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Anotace 

 

Již nyní probíhají ve společnosti Biocel Paskov a.s. přípravy pro novou 

technologii, kdy bude sulfitová výroba nahrazena sulfátovou. Proto je v této práci 

popsán dosavadní sulfitový proces výroby bělené papírenské buničiny 

s porovnáním nové technologie výroby bělené viskózové buničiny sulfátovým 

postupem. Z důvodu změny výrobního procesu došlo k analýze odpadu (škváry, 

strusky a kotelního prachu) ze sulfitové a sulfátové výroby. Na závěr byly popsány 

veškeré odpady společnosti Biocel Paskov a.s a porovnán vývoj produkce popílku 

z regeneračního kotle a kalů z biologického čištění odpadních vod v letech 2007-

2012. 

 

Klíčová slova: Biocel Paskov, sulfátové bělení buničiny, sulfitové bělení 

buničiny. 

 

 

Abstract 

Biocel Paskov a.s. has already started with preparation of new technology 

which will replace the sulphite production for sulphate production. This thesis 

focuses on present sulphite process of pulp production and compares it with a new 

sulphate technology. The change of manufacturing process leads to analysis 

of industrial waste (slag, dust) steaming from sulphite and sulphate production. 

In closing there are described all industrial wastes of Biocel Paskov a.s and also 

development of fly ash production from regeneration kettle and sediments from 

biological treatment of wastewater between 2007 and 2012.  

 

 

Key words: Biocel Paskov, kraft pulp bleaching, sulphite pulp bleaching. 
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Seznam použitých zkratek 

As    Arsen  

B 024    Absorpční zásobník 

B002, B004, B005, B014 Nádrže 

B007    Bělení buničiny 

B010    Sběrače kondenzátu 

B013    Vyprazdňovací zásobník  

B016    Vysokotlaký zásobník 

B017 a B018   Středotlaký zásobník 

B019    Zásobník 

B020 a B021   Nízkotlaký zásobník 

B023    Zásobník teplého výluhu 

 B025, C101   Uvolňovače plynů 

Ba    Baryum 

Cd    Kadmium 

Cr    Chrom 

Cu    Měď 

DNA     Dynamic Network Applications 

F001    Prací lis  

 F002, F004 a F006  Filtry  

F003    Prací lis 

F005 a F013   Sukovníky 

F007,F008,F009   Třídiče 

F011 a F012   Třídiče 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arsen
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F018 a F019   Šikmé síta 

F024,F023   Suky 

H003-H006   Odběrová místa  

H007-H112   Pásy 

H013-H015   Pásové dopravníky 

H109    Šneky 

Hg    Rtuť 

CHSK    Chemická spotřeba kyslíku 

MgO     Oxid hořečnatý  

Mo    Molybden 

NaOH    Hydroxid sodný 

Ni    Nikl 

PAU    Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb    Olovo 

PC 20    Dřevosklad 

PC 50    Příprava napájecí vody 

PCB    Polychlorované bifenyly 

Přelouh   Zpětná kyselina 

PS 20.04   Doprava štěpků do varny 

PS 21.01   Varna a primární regenerace  

PS 21.02   Praní a třídění nebělené buničiny 

PS 21.03   Kyslíkové bělení a praní buničiny 

PS 21.04   Bělení buničiny 

PS 21.05   Dotřídění buničiny 

PS 21.06   Sušící stroj a balicí linka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly
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PS 21.07   Příprava bělících chemikálií 

PS 21.08   Sklad peroxidu vodíku, stáčení kapalného SO2 

PS 21.14   Odvodňovací stroj 

PS    Provozní soubory  

REACH   Registrace, avaluace, a autorizace chemických látek 

RK    Regenerační kotel 

RL    Rozpuštěné látky 

Sb    Antimon 

Se    Selen 

SO2    Oxid siřičitý 

TO    Technologický výpliv 

V    Vanad 

X001, X002, X007  Šneky  

X006    Trhací šnek 

Zn    Zinek 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antimon
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy je důležité předcházet vzniku odpadů, jejichž původcem jsou 

nejen lidé samotní, ale také velké podniky a firmy – jako průmyslových odpadů, je třeba 

s těmito odpady nakládat tak, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí.  

Žijeme v moderní technické době, kdy si lidé jen málo uvědomují důsledky vlivu 

odpadů a průmyslového znečištění ovzduší na naše životní prostředí. Tato doba nás 

ale také nutí se zamyslet nad tím, co bude dál s takovým množstvím odpadů. Je třeba 

v rámci udržitelného užívání surovin a produkce odpadů hledět na riziko pro další 

generace.  

Nejen z tohoto důvodu by měly velké firmy předcházet vzniku odpadů, nebo své 

odpadní látky využívat dále. Společnost Biocel Paskov a.s. má již nyní při výrobě bělené 

papírenské buničiny minimální množství odpadů a proto věřím, že po změně výroby 

na bělenou viskózovou buničinu se bude také snažit minimalizovat množství vzniklých 

odpadů. Tato práce předkládá a popisuje výrobní postupy, které Biocel Paskov a.s. využívá 

a začne používat.  

 

 

Cíl práce 

 

 Popis výrobního procesu společnosti Biocel Paskov a.s.  

 Zhodnocení odpadů této společnosti a porovnání technologie výroby bělené 

papírenské buničiny a technologie výroby bělené viskózové buničiny. 

 Shrnutí odpadů Biocelu Paskov a.s. 

 Rozbor složení odpadu – škváry, strusky a kotelního prachu, ze sulfitové 

a sulfátové výroby.  
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2. Biocel Paskov 

Výstavba společnosti Biocel Paskov a.s. byla realizována v letech 1979 až 1983. 

V té době byla postavena celulózka pro výrobu sulfitové buničiny. Došlo tak na navázání 

výroby sulfitové buničiny, jenž byla v roce 1983 ve Vratimově ukončena. V období mezi 

rokem 2001 a 2010 společnost byla součástí rakouské skupiny Heinzel. Tato společnost se 

řadí mezi největší evropské výrobce tržní papírenské buničiny, obchodníky s papírem a 

buničinou na všech důležitých světových trzích. Během této doby pokračoval Biocel 

Paskov v investičním programu. Došlo k výraznému zvýšení výrobní kapacity a 

optimalizace výrobních procesů se značným důrazem na ekologii. Rakouská skupina 

Lenzing v roce 2010 koupila 75 % akcií Biocelu Paskov. Jedná se o společnost s největší 

světovou výrobou viskózových vláken pro textilní průmysl. Skupina Lenzing zahájila 

přestavbu technologie výroby viskózové buničiny se zachováním dosavadní výroby 

papírenské buničiny, název a popis výrobku je v podkapitole [6]. 

