
Přílohy  

Příloha I 

Třídění sběrového papíru do skupin: 
Skupina A : běžná kvalita 
Skupina B : střední kvalita 
Skupina C : vysoká kvalita 
Skupina D : obsahující sulfátový papír 
 

Každá tato skupina se dělí na podskupiny : 
 A skupina s běžnou kvalitou :  

A1)  smíšený sběrový papír ( z   
domácností ) 

A2)  smíšené papíry a lepenky  
A3)  lepenkové odřezky 
A4)  odpad z obchodních domů 
A5)  odpad z obalů z vlnité lepenky 
A6)  odřezky z nepoužité vlnité lepenky 
A7)  remitendu periodik a časopisů 
A8)  remitendu brožur bez lepených vazeb 
A9)  směs novin a brožur 
A10)  směs novin a brožur bez lepených 
vazeb 
A11)  směs brožur a časopisů 
A12) roztrhaný kancelářský papír 

 
B skupina se střední kvalitou :  

B1) staré noviny 
B2) remitendu novin 
B3) odřezky z vícevrstvé lepenky s bílou 

vrstvou 
B4) směs barevných odřezků 
B5) knihařské odřezky 
B6) knihařské odřezky bez lepidel 
B7) barevné dokumenty 
B8) knihy z bílých bezdřevých papírů 
B9) knihařské archy 
B10) barevnou periodiku a časopisy bílé 

přímopropisovací papíry 
B11) barevné přímopropisovací papíry 
B12) bělené kartony a lepenky potažené 

polyetylénem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B13) kartony a lepenky potažené 

polyetylénem 
 

 
B14) dřevité nekonečné tiskopisy 

 
C skupiny s vysokou kvalitou :  
C1) směs pestrých odřezků tiskových a 

psacích papírů světlých barev 
C2) směs pestrých odřezků tiskových a 

psacích papírů světlích barev – 
bezdřevých 

C3) barevné tabelační karty 
C4) bezdřevé blé nekonečné tiskopisy 

potištěné neimpaktním tiskem 
C5) chamois tabelační karty 
C6) směs bílých dokumentů 
C7) bílé bezdřevé dokumenty 
C8) bílé bezdřevé nekonečné tiskopisy 
C9) bílé bezdřevé nekonečné tiskopisy bez 

barevných papírů 
C10) potištěný bílý vícevrstvý karton a 

lepenka 
C11) nepotištěný bílý vícevrstvý karton a 

lepenka 
C12) bílý novinový papír 
C13) bílý magazínový papír 
C14) bílý dřevitý natíraný papír 
C15) bílý bezdřevý natíraný papír 
C16) bílé dřevité odřezky 
C17) směs bílých odřezků 
C18) bílé bezdřevé odřezky 
C19) bílé bezdřevé nenatírané odřezky 

 
D skupina obsahující sulfátový papíre :  
D1) hnědou vlnitou lepenku, sulfátovou 

vlnitou lepenku – s nejméně jednou 
rovnou vrstvou z kraftlineru 

D2) sulfátovou vlnitou lepenku – která má 
zvlněné vrstvy vyrobené z buničiny 
nebo polobuničiny 

D3) použité sulfátové pytle 
D4) čisté použité sulfátové pytle 
D5) použité sulfátové papíry 
D6)         nové sulfátové papíry 



Příloha II 

 
Proudění ve vířivé třídiči 

 

Příloha III 

 
Síť dna vany modelu 2 



 

 
 

Síť rotoru modelu 2 

 
Stator a rotor modelu 2 



 
 

Vysíťování Modelu 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha IV 

 
Monitor konvergence rychlosti ve směru y (Model 4) 

 
Monitor konvergence rychlosti ve směru z (Model 4) 

 
 


