně ověřenou). 

Optimální teplotní pásma jsou vázána na různé kmeny bakterií. Zbytky z procesu, tzv. digestát, 

lze většinou použít jako hnojivo. Při hnojení je samozřejmě nutné dodržovat příslušné předpisy, 

například zákaz hnojení v pásu 3 m od vodního toku. Pokud digestát nelze jako hnojivo použít, 

je nutné zlikvidovat jej pode zákona o odpadech. [28] 
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4.5.1 Ekonomika provozu 

Původní, primární funkcí bioplynových zařízení bylo snížit množství problematických 

odpadů, jako je kejda nebo tekuté komunální odpady. V současnosti, díky výhodným výkupním 

cenám elektřiny z bioplynu už může být ekonomická stránka hlavním důvodem k výstavbě 

bioplynové stanice. 

Při návrhu bioplynové stanice je vhodné zohlednit i vznikající teplo. Pokud ho nelze 

smysluplně využít, zhoršuje se energetická i ekonomická efektivita zařízení. To je značné 

omezení – v zemědělských areálech a jinde, kde vzniká vhodná biomasa, lze často zužitkovat 

jen malou část vznikajícího tepla. Vybudovat teplovod k nejbližší obci je nákladné. Opačné 

řešení – vybudovat bioplynovou stanici poblíž obytných domů a biomasu dovážet, se setkává s 

obavami a odporem místních obyvatel. [28] 

4.5.2 Výroba elektřiny 

Bioplyn osahuje cca 55–70 objemových procent metanu, výhřevnost se proto pohybuje 

od 19,6 do 25,1 MJ/m3 (tj. asi o třetinu menší výhřevnost oproti zemnímu plynu). 

Bioplyn se pak spaluje v kogeneračních jednotkách. Nejčastěji jde o upravené pístové 

motory, které pohánějí asynchronní generátor. [28] 

Část vyrobené elektřiny se může spotřebovat pro vlastní provoz, zbytek se dodává do 

sítě. Individuálně je třeba posoudit, zda není výhodnější dodávat do sítě veškerou produkci 

elektřiny a proud pro vlastní technologii nakupovat zvlášť. [28] 

Kogenerační jednotky s pístovými motory přemění na elektřinu 30 až 40% energie 

obsažené v bioplynu, asi polovina spotřeby bioplynu připadne na teplo. Výstupem je topná voda 

s teplotou až 90°C, výjimečně i vyšší. Celková účinnost bioplynových stanic je při využití tepla 

přes 80%. [28] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Odpadní papírové vlákno nelze nadále recyklovat, či jinak efektivně zpracovat a jeho 

další využití je velice obtížné. Proto jsme se rozhodli ho využít jako součást při procesu 

kompostování, vermikompostování a pyrolýze.                                                                 

Odpadní papírenské vlákno, které bylo využito při našich pokusech, pochází z firmy Smurfit 

Kappa, závodu Žimrovice. 

 

 

Obrázek 9 Odpadní papírenské vlákno 

Vzorky vstupního organického materiálu, odpadního papírenského vlákna, výsledného 

kompostu a vermikompostu byly k analýze dodány Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu 

ústavu zemědělskému v Opavě, kde byly vyhodnoceny.  
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Analyzované odpadní papírenské vlákno 

V tabulce lze vidět výsledky analýzy vstupního organického materiálu a odpadního 

papírenského vlákna. 

 

Tabulka 3 Výsledky vstupního organického materiálu a odpadního pap. vlákna. 