2. 1 Obchodní název produktů Biocelu Paskov  

Mg-bisulfitová bělená buničina je bělená bez přidaného elementárního chlóru, její 

název je VIAN PASKOV ECF, Mg-bisulfitová bělená buničina, jenž je bělená peroxidem 

vodíku a to s označením VIAN PASKOV ECO a nebělená buničina Mg-bisulfitová 

je pojmenována VIAN PASKOV UNB, celulózový technologický výpliv se značí TO[3]. 

2. 2 Vnější vzhled a jakost výrobků  

Mg-bisulfitové buničiny VIAN PASKOV jsou zbarvené do bílé nebo světle hnědé 

barvy ve formě vlákniny. Vyrobené ve formě odvodněných nebo sušených archů. Buničiny 

jsou vyrobeny ze štěpek jehličnatého dřeva. Dodání buničiny je ve formě sušené s obsahem 

sušiny 80% - 90% v podobě archů o rozměrech kolem 600 x 800mm a plošné hmotnosti 

800-1200 g/m
2
 a.s., balené v arších stejného druhu. Hmotnost vzduchosuchých balíků je 

asi 200 kg i s obaly a dráty, balíky jsou dodávány v blocích. Nebo se jedná o podobu 

odvodněných archů umístěných na paletách s hmotností 800 – 1000 kg a rozměry archu 

800 x 1200 mm s obsahem sušiny minimálně 40 %. Výroba odvodněné buničiny je jen na 

zvláštní přání zákazníka.  
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Technologický výpliv TO 

Při třídění nebělených, předbělených a bělených buničin dochází ke vzniku 

technologického výplivu, jenž je tvořen hrubými dřevnými vlákny, vláken z lýka, částic 

neprovarů, nebo kůry a jiných zbytků po třídění. Tento technologický výpliv je opět 

dodáván v odvodněných arších o rozměrech 800 x 1200 mm a sušině minimálně 30%, 

na paletách s hmotností do 1000 kg. Jde o látku, která není kvalitní pro další zpracování, 

takže musí znovu projít daným procesem, nebo je prodávána [3]. 
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3. Postup výroby buničiny Biocelu Paskov a.s 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o společnost s výrobou Papírenské buničiny. 

Výroba této buničiny je ze smrkového dříví, doposud se jedná o klasický kyselý sulfitový 

postup s hořečnatou podstatou a  protiproudou tlakovou regenerací SO2. Mobilní 

mechanizmy odnímají z hromady vytříděné štěpky přes podzemní odběrová místa 

s odběrovými šneky. Dopravní pásy tříděnou štěpku dováží do varny. Poté dochází 

k vaření s kyselinou v devíti vařácích nepřímou metodou ohřevu párou. Pára uvolní 

z dřevní hmoty inkrustující látky neboli lignin, jenž je rozpuštěn, tím se získá nebělená 

buničina. Po ukončení várky a odplynů matečný výluh je přidán k pracímu výluhu, odkud 

následuje do odparky. Do vyprazdňovacích zásobníků putuje buničina z vařáku a odplyny 

se používají k výrobě varné kyseliny v okruhu primární regenerace. Buničina 

z vyprazňovacích zásobníku se odvádí na třídění a odsukování, během třídění se oddělí suk 

a jiné nečistoty. Tento zbylý materiál se slisuje a převeze do skladu dřevního paliva, 

kde je v kůrovém kotli spálen. Praní buničiny probíhá v pracích lisech. Do kyslíkové 

delignifikace a bělení za použití roztoku NaOH, pokračuje již vytříděná a vypraná 

buničina. V zásaditém prostředí v kyslíkovém reaktoru probíhá zmíněná delignifikace. 

V dalším kroku následuje opakovaná delignifikace a bělení za předem stanovené teploty 

a tlaku. Takto vypraná a okyselená buničina z vysokokonzistenčního zásobníku 

jde do třístupňové bělírny. Okyselovací první stupeň je s oxidem chloričitým. Druhým 

stupněm je peroxidový tlakový stupeň. Pro vyšší bělost a pro delší retenční dobu 

se používá beztlakový peroxidový stupeň. Bělící věže jsou opatřeny vakuovým pracím 

filtrem. Tlakový a vibrační třídič s šesti vířivými třídiči buničinu očistí od nejmenších 

nečistot. K odvodnění na sítě dochází na sušícím stroji, po vylisování a vysušení 

je buničina nařezaná na archy. Takto upravená buničina se zabalí, zváží, potiskne a dopraví 

do skladu[3], [20]. 
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Obrázek 1: Sulfitová výroba – technologické schéma s vyznačeným výstupem sodného výluhu k dalšímu 

použití v sulfátové technologii [3]. 

3. 1 Popis jednotlivých stupňů výrobního procesu 

Systém Damatik DNA (Dynamic Network Applications) řídí a kontroluje celou 

linku pro výrobu buničiny. Jedná se o systém, který je založen na volném sdílení dat 

a know-how přes počítačové sítě s automatizovaným řízením a distribuovaných aplikacích 

v úrovni polní instrumentace. Metso DNA je počítačová síť, která má rozličné aplikace, 

jenž využívá rozmanité hardware a software. Tyto systémy vzájemně kooperují a tím 

umožňují flexibilně upřednostnit ze všech právě probíhajících aplikací zrovna ty, které 

byly v dané chvíli vyhodnoceny jako nejpotřebnější. Tento systém řídí celý proces výroby 

[3], [19]. 

Výrobní proces výroby sulfitové bělené buničiny je naznačen v pořadí podle tohoto 

schématu dále popsaných provozních  souborů - PS: 

  PS 20.04 Doprava štěpků do varny 

 PS 21.01 Varna a primární regenerace  

 PS 21.02 Praní a třídění nebělené buničiny 
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 PS 21.03 Kyslíkové bělení a praní buničiny 

 PS 21.04 Bělení buničiny 

 PS 21.05 Dotřídění buničiny 

 PS 21.06 Sušící stroj a balicí linka 

 PS 21.07 Příprava bělících chemikálií 

 PS 21.08 Sklad peroxidu vodíku, stáčení kapalného SO2 

 PS 21.14 Odvodňovací stroj[3], [19]. 

3. 1. 1. Doprava štěpků do varny PS 20.04  

Ke třídění jak štěpky z vlastní výroby, tak i nakupované štěpky dochází na třídícím 

zařízení dřevoskladu. Štěpky jsou uskladněné ve dvou kruhových hromadách ve skladu 

štěpků. Po nahrnutí dochází ke společnému odebírání jako směs štěpek k určenému 

odběrovému místu, transport provádí dopravní šneky na pásy do varny [3]. Nežádoucí 

kovové předměty jako jsou například dráty, hřebíky, nebo kulky, jsou zachytávány 

nad pásy H009 a H110 elektromagnety viz obr. 2. 

 

H009 

H110 

PS 21.01 

VARNA 

PS 20.04 

TŘÍDĚNÍ A DOPRAVA 

ŠTĚPEK DO VARNY 

H013 

H015 

   

H014 

H012 

 Obrázek 2: Nákres dopravy štepků do varny [3]. 

Tříděné štěpky jsou odebírány přes čtyři odběrová místa H003, H004, H005 a H006 

ze skládky. Mobilní mechanismus přihrnuje štěpky, ty pak přepadávají přes rošty 

do podzemních násypek umístěných v  tzv. „metru“ – firemní značení. Z tohoto místa jsou 

šnekovými dopravníky s variabilním pohonem transportovány na pásy H007 nebo H008 

podle místa odběru. Přesyp na pás H009 je v „metru“, poté vychází na povrch, kde 

je instalován elektromagnet. Štěpky jsou na přesyp přes pás H009 dopraveny do objektu 

bývalé třídírny, zde probíhá opět přesyp. Do varny jsou štěpky přepraveny pásem H012 

z třídírny. Pás H012 je šikmý a dlouhý, v zimních měsících namrzlé štěpky z pásů kloužou. 

Z tohoto důvodu na začátku pásu H012 je dávkovací místo pro glycerin. Šneky H109 

provádí odběr štěpků z pomocného odběrového místa a to na pás H110, jenž je využíván 
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při plném skladu štěpků k otevření hromady nebo při poruše či údržbě zařízení 

v označovaném metru [3]. Pás H110 je vyústěn na střeše objektu, aby štěpky dopravil 

do třídírny, kde padají skluzem na pás H012. 

Rozdělovací reverzní pásové dopravníky H013, H014 a H015 dopravníky jsou 

ve vrchní části budovy varny, kdy H014 obsluhuje sudé vařáky a H015 zase ty liché. Tyto 

koncové dopravníky dopraví štěpky násypkou do vařáku. Všechno zařízení dopravy štěpek 

do varny řídí systému Damatik DNA varny. Přeprava štěpků do varny je monitorována 

kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti a plynulosti výroby. Ruční ovládání 

z místa je zajištěno z důvodu oprav, nebo údržby. Za běžného provozu je plnění varny 

ovládáno sekvenčním řízením řídicího systému varného procesu [3], [22]. 

3. 1. 2. Varna PS 21.01  

V této části procesu dochází k vaření buničiny s označením taky jako várka 

buničiny. 
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 Obrázek 3: Schéma varny [3]. 
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Várka buničiny 

Vybavení diskontinuální varny zahrnuje devět vařáků, přičemž má každý objem 

360 m³ a pracují kyselým magnesiumbisulfitovým postupem. V devíti hodinovém varném 

cyklu za plného výkonu jsou vařáky odstavovány postupně v intervalech cca 60 minut. 

Řídicí systém Damatic DNA opět řídí chod Varny a operátor pozoruje sekvenční proces 

řízení, aby v případě nutnosti zasáhl do varného cyklu. Řídicí systém každou etapu řídí 

automaticky [3]. 

Rozdělení várky provádí sekvenční řízení a to do následujících hlavních etap: 

1. Fáze Plnění vařáku štěpkami Chip Feeling CF 

2. Fáze Napařování   Steaming ST 

3. Fáze Plnění varnou kyselinou Acid Feeling AF 

4. Fáze Zavářka   Preheating PH 

5. Fáze Odtah přelouhu  Side Relief SR 

6. Fáze Várka    Cooking CO 

7. Fáze Odplyn   Degasing DG 

8. Fáze Chlazení   Cooling CL 

9. Fáze Prázdnění   Blowing BL 

 

K uzavření vyprazdňovacího ventilu a zapojení systému odsávání vzduchu z vařáku 

dochází po ukončení předcházejícího cyklu. Vařák je naplňován štěpkami po otevření 

kulového ventilu, do vařáku je dopravují pásové dopravníky přes teleskopické svodky. 

Množství štěpků přiváděných do vařáku z třídiče měří pásová váha a snímače vlhkosti, 

jenž kontinuálně měří vlhkost štěpků. Nejdřív padají štěpky do vařáku volným pádem, 

po 15 - 20 tunách se otevírá parní ventil plnícího aparátu "Svenson", jenž štěpky pěchuje 

do vařáku tak, aby hustota uložení byla kolem 190 kg štěpků/m³ varného prostoru. Zářič 

indikuje, když štěpky dosáhnou ukazatele stavu naplnění, až tehdy dojde k plnění dřeva. 