Stanovené prvky v suš. jednotky 

Organický materiál 

- hnůj 

Papírenské 

odpadní vlákno 

Al  mg/kg  1205,0 1822,0 

As mg/kg 1,377 0,9524 

Be mg/kg <0,05 <0,05 

Ca mg/kg 5937,0 22070,0 

Cd mg/kg 0,4161 <0,3 

Co mg/kg 0,9674 <0,5 

Cr mg/kg 8,855 3,174 

Cu mg/kg 14,99 18,16 

Fe mg/kg 2416,0 458,7 

K mg/kg 10610,0 513,8 

Mg mg/kg 2259,0 639,0 

Mn mg/kg 303,1 18,47 

Mo mg/kg <1,5 <1,5 

Na mg/kg 1096,0 593,3 

Ni mg/kg 6,212 1,004 

P mg/kg 3569,0 135,7 

Pb mg/kg 6,321 4,637 

V mg/kg 8,458 2,331 

Hg mg/kg 0,026 0,036 

N v sušine % 1,04 0,19 

Spalitelné látky v sušině 

LOI % 
81,79 90,88 

Sušina such. vzorku % 90,54 92,86 

 

 

5.1 Proces kompostováni 

5.1.1 Tvorba základky  

Byla vytvořena dřevěná nádoba o rozměrech: 90 x 50cm. Celý kompostér byl obložen 

menšími destičkami umístěnými nad sebou tak, aby mezery mezi destičkami tvořily větrací 

otvory pro přísun vzduchu a otvor pro odtok přebytečné vody.  
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Vnitřní část kompostéru byla zasíťovaná, z důvodu zabránění vypadávání kompostu a 

zároveň aby byl kompost chráněn před vniknutím hlodavců. Kompostér můžeme vidět na 

obrázku níže. 

 

                                               

                            Obrázek 10 Kompostér 

                                      

Kompostér byl umístěn ve stodole, protože vnější podmínky nedovolovaly jiné 

umístění. Kompost byl založen začátkem října. 

5.1.2 Vstupní materiál 

Jako základní organický materiál byl použitý koňský a králičí hnůj v poměru 1:1 a to 

cca do výšky 15cm, k němu jsem přimíchala odpadní papírové vlákno v poměru 1:1, čili 15cm. 

Přidáno suroviny: zbytky rostlin, plevele, květiny, bramborové slupky, ovoce (hrušky, 

jablka), zelenina (zbytky papriky, hlávkového salátu, slupky z kořenové zeleniny) listí, 

posečená tráva, piliny, kuchyňský odpad - káva, zbytky jídel, zemina z květů a sláma. Všechny 

tyto suroviny jsem přimíchala k základnímu materiálu (hnůj a odpadní papírové vlákno) tak, 

aby byl také v poměru 1:1, čili celková výška skladby kompostu byla zhruba 60 cm. 



              Bc. Martina Murínová: Možnosti využití odpadů z  výroby papíru 

 

2014  36 

                             

                Obrázek 11 Založení kompostu 

                                  

Nejdůležitější při kompostování je zabezpečovat optimální podmínky pro rozvoj 

mikroorganismů, který urychlí celý proces humifikace.: 

 vlhkost  

 složení výchozího materiálu  

 provzdušnění substrátu (kyslík)  

 zrnitost a homogenita substrátu  

 teplota a tma  

 přídavek zeminy nebo dalších látek  

 hodnota pH  

 obsah fosforu (cca 0,2% suš.) [29] 

 

 

Potřebnou vlhkost 40 - 60% bylo nutné zajišťovat během celého průběhu kompostování. 

Voda byla přidávána 2krát, 1krát - po týdnu od založení kompostu. 2krát po asi 8 týdnech. 

Dalším důležitým krokem správného procesu kompostování bylo zajištění rozvoje 

mikroorganismů, tedy dodržení ideálního poměru základních živin - uhlíku a dusíku 30:1, v 

surovinách, při založení kompostu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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Úvodní teplota zrajícího kompostu byla 55-60˚C, později po době asi 1 měsíce teplota 

poklesla na 40˚C. Během celého procesu, byl kompost umístěn ve tmě. 

Po době 5 týdnu se hmotnost kompostu snížila zhruba o 15% z původního objemu. 

Změnila se původní struktura materiálu, vůně, vzhled (stejnosměrně hnědá barva) a jednotlivé 

částice se začaly rozpadávat. Původně skladbu kompostu již nebylo možné rozeznat. 

 Aby byl substrát správně provzdušňován, byl prokopávání 3-4krát do měsíce. 