Poté následuje zastavení dopravníku štěpek s určitým časovým zdržením a uzavření 

plnícího ventilu vařáku. Množství plnící páry ovládá řídicí systém, společně s jinými údaji 

zaznamenává a vyhodnocuje údaje v reportu. Po uzavření plnícího ventilu, plnící aparát 
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vařáku začne napařovat z důvodu lepší impregnace štěpků. Po dosažení požadované 

teploty odtahu parního kondenzátu (90
o
C), nebo po uplynutí nastaveného času 10 až 15 

minut je ukončena impregnační perioda [3], [32]. 
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dřevem 
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zavářka, 
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 Obrázek 4: Schéma vařáků [3] 

 

Po uzavření všech ventilů nastává plnění vařáků varnou kyselinou, kdy je otevřen 

jen ventil odplynění vařáku, přičemž jsou odplyny vedeny do injektoru vysokotlakého 

zásobníku primární regenerace. V průběhu plnění varnou kyselinou se v polovině 

do vařáku přidá vypočtené množství přelouhu z předcházející várky, proto aby se snížilo 

množství čerstvé kyseliny a ušetřily chemikálie. Pak pokračuje plnění varnou kyselinou 

až po úplné zaplnění vařáku, což indikuje snímač tlaku v odplyňovacím potrubí. Poté dojde 

k uzavření odplyňovacího ventilu a dotlakování vařáku vysokotlakým čerpadlem na tlak 

0,95 MPa. Následně se ventil pro plnění varnou kyselinou uzavře a probíhá zavářka, 

za nepřímého ohřevu, parou přes tepelný výměník - kalorizátor. Varná kapalina ve vařáku 

je stále cirkulována cirkulačním čerpadlem z důvodu rovnoměrného prohřátí varné 

kyseliny. K cirkulaci kapaliny dochází přes kruhová síta, čerpadlo a výměník, dále 

se přivádí zpět do vařáku dvěma trasami a to do horní a spodní části vařáku. Sytá 

nízkotlaká pára 0,4 až 0,45 MPa zajistí nepřímý ohřev, řídicí systém (Řízení spotřeby páry 
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– „Steam Leveling“) zajistí odběr potřebného množství páry, aby odebrané množství páry 

neprocházelo přílišnými maximy, tudíž aby bylo rovnoměrné. Vařák je naplněn asi 265 

tunami varné kapaliny, složené z čerstvé kyseliny (varné kyseliny) a zpětné kyseliny 

(přelouhu). Poměr čerstvé a zpětné kyseliny je regulovaný řídicím systémem v závislosti 

na nastavené hodnotě hydromodulu při kalkulaci množství a vlhkosti dřeva. Při dosažení 

105 až 110
o
C a minimálně 110 min. po začátku zavářky je odloučeno vypočtené množství 

zpětné kyseliny (50 až 90 tun), aby hydromodul byl 3,6 až 3,8. Čerstvý parní kondenzát 

proudí přes zásobník kondenzátu s regulovanou výškou hladiny do sběrače kondenzátu 

B010, odtud dochází k čerpání zpět na PC 50 k přípravě napájecí vody. Konec várky určují 

požadavky na kvalitu řídicím systémem dle stanovené hodnoty MCF - „Modification 

Cooking Factor“ a realizován vysokotlakým odplynem, jenž pracuje do tlaku ve vařáku 

kolem 0,40 MPa a je veden přes odlučovač kapek a injektor do vysokotlakého zásobníku 

B016 čerstvé kyseliny. Následuje nízkotlaký odplyn, končící při 0,10 MPa, směřující 

přes odlučovač kapek a chladící výměník do injektoru středotlakého zásobníku. K odtažení 

60 až 80 tun matečného výluhu z vařáku dojde, během nízkotlakého odplynu. Matečný 

výluh je expandován do jednoho nebo obou uvolňovačů plynů (B025, C101), 

zde je uvolněn SO2 a vodní páry z matečného výluhu, přičemž se sníží jeho teploty 

ze 120
o
C pod 100

o
C. Uvolněné plyny nasává injektor přes výměník do nízkotlakých 

zásobníků kyseliny, odplyněný výluh je čerpán po filtraci přes  F004 a F006 na praní 

a třídění nebělené buničiny společně s teplým výluhem z praní na odparku. Až po odtažení 

matečného výluhu přes spodní vyprazdňovací kulový ventil dojde k vyprázdnění vařáku. 

Po ochlazení a naředění látky na přibližných 4,5 % konzistence, studeným výluhem 

při 65
o
C je čerpána do vyprazdňovacího zásobníku B013 s teplotou maximálně 85

o
C. 

Jedna část výluhu je vedena do vyprazdňovacího kolena a druhá část do ostřikových dýz 

vařáku [3]. 

Tok varné kyseliny 

Ke skladování věžové kyseliny dochází v zásobníku B019 při teplotě kolem 30
o
C. 

Z tohoto zásobníku je čerpána přes absorpční zásobník B024 do nízkotlakého zásobníku 

B020 a B021. V absorpčním zásobníku jsou pohlcovány injektorem koncové odplyny 

z odparky, do nízkotlakého zásobníku injektor vede po ochlazení odplyny z expanze 

výluhů. Nízkotlaký zásobník má teplotu okolo 43
o
C. Z nízkotlakého zásobníku pokračuje 

kapalina do středotlakého zásobníku B017, B018, zde se obohatí SO2 a teplem 
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z nízkotlakého odplynu vařáku. Poté směřuje kyselina na výměníky tepla, 

kde se předehřeje teplým výluhem na 60-70
o
C a jde do vysokotlakého zásobníku B016, 

kde je přetlak 0,35 až 0,45 MPa, zde je zaveden i vysokotlaký odplyn, regulační odplyn 

a odvzdušnění vařáku. Do vařáku je čerpána varná kyselina složena z čerstvé kyseliny 

z vysokotlakého zásobníku a zpětné kyseliny. Při každém odběru čerstvé kyseliny 

následuje automatické otevření ventilů tak, aby výška hladin kapaliny v jednotlivých 

zásobnících primární regenerace byla konstantní. Modul řízení hladin – „Tank Farm“ 

kontroluje toky kyseliny a výluhy, hladiny v nádržích a blow tancích. Odplyny 

z jednotlivých zásobníků směřují protiproudně a odplyn z absorpčního a nízkotlakého 

zásobníku je přiváděn na sekundární regeneraci[3], [33]. 

Hospodaření s parním kondenzátem 

Při nepřímém ohřevu vařáku vzniká čistý parní kondenzát.  Proudí cirkulačním 

výměníkem přes kondenzační hrnec do sběrače kondenzátu B010, ze sběrače je čistý 

kondenzát čerpán k přípravě napájecí vody pro energetiku. Snímač vodivosti automaticky 

kontroluje čistotu parního kondenzátu. Při zvýšení znečištění kondenzátu nad danou mez, 

dojde k automatickému přepojení odvodu kondenzátu, na místo sběrače kondenzátu putuje 

na chlazení studenou vodou a do zásobníku  B026. Z tohoto zásobníku přepadá voda 

do kanálu nebo může být čerpána do systému horkých vod na bělení buničiny B007 [3]. 

3. 1. 3. Praní a třídění PS 21.02  

Třídění je proces, kde dochází k odstranění nečistot. Obsahuje jemné a hrubé 

třídění. 
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 Obrázek 5: Třídění nebělené buničiny [3]. 

Hrubé třídění 

Cílem tohoto procesu je vytřídění částic větších rozměrů, nejen dřevního původu 

(suky, nebo kůra), ale i anorganického původu a nežádoucích příměsí. Z varny se buničina 

čerpá a skladuje ve vystřelovací nádrži B013, na dně nádrže dochází k ředění a míchání 

látky míchadlem. Z této nádrže je látka čerpána přibližně při 3,5 až 4,0% konzistence 

do nádrže B014, rovnoměrnou konzistenci zajišťuje míchadlo, jenž promíchává látku před 

jejím čerpáním na třídění. Z nádrže B014 látku čerpá čerpadlo na sukovník F013, výpliv 

z tohoto sukovníku putuje přes lapač těžkých nečistot na sukovníku F005. Z obou 

sukovníků je dobrá látka svedena do nádrže B004, hustota vodolátky na vstupu má kolem 

3,0 až 3,5% k její regulaci dochází automaticky. Množství ředící kapaliny a výplivu 

do sukovníku F005 je řízené. Výpliv ze sukovníku F005 následuje na třídič, zde se vytřídí 

dobrá vlákna a výpliv může pokračovat přímo do sila suků. Odtud odebírá suky 

hydraulický podavač do lisu, zde se vylisují na sušinu kolem 45%. Pod lisem je instalován 

betonový kontejner - jímka, odkud suky odváží nakládač ke spalování kůrodřevní hmoty 

v kůrovém kotli [3], [29]. 
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Jemné třídění 

Jedná se o třídění oddělující od vláken drobné nečistoty dřevního charakteru jakým 

je například lýko, kůra, úlomky dřeva - tzv. šplitry, zrnka písku, nebo jiné nečistoty 

anorganického původu [3]. Třístupňové třídění má před třetím stupněm instalován 

odstředivý třídič na odstraňování písku. Z třetí fáze třídění je výpliv zahušťován 

na šikmém sítě a dotřiďován ve dvou stupních vířivých třídičů. 

Z nádrže B004 s míchadlem je látka čerpána čerpadly a pomocným čerpadlem, 

na hlavní tlakové třídiče, s pevnými cylindrickými síty se štěrbinami o rozměru 0,3 mm. 

První stupeň má instalované čtyři třídiče a to F007, F008, F009 a F011, rezervní třídič 

F011 má síto 0,20 mm. Podle výše výroby jsou v provozu tři třídiče, čtvrtý je rezerva, 

ve druhém stupni provozu je třídič F012. Třídící linka je schopna dvoustupňového provozu 

bez třetí fáze s omezeným výkonem a větším množstvím výplivů [3]. 

Lisování suků a výplivů 

Do sběrného šneku výplivu X001 jsou přivedeny suky z omývače suků a šikmých 

sít F018 a F019 do sila. Šneky dopravují suky a neprovary do sila s obsahem 50m
3
, toto 

silo je vyprazdňováno automaticky při dosažení stanovené hladiny suků, nebo na manuální 

povel vyprazdňovacím zařízením. Následně jsou suky přepraveny šnekem do lisu, 

kde se odvodňují na sušinu až 45 %, poté jsou přemístěny na složiště dřevních paliv, nebo 

k silu s pohyblivým dnem na PC 20 pro spálení v kůrovém kotli. Instalované kapsy 

na oddělování specificky těžších nečistot se musí periodicky vypouštět u třídiče F005. 

Jemné výplivy, zahuštěné na šikmém sítě F018 a F019 padají do šneku X001, odkud 

jsou přepravovány do sila a lisovány lisem [3], [8]. 

Praní nebělené buničiny  

Z primárního stupně třídění požadovaná směs buničiny proudí rovnou na pracící lis 

F001, buničiny vstupující na praní mají teplotu do 85
o
C. Nátoková konzistence buničiny 

na F001 je zhruba 2 až 3,5%, buničina je lisována a odvodňována na vysokou hustotu mezi 

dvěmi válci, kde probíhá praní. Odstraněný filtrát z látky je odveden do nádrže filtrátu, tato 

nádrž má vnitřní nádrž, jenž pracuje jako cyklon pro odvzdušnění a potlačení pěnění. 

Buničina o konzistenci 30 % vystupuje z lisu přes trhacího šneka X006. Tento šnek trhá 

a přepravuje látku z lisu do zřeďovacího šneku X007. Ředění realizuje filtrát z druhého 

stupně praní na 2 až 3,5 % za pomocí čerpadla je látka čerpána do pracího lisu F025 
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a čerpadla na prací lis F003. Buničina za pracími lisy má konzistenci kolem 30 až 35 %, 

po naředění na 10% je buničina přepravena čerpadlem do nádrže. Všechny tři lisy jsou 

vybaveny každý po jedné hydraulické jednotce dodávající hydraulický olej motorům, které 

pohánějí lisové válce. Vedení pracích filtrátů je přísně protiproudé, praní provádí filtrát 

po kyslíkovém bělení a praní, filtrát z lisu F001 je veden do zásobníku teplého výluhu 

B023. Z tohoto místa je část po smíchání s matečným výluhem přiváděná na filtry výluhu 

F004 a F006 a odtud na odparku. Zachycená vlákna na výluhovém filtru následují 

do nádrže, pro ředění jemného třídění je použit filtrát z nádrže B003. Druhá část teplého 

výluhu putuje ze zásobníku teplého výluhu B023 přes výměníky. Po chlazení je aplikován 

k ředění a chlazení látky pro prázdnění vařáku [3], [30]. 

3. 1. 4. Kyslíkové bělení a praní PS 21.03  

Tyto procesy probíhají v kyslíkovém reaktoru. 

   Obrázek 6: Schéma kyslíkového bělení i praní [3]. 

 

Kyslíkový reaktor  

Jedná se v lince v pořadí o první kyslíkový delignifikační stupeň s proudem látky 

zdola nahoru, pracuje jako středokonzistenční reaktor s konzistencí látky 10 až 12%. 