Z důvodu potřeby dřívějších výsledků hotového kompostu, jsem během celého procesu 

již nepřidávala žádné jiné suroviny, kromě vody.  

Po asi 4 měsících byl úbytek materiálu v kompostéry téměř 50%, kompost získal více 

zemitou strukturu a vůni po lesní půdě. 

Po době 5 měsíců, byly vzorky hotového kompostu předány k analýze Ústřednímu 

kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému v Opavě, kde byly vyhodnoceny. 

 

5.2 Proces vermikompostování  

5.2.1 Tvorba základky 

Na tvorbu vermikompostu byla vytvořena ohrada ze dřeva o průměru 1,2 x 1,2 m s 

výškou cca 70cm. Jako vstupní organický materiál byl také jako u kompostu použitý koňský a 

králičí hnůj s pilinama v poměru 1:1 a to do výšky cca 25 - 30cm. K němu bylo přimícháno 

odpadní papírenské vlákno a nasazená červená kalifornská žížala Eisenia Andrei. V procesu 

byly průběžně doplňovány bedýnky s hnojem a odpadním papírenským vláknem dle potřeby.  

 

Obrázek 12 Založení vermikompostu 
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5.2.2 Krmení   

V této části je k dispozici nahlédnutí do harmonogramu přikrmování kalifornských žížal 

Eisenia andrei (násada byla 12 000 ks žížal) a postupní přidávání potřebného množství 

organického odpadu a papírenského odpadního vlákna. 

Tabulka 4 Přikrmování žížal 

Datum (rok 2013) Organický materiál - hnůj Pap. odpadní vlákno 

15.06. 7 kg 1,5 kg 

19.06. - 1,5 kg 

23.06. - 3 kg 

01.07. - 3 kg 

07.07. - 3 kg 

17.07. - - 

18.07. 14 kg 3 kg 

26.07. - 3 kg 

05.08. 14 kg - 

20.08. - 16,5 kg 

25.08. 7 kg - 

07.09. 7 kg 15 kg 

22.09. 7 kg - 

02.10. 7 kg 15 kg 

22.10. - 18 kg 

03.11. 14 kg - 

22.11. - 18 kg 

 

Při tvorbě vermikompostu je třeba dodržovat některé základní podmínky pro správný 

průběh:  

Teplota byla během celého procesu dodržována zhruba okolo 19 až 22°, v zimě byly 

zatepleny minerální vatou. 

Optimální vlhkost substrátu - byla zjištěna podle orientační zkoušky a to následovně:  

kompostovaný materiál byl vzat do ruky a při zmáčknutí materiálu, pokud mezi prsty 

nebyl náznak velké vlhkosti a po otevření ruky byl materiál v celku, byla jeho vlhkost 

optimální, ale pokud se při zatlačení a následném otevření ruky materiál rozpadal, byla 

potřeba substrát navlhčit vodou. Dostatečný přísun kyslíku – časté prokopáváni 

vermikompostu.  
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Zakrmování žížal bylo především odpadním papírenským vláknem dle potřeby. 

V zimě byl dodržován interval krmení po 30 dnech. 

Během celého procesu, byl vermikompost krytý před sluncem, větrem, deštěm i před 

nepřáteli jakými jsou ptáci, hlodavci a nežádoucí hmyz. 

Délka kompostování s pomocí žížal probíhala od července 2013 do února 2014, pak už 

se žížaly nepřikrmovali, aby bylo možné, je lehce vytěžit. Později byly vzorky hotového 

vermikompostu předány do kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu v Opavě. V 

příloze č. 1 můžeme vidět výsledky analýzy kompostu a vermikompostu z papírenského 

vlákna.  
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5.3 Porovnávaní výsledků kompostu a vermikompostu 

Srovnání výsledných analýz vermikompostu a kompostu a jejich vliv na obohacení 

půdy jsou zaznamenány v tabulce č. 5 

Tabulka 5 Srovnání výsledných analýz kompostu a vermikompostu 

Přijatelné živiny [mg/kg]     