Dávkování chemikálií a páry do látky probíhá před vstupem do reaktoru, před reaktorem 

jsou umístěny dva prací lisy a za reaktorem jeden prací lis. 
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Nebělená předepraná buničina vstupuje z praní a třídění do skladu v zásobníku, 

po naředění je čerpána odstředivým čerpadlem do pracího lisu. Odtud po naředění dochází 

k přečerpání čerpadlem do pracího lisu. Za lisem je buničina naředěna s přidáním 

chemikálií (NaOH) a čerpána čerpadlem do spodku kyslíkového reaktoru. Předtím 

než je přivedena do reaktoru je přidána pára s kyslíkem, z vrchu kyslíkového reaktoru 

buničina přepadá do látkové nádrže B004. Poté je naředěna a odstředivým čerpadlem 

čerpána na prací lis, po lisu dochází k ředění a čerpání buničiny čerpadlem do tlakového 

alkalizačního stupně [3].  

Tlakový alkalizační stupeň  

V lince druhý kyslíkový stupeň, současně předbělovací fází s tokem látky zdola 

nahorů, funguje jako středokonzistenční reaktor. Bělící chemikálie i s peroxidem vodíku 

a párou jsou dávkovány před vstupem do reaktoru, po reaktoru je umístěn jednostupňový 

prací filtr a za ním prací lis F005 [3]. 

Buničina je čerpána do tlakového alkalizačního stupně, čerpadlem do spodku 

reaktoru po předešlém zadávkování chemikálií (NaOH, peroxidu vodíku a páry 

s kyslíkem). Po průchodu reaktorem dojde k vystřelování buničiny do zásobníku CB101 

a z něj po naředění k čerpání čerpadlem do zásobníku B013 před pracím lisem F005. 

Odstředivým čerpadlem se naředěná buničina čerpá do pracího lisu F005. Poté je buničina 

opět ředěna s možným přídavkem kyseliny sírové z důvodu úpravy pH před vstupem 

do bělírny [3].  

Tok pracích vod a filtrátu  

Používané prací vody na pracím lisu F005 jsou tvořeny kombinací používaných 

vod podle jednotlivých možností zapojení. Jedná se o zpětnou vodu ze sušícího stroje, 

nebo zpětnou vodu z bělírny přes nádrž u sušícího stroje. Nastavení zřeďovacího činitele 

při dané konzistenci a produkci určuje množství pracích vod, kdy se limitujícím faktorem 

pro praní stává hustota řídkých výluhů (výkon odparky). Množství prací vody se řídí 

zřeďovacím faktorem (je určen podle bilance řídkých výluhů) je to přibližně 2,0 m³/t  

buničiny na lisu F005. Filtrát z tohoto lisu (prací výluh) je protiproudně přiváděn k ředění 

před tlakový alkalizační stupeň, místo toho filtrát z F102 ředí buničiny před filtrem a pak 

protiproudně pokračuje jako ředící výluh a prací výluh na lisech [3]. V poslední fázi tento 

prací výluh je skladován a to v nádrži, z níž je čerpán do praní a třídění [28]. 
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3. 1. 5. Bělírna PS 21.04  

Výrobní proces zajišťující bělení buničiny VIAN PASKOV ECO a ECF. 

 Obrázek 7: Schéma pro bělení [3]. 

Buničina VIAN PASKOV ECO 

Po pracím lisu F005 může dojít k okyselení buničiny kyselinou siřičitou nebo 

kyselinou sírovou na pH 4,8 až 5 a následného skladováni v zásobníku o konzistence 11%. 

Delší retenční čas pro reakci je zachován u zásobníků, zde je ve spodní části buničina 

naředěna filtrátem z B001 pod filtrem  F002  na konzistenci 4,5% a čerpána čerpadlem na 

prací lis. Za lisem se může dávkovat kyselina sírova a stabilizační prostředek. Po naředění 

je látka čerpána do první bělící věže. Mixer dávkuje oxid chloričitý. Po reakci látka 

vstupuje na vakuový prací filtr F002, následuje zahuštění buničiny na konzistenci 12%. 

Do výstupu filtru F002 je regulovaně dávkován ředěný NaOH, aby se upravilo pH. Z filtru 

F002 je buničina promíchávána v tlakovém směšovači s nízkotlakou parou, množství páry 

závisí na požadované teplotě suspenze buničiny. Za parním směšovačem je umístěno 

čerpadlo, v tomto úseku se dávkuje peroxid vodíku. Dynamický mixér čerpá buničinu, 

kde se podle potřeby dohřeje párou s přidáním kyslíku a pokračuje do tlakového reaktoru. 

Jde o postup ze zdola nahoru. Až se uvolní tlak, buničina se vypouští do reakční věže, 

pod věží je umístěno čerpadlo, jenž transportuje buničinu a to podle vybrané technologie 

(dvoustupňové nebo třístupňové) do další věže přes filtr F004. Dávkování kyslíku probíhá 

současně s párou do mixeru, peroxid může být zadávkován do úpadnice. V horní části 

stupně neboli ochozu, se buničina naředí a pokračuje na filtr F003. Za filtrem po menším 

naředění padá do úpadnice čerpadla a je přepravena s konzistencí 11% do zásobníků 
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a dotřídění buničiny, před sušícím strojem. Při praní buničiny je využita zpětná voda od 

sušícího stroje, horká voda z B007. Filtráty z jednotlivých filtrů se shromažďují 

v zásobnících, zvlášť pod každými pracími filtrem B001, B002 a B003, používají se hlavně 

pro ředění buničiny v jednotlivých stupních. Filtrát z lisu se čerpá do nádrže B007 - bělení 

buničiny a pak do další nádrže, alkalický filtrát z filtru F004 se navíc využívá v pračce 

plynů. V tomto úseku jsou veškeré odplyny svedené od jednotlivých pracích filtrů 

a z nádrží filtrátů likvidovány, následně vypouštěny do ovzduší [3]. Do zásobníku 

bělírenských odpadních vod B004 je odváděná prací kapalina i s přebytky filtrátů 

z jednotlivých pracích stupňů a z tohoto zásobníku se odpadní vody čerpají na čistírnu 

odpadních vod. Dochází k měření teploty, pH a průtoku, automaticky je měřeno chemické 

zatížení odpadních vod – CHSK na potrubí odpadní vody [3]. 

Buničina VIAN PASKOV ECF 

Tato buničina je odlišná od předchozí, tím že má vyšší obsah halogenovaných 

organických látek, protože je zde použito vyšší množství chlordioxidové vody [3]. Bělení 

jde více na vrub působení vyšší koncentrace přítomného chlordioxidu [28]. Technologické 

zapojení a průchod linkou je stejný. 

Nebělená buničina VIAN PASKOV UNB 

Zde je vynechán bělírenský výrobní postup nebo jim projde, ale bez dávkování 

chemikálií. Z nádrže buničinu čerpá čerpadlo přes lis F001, nebo čerpadlo může 

pokračovat i mimo lis, před dotříděním do směšovací nádrže, dotřídění buničiny – 

PS 21.05. Následující zpracování na dotřídění buničiny a sušení a balení je stejné jako 

u výroby bělených buničin [3]. 

3. 1. 6. Dotřídění buničiny PS 21.05  

Ke skladování vybělené buničiny dochází ve dvou velkoobjemových nádržích, 

B003 a B004, pak následuje ředění zpětnou vodou od odvodňovacího a sušícího stroje 

na konzistenci okolo 3,5%. Poté je vedena přes regulátor konzistence do mezinádrže, kde 

se dále naředí vodou z nádrže cirkulačních vod na konzistenci 0,7 %. Z mezinádrže 

směřuje látka na tlakový třídič, jenž má kruhové otvory o průměru 4 mm [3]. 
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 Obrázek 8: Třídění a sušení [3]. 

 

Z třídiče látka směřuje na šestistupňovou baterii vířivých třídičů, z prvého stupně 

vířivých třídičů je vedena přímo na zahušťovací buben, kde je zahuštěna z 0,6 % 

konzistence na cca 3 % a míří do strojní nádrže sušícího stroje přes nádrž buničiny [3]. 

K dotřídění výplivu dochází na vibračním třídiči, látka je navrácena před třídič 

do mezinádrže. Za tlakovým třídičem jsou umístěné baterie vířivých třídičů. Vířivé třídiče 

jsou zapojeny klasickým kaskádovým způsobem, takže je výpliv z každého stupně 

dotřiďován v dalším stupni. Zároveň je výpliv z posledního stupně v množství asi 70 kg 

výplivu za hodinu vypuštěn do kanálu nebo míří do nádrže ke zpracování 

na odvodňovacím stroji na technologický výpliv. Látka z každého stupně se vrací 

do nátoku předcházejícího stádia. Výjimkou je II. stupeň zde látka směřuje do mezinádrže 

k třídění na tlakovém třídiči. Pro udržení potřebného pH zpětných vod od sušícího stroje 

a následně látky přitékající na dotřídění je před látkovou směšovací nádrž regulovaně 

dávkován roztok NaOH. [13], [3]. 
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 Obrázek 9: Dotřídění [3]. 

U výroby nebělené buničiny látka přitéká ze zásobníku, před bělírnou přímo 

do látkové směšovací nádrže. 

3. 1. 7. Sušící stroj a balicí linka PS 21.06  

V konečném stádiu zpracování buničiny představuje odvodnění, sušení na sušícím 

stroji a balení na balicí lince. Pro případ zhotovení pouze odvodněné buničiny 

je zabudován dvousítový odvodňovací stroj [3]. 

Odvodnění 

Při odvodnění buničiny dochází ke zvýšení její konzistence z přibližných 1,0 až 1,3 

% v nátokové skříni na 49% sušiny. To se provádí v mokré části sušícího stroje, jenž 

se skládá ze sítové a lisové části. Odvodnění podtlakem vzniklým otáčením registračních 

válečků a působením gravitace probíhá v sítové části, kde jsou registrační válečky a stěrací 

odvodňovací lišty [3]. Další odvodnění na sítové části je realizováno na sacích válcích, 

nebo mokrých a suchých sacích skříních. Podtlak pro sací elementy vytváří dva 

vakuumkompresory, v provozu je vždy pouze jeden. Po sítové části obsah sušiny je kolem 

28 až 35 %. Následující odvodnění se uskutečňuje v lisové části, která se skládá ze tří lisů. 

Před vstupem do sušící části (po 3. lisu), má sušina pásu celulózy hodnotu 48 až 49 % [19]. 
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Sušení, řezání a balení 

Pás buničiny vstupuje do sušící části, za kontaktního sušení na 104 sušících válcích 

se dosahuje za sušící částí sušiny 80 až 90 %. Měřící rám se senzorem pro měření bělostí 

indikuje celkovou hmotnost a vlhkost pásu buničiny za sušícím strojem. Informace 

měřícího rámu jsou důležité pro obsluhu. Vysušená celulóza je řezána na archy, 

jež provádí příčná a podélná řezačka, stohy archů se lisují v lisu na balíky. Balíky jsou 

zabaleny automatickým balicím strojem, automaticky staženy drátem a označeny. Svázání 

je vždy po osmi balících do tzv. unitu, vyrobené unity jsou uloženy ve skladu buničiny 

a po zjištění dalších potřebných parametrů kvality se expedují [3]. 

B017 B016-15

B002B001
B001

B003-4
F008

B020

B022

B018

ČOV

TO na DSP

expedice balicí

linka
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WZH

     Dotřídění    Sušící stroj

 

Obrázek 10: Schéma vedoucí k balicí lince [3]. 

Popis procesů sušení, řezání a balení 

V závěru dotřídění buničiny se její vodná suspenze zahustí na zahušťovacím bubnu 

a filtru s konzistencí kolem 3,5 % stéká do zásobní nádrže buničiny. Poté se suspenze 

buničiny přečerpává čerpadlem do strojní nádrže, kdy se zředí na 3,2 až 3,5 %. Po zředění 

na cca 2,8 % se čerpá čerpadlem, nebo do nádrže, jejímž prostřednictvím a regulátorem 

konzistence se zajistí konstantní průtok a konzistence látky do směšovacího čerpadla. 