Prvek  Vermikompost Kompost 

K 5662,65 8509,96 

Ca 9342,82 2549,84 

Mg 1281,48 632,73 

P 764,51 247,63 

Stopové a rizikové prvky [mg/kg]      

As 0,43 4,76 

Cd 0,62 0,45 

Cr  20,92 67,04 

Cu  28,03 29,37 

Mo 2,09 2,43 

Ni  5,62 27,06 

Pb  14,45 48,89 

Zn  96,27 122,75 

Hg  0,04 0,06 

Jakostní prvky    

pH/ CaCl2 7,7 7,3 

N celkový [%] 1,31 0,81 

Sušina vzorku [%] 91,3 95,3 

Obsah organických látek [%]  
79,5 40,6 

Vodivost [μS·cm-1] 834 2970 

Poměr C:N [%] 30,34 25,08 
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Graf 1 Graficky znázorněné pH kompostu a vermikompostu 

 

Na grafu 1 je možné vidět výsledné pH u obou koncentrátu, hodnota pH kompostu je 

7,3 a vermikompostu 7,7. Rozdíl je nepatrný, což je příznivá analýza pro možnou výrobu 

rekultivačního materiálu.  

 

 

Graf 2 Graficky znázorněné přijatelné živiny  
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Rozbory byly provedeny formou úplného rozkladu za použití roztoku lučavky 

královské.  

Při stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III, se půda extrahuje kyselým 

roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu 

vázaných na železo a hliník. V roztoku je přítomen i dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje 

desorpci draslíku, hořčíku a vápníku.  

Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a kyselinou 

dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro rostliny.  

Na grafu můžeme vidět výrazný rozdíl především prvku Ca u vermikompostu, což 

znamená, že aplikace vermikompostu dodá více výživy rostlinám, neboť kromě dodání živin 

rostlinám zároveň neutralizuje půdní reakci, zlepšují fyzikální vlastnosti půdy a zvyšují 

mikrobiální aktivitu půdy. U prvku K značně převyšuje svou výslední hodnotou kompost 

v porovnání s vermikompostem. 

Podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. O podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady, udává přesně stanovené limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků a 

jejích zařazení do tříd podle tabulky č. 6. 

 Tabulka 6 Srovnání hodnot kompostu a vermikompostu  dle vyhlášky 341/2008 Sb 

Sledovaný 

ukazatel 

[mg/kg] sušiny 

Výstupy 
Vermikompost Kompost 

Třída I Třída II Třída III 

As 10 20 30 0,43 4,76 

Cd 2 3 4 0,62 0,45 

Cr 100 250 300 20,92 67,04 

Cu 170 400 500 28,03 29,37 

Hg 1 1,5 2 0,04 0,06 

Ni 65 100 120 5,62 27,06 

Pb 200 300 400 14,45 48,89 

Zn 500 1200 1500 96,27 122,75 

 

Z výše uvedených výsledných hodnot viz tabulka č. 6, můžeme na základě skutečných 

vlastností a složení, využít koneční vermikompost a kompost na povrchu terénu. 
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      Graf 3 Obsah celkového As ve vermikompostu a kompostu 

 

Graf 3 uvádí větší nárůst arzenu u kompostu v porovnání s vermikompostem. Tento víc 

jak štvornásobný pokles koncentrace u vermikompostu, mohl být způsoben rychlejším 

rozkladem organické hmoty za pomoci kalifornských žížal Eisenia Andrei. Obsah arzenu 

vyhovuje příloze č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. Podle této přílohy může být maximální hodnota arzenu 30 mg/kg 

sušiny. 

 

                 
Graf 4 Obsah celkového Cd ve vermikompostu a kompostu 

Z Grafu 4 je zřejmé zvýšení koncentrace kadmia u vermikompostu kvůli účasti žížal.  
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Rozdíl Cd mezi kompostem a vermikompostem je jen 0,17 mg/kg sušiny. Obsah kadmia 

vyhovuje příloze č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady. Podle této přílohy může být maximální hodnota arzenu 4 mg/kg sušiny. 