V tomto čerpadle je látka ředěna podsítovou vodou z nádrže na 1,0 až 1,3% a je čerpána do 

otevřené nátokové skříně se speciální sběrnou komorou, děrovanými deflokulačními válci 

s děrovanou deskou. Suspenze buničiny vytéká z nátokové skříně na sítovou část sušícího 

stroje, tak dochází k separaci velké části vody od buničiny za působení gravitace. Odchází 

i odvodňovací prvky (registrové válce, mokré sací skříně, suché sací skříně, sací gauč), 
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takže buničina za sítovou částí vytváří souvislý pás o sušině 28 až 35 %. Aby se zvětšil 

odvodňovací efekt následující lisové partie, pás buničiny se zkrápí horkou vodou, tzv. 

splávky, na konci sítové části [3]. Za lisovou partií pás buničiny obsahuje 48 až 49 % 

sušiny. Následuje sušící část, jenž je vytápěna nízkotlakou parou s tlakem 0,4 až 0,45 MPa.  

Tato část tvoří 104 sušících válců o průměru 1500 mm, pás buničiny je usušen na 86 % 

absolutní sušiny. Sušící úsek má tři topné sekce s provozním tlakem 0,36MPa, 0,32MPa 

a 0,08MPa, je také opatřen uzavřeným izolovaným krytem. Zpětné získávání tepla 

(rekuperace) je složeno z pěti jednotek, v nichž se využívá tepla z horkého vzduchu, jenž 

odchází z krytu sušící části, k ohřátí vzduchu hnaného pod sušící část a do haly. Aby 

za všech okolností byly dodrženy stanovené teploty, jsou ve zmíněných jednotkách 

instalovány parou vytápěné výměníky. Odváděný kondenzát ze sušících válců smíchaný 

s parou, se oddělí od páry ve třech separátorech, z nichž pro každou parní sekci připadá 

jeden. Od separátorů je kondenzát čerpán do sběrače kondenzátu, odkud je po úpravě 

na vodním hospodářství opět využíván. Vodní hospodářství sušícího stroje 

je zaokruhováno tak, aby se dosáhlo co nejnižší spotřeby čerstvé vody, chladící voda 

je úplně oddělena od průmyslové vody.  Přebývající zpětná voda od sušícího stroje 

je navrácena zpět do bělírny a dotřídění buničiny. Na čistírnu odpadních vod následuje 

pouze část, pro kterou není vhodné použití. Zpracování výmětu obstarávají v mokré části 

dva rozvlákňovači (jeden pod sacím gaučem, druhý pod lisovou částí), na konci stroje 

je instalován rozvlákňovač suchého výmětu B004 pro výmět ze sušící části, od řezačky 

archů, nebo z balící linky. Suchý výmět ze sušící části je přepravován pásovým 

dopravníkem, jenž vykrývá celou délku i šířku sušící části do rozvlákňovače. 

Po rozvláknění je výmět odčerpáván za konzistence 2 až 2,5 % na dotřídění buničiny 

do nádrže. Po sušení pás buničiny o šíři 6400 mm směřuje na řezačku archů, kde je nařezán 

na archy o rozměrech 600 x 80 mm a automaticky narovnán do stohů s hmotnosti okolo 

196 kg. Celá balicí linka i s dopravníkem na obalové archy je ve skladu buničiny [3], [13]. 

3. 1. 8. Popis procesu odparky 

Jedná se o vícestupňovou odparku s vodou chlazenými kondenzátory 

pro zahušťování zásadité odpadní vody z extrakčního stupně. Odpařování probíhá postupně 

za určitých hladin tlaku směrem dolů k tlakům pod úrovní atmosférického tlaku. Počet 

stupňů odparky signalizuje náležející hladina tlaku, technologie odpařování je založena 
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na tepelné separaci [26]. K separaci dochází z důvodu dané fyzikální a chemické 

rovnováhy přívodního proudu. Základní funkcí tohoto způsobu provedení je kontinuální 

odlučování rozpouštědla od přívodního proudu, taktéž od promývacího recyklujícího 

rozpouštědla včetně opětovného použití potřebného promývacího rozpouštědla 

(kondenzátu). Odparka má 8 (po budoucím rozšíření 9) odpařováků. Požadovaná poslední 

koncentrace výluhu (70% sušiny) bude možná také během provozu s pěti nebo šesti stupni. 

Jeden z koncentrátorů je vymezen k trvalému promývacímu režimu, ostrá pára se stejnou 

hodnotou tlaku nahřívá koncentrátory. Jde o stupeň s nejvyšší hodnotou teploty a tlaku 

na straně odpařování. Vycházející brýdové páry z této fáze nahřívají další stupeň. 

Z posledního stupně brýdové páry kondenzují v systému kondenzátorů [26], [19]. 

Odpařováky 

Jde o zařízení deskového typu s padajícím filmem. Odpařovák je z vlastního tělesa, 

vertikálních topných článků, odlučovače kapek a cirkulačního čerpadla. Topné články jsou 

navzájem rovnoběžně spojeny, čímž tvoří svazky. Ve vrchní části topných článků je výluh 

rozváděn a dolů na vnější straně plochy volně stéká. Teplo je převáděno stěnou do výluhu, 

jenž začíná vřít za teploty odpovídající tlaku v parní komoře. Po dosažení 

zkoncentrovaného výluhu spodní části desek, teče do nižší komory. Společně s přívodním 

proudem cirkuluje do horní komory, tím se zaručí, že výhřevné plochy budou 

odpovídajícím způsobem smáčeny a na žádné z jednotek nebude docházet k varu za sucha. 

Část zkoncentrovaného výluhu pokračuje ze spodní komory do dalšího odpařováku. Topná 

pára je používána na straně topného média v takovém množství, aby bylo vhodné 

pro požadované odpařování. Z topných článků putuje kondenzát na spodní stranu 

do expanzní nádrže a nekondenzovatelné plyny proudí z odpařováku do kondenzátoru 

zbytkové páry. Vzniklé brýdové páry postupují ze svazků pomalu vodorovným směrem 

do volného prostoru brýdové komory, stoupají a poté opouštějí odpařovák, přičemž 

procházejí odlučovačem kapek instalovaným v horní části tělesa. Malá rychlost brýdových 

par a fakt, že jde o dostatek prostoru, aby se z nich při stoupání uvolnily kapky, a taky 

uspořádání odlučovače kapek zaručují vysoce kvalitní kondenzát jen s velmi malým 

obsahem kapek [26].   
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Kondenzátor brýdových par 

Toto zařízení má provedení horizontálního trubkového výměníku tepla a chlazením