                 
                Graf 5  Obsah Cr ve vermikompostu a kompostu 

 

Z grafu 5 můžeme vidět vyšší koncentraci chromu u kompostu než vermikompostu. 

Bylo pravděpodobné, že obsah chromu u vermikompostu po žížalí úpravě bude nižší. Vzhledem 

k značnějšímu obsahu Cr, může být jak kompost tak i vermikompost využít dle přílohy č. 5, 

vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.   

                 
                 Graf 6  Obsah  Cu ve vermikompostu a kompostu 

Podle grafu 6 vidíme, že obsah mědi je téměř stejný u obou koncentrátů. Podle přílohy 

č. 5, vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

je zřejmé, že substráty je možné použít na povrchu terénu.  
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     Graf 7 Obsah Zn ve vermikompostu a kompostu 

Na Grafu 7 je patrné, že obsah zinku u vermikompostu se značně liší od kompostu, 

rozdíl je 26, 48 mg/kg sušiny. Obsah zinku napříč rozdílu vyhovuje vyhlášce č. 341/2008 Sb. o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

                 

 Graf 8 Obsah Hg ve vermikompostu a kompostu 

Podle grafu 8 je vidět, že obsah rtuti u obou koncentrátu je mírně odlišný.  I když je rtuť 

velice rizikovým prvkem, je možné jí v tak malém množství akceptovat a dokonce při daném 

výsledků do 2 mg/kg v sušině, využít pro úpravu na povrch terénu, dle přílohy č. 5, vyhlášky č. 

341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, 

můžeme stanovit limitní hodnoty rizikových prvků v substrátech.  
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Tabulka 7 Srovnání hodnot kompostu a vermikompostu  dle vyhlášky 474/200 Sb. 

Prvek [mg/kg] sušiny  Vermikompost Kompost 

As 20 0,43 4,76 

Cd 2 0,62 0,45 

Cr 100 20,92 67,04 

Cu 100 28,03 29,37 

Hg 1 0,04 0,06 

Ni 50 5,62 27,06 

Pb 100 14,45 48,89 

Zn 300 96,27 122,75 

 

Výslední hodnoty můžeme vidět v grafu 9. 

 

              Graf 9 Výslední limitní hodnoty rizikových prvků 

Obsahy rizikových prvků jsou nízké a splňují požadavky přílohy č. 1, odstavce 2 

(organická hnojiva, substráty, statková hnojiva) k vyhlášce č. 474/2000 Sb. 

Výslední hodnota rizikového prvku Cd u kompostu a vermikompostu je hodně nízká, 

teda daný substrát je určený pro pěstování zeleniny a ovoce. 
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5.4 Pyrolýzní proces 

Tahle kapitola je svým charakterem zařazena spíš jako podkapitola, protože podle níže 

uvedených výsledků, nebylo možné je srovnávat s platnými normami jako u kapitol kompostu 

a vermikompostu. Kapitola slouží jako možná ukázka zneškodnění odpadního papírového 

vlákna. Při pyrolýze teda zneškodnění odpadového papírového vlákna, byl postup následný.                 

Odpadní vlákno bylo třeba ještě před zahájením samotného procesu nejdříve pořádně vysušit a 

následně pomlít. 

 Takto připravený vstupní materiál se navážil o hmotnosti 490 mg a vložil do křemenné 

tuby. Tato tuba byla vložena do držáku pyrolýzní jednotky - pyrolýzní plynové chromatografie. 

Na materiál bylo působeno teplotou 600˚C po dobu 10s. [30] 

Pyrolýzní plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (Py-GC/FID) 

Technika je užívána pro charakterizaci komplexní organické hmoty. Může být 

aplikována přímo na organický materiál bez dřívější extrakce. Vzorky jsou v pevné nebo 

kapalné fázi. Py-GC/FID je velmi rychlá, jednoduchá technika, která má výhody plynové 

chromatografie zvláště velkou citlivost.  

 

           

Obrázek 13 Pyrolýzní modul CDS [30] 

                                                                       

Obrázek 14 Vysokotlaková pyrolýzní jedn. [30] 
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K dispozícií jsou dva pyrolýzní moduly. Prvním modulem je vysokotlaká jednotka 

5200 (obr. č. 14) a druhým modulem je pyrolýzní jednotka 5200 (obr. č. 15). Instrument pro 

pyrolýzní chromatografii se skládá z pyrolýzního modulu a plynové chromatografu: 

        

Obrázek 15      Plynová chromatografie [30]                  Obrázek 17       Plynový chromatograf [30] 

               Vzorek (velmi malé množství vzorku <1 mg) je vložen do křemenné tuby. 

Tato tuba je vložena do držáku pyrolýzní jednotky: 

 

Obrázek 16 Držák na vzorek [30] 

Držák vzorku je vložen do pyrolýzního modulu. Vzorek je pyrolyzován v držáku 

vzorku v pyrolýzním modulu, poté je vzorek uveden do plynového chromatografu, kde je 

analyzován separací komponent. Identifikace a kvantifikace je uskutečněna pomocí 

plamenově-ionizačního detektoru (FID). [30] 

Srovnání CDS pyrolyzérů – vysokotlaký pyrolyzér umožňuje studovat malé látky 

(vzorky) za vysoké teploty a tlaku v laboratorních podmínkách. Navíc, pozadí plynu může 

být tvořeno nosným plynem nebo reakčním plynem jako je vzduch nebo kyslík. [30] 
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Tento modul používá rezistentní tepelný prvek – svinuté (stočené) platinové vlákno 

pro variabilní kontrolu teploty. Platinové vlákno umožňuje měnit zahřívací rychlost (pro 

rychlou a pomalou pyrolýzu). Zahřívací rychlosti jsou programovány ve stupních za 

milisekundu, ve stupních za sekundu a ve stupních za minutu. Zahřívací rychlosti:  

0.01°C/ms to 20.0°C/ms 

0.01°C/sec to 999.9°C/sec 

0.01°C/min to 999.9°C/min 

Pyrolýzní teplota: nastavitelná po 1 ˚C od teploty prostředí do 1400 ˚C. [30] 

Tlak: 5-500 psi. Teplota rozhraní, transferové linie, ventilu pece je nastavitelná se 

zvýšením po 1 ˚C až do 350 ˚C. Pyrolýzní vestavený trap umožňuje uživateli pyrolyzovat 

v reakční atmosféře, takové jakou je např. vzduch, pak jsou pyrolyzované komponenty 

desorbovány z trapu a jsou transferovány do GC pro analýzu. Teplota trapu – od teploty 

okolí do 350 ˚C. Zahřívací rychlost trapu 600 ˚C/min. [30] 

Pyrolýzní modul 5200 je nejužívanější dostupný přístroj pro termální přípravu 

vzorku. Platinová vlákna jsou rychle zahřívány pro práci s pulsní pyrolýzou nebo jsou 

pomalu zahřívány s kontrolovanou rychlostí pro programované analýzy. Nastavení teploty 

se provádí po 1 0C až do 1400 0C.  

Pokud je pyrolýzní jednotka konfigurována s volbou trapu, může být užita pro sběr 

analytu z pomalé pyrolýzy, termální desorpce nebo z pyrolýzy s reakčním plynem. 

Jednoduchá počítačová kontrola všech parametrů je prezentována v jednoduchém okně 

programu, které umožňuje vývoj metod, uložení, poznámky a editaci. [30] 
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Celý proces zneškodnění odpadního papírového vlákna trval 31, 7 min. Na základe 

čeho byli stanoveny některé výsledky, které jsou uvedené v tabulce č. 8 

   

Tabulka 8 Výsledky pyrolýzního procesu 

Pyrolýzní produkt  Percentuální zastoupení 

oxid uhličitý 2,42% 

cyklopropen  7,57% 

cyklohexyn 0,41% 

benzen  1,14% 

heptenol 0,62% 

toluen 1,72% 

etylbenzen 0,36% 

fenprobamat 0,17% 

isopulegol 0,07% 

nitroheptenol 0,11% 

tridekadien 0,21% 

naftalen  0,11% 

trimetylester - mravenčí kyselina 0,03% 

metylester hydrocinamová kyselina 0,02% 

oxazin  0,07% 

falkarinol  0,60% 

1-metylnaftalen  0,12% 

1-tetradeken  0,51% 

3-heptadeken 0,41% 

11- trikosen  0,54% 

bifenthrin  0,15% 

fukoxantin 0,07% 

17 - pentatriakonten 0,49% 

skvalen 4,40% 

sl. Tregnenolu 0,25% 

 

Na základě získaných výsledků, lze papírové odpadní vlákno zpracovávat formou 

pyrolýzy. 
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5.4.1 Významné pyrolýzní produkty: 

 Cyklopropen - Cyklopropen je nejmenším cykloalkanem. Při teplotách okolo 425 

˚C cyklopropen isomeruje na methylacetylen. Kruh cyklopropenu je přítomen v 

kyselině jablečné. Cyklopenten se rozkládá zahříváním při teplotě okolo 600 ˚C, 

během pyrolýzy vzniká cyklopentadien. Cyklopentadien sehrává důležitou roli při 

tvorbě PAU. [31] 

 Benzen – patří k Aromatickým uhlovodíkům (arény) obsahující kruh s atomy uhlíku. 

Jsou vysoce tepelně stabilní. Je jích Nejznámějším a nejjednodušším zástupcem. 

Benzen se používá jako rozpouštědlo, pro výrobu chemikálií (fenol, anilin) a pro 

výrobu styrenu (plasty, barviva, gumárenský průmysl), vzhledem ke svému 

bohatému praktickému použití je benzen obsažen i ve směsných komunálních 

odpadech. Benzen je látkou stabilní k zahřívání. [32] 

 Toluén - je dalším aromatickým uhlovodíkem, který se používá pro výrobu různých 

předmětů a látek (výroba benzaldehydu, sacharinu-umělé sladidlo, atd.). Pyrolýza 

toluenu začíná při 1100 K. Iniciační reakce, která dominuje pyrolýze toluenu, je 

tvorba benzylových radikálů, vodíkových atomů a tvorba fenylových a methylových 

radikálů. [31] 

 Bifenthrin - patří do skupiny Pyrethroidů – jsou syntetické látky na bázi přírodních 

pyrethrinů. Jsou to lipofilní látky, nepatrně rozpustné ve vodě. V půdě se adsorbují 

na půdní částice, sorpce je chrání před degradací, volatizací a vymýváním do 

podzemních vod. [33] 

 Skvalen - je nenasyceným uhlovodíkem, který se vyskytuje v organismech živočichů 

a některých rostlin. Skvalen je prekurzorem steroidů, chemicky může být považován 

za triterpenoid, používá se při výrobě kosmetiky. 
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6 ZÁVĚR 

Kompostování a vermikompostování  jsou jednou z mnoha možností zpracování a 

využití biologicky rozložitelných odpadů – v našem případě především odpadního papíru. 

Při dodržování hlavních podmínek procesů, jde o velmi účinné metody, které přináší 

původní formě odpadu nové významní vlastnosti.  

Vzniklé substráty obohacené o nové vlastnosti lze využít jako hnojiva a podpůrné 

látky při dodržení legislativních norem. 

V této práci bylo odpadní papírové vlákno zkompostované, zvermikompostované 

a zpracované za pomoci pyrolýzy. Vzorky kompostu a vermikompostu byly podstoupeny 

laboratorním analýzám a dané výsledky byly srovnány s legislativními požadavky. 

Vyhodnocení analýzy vzorků se v této práce nachází v experimentální části. 

Navzdory obsahu některých nežádoucích složek, které se nacházejí v substrátech, je možné 

jich kvůli nízkému zastoupení zužitkovat a využít na povrchu terénu a pro pěstování zeleniny 

a ovoce. 
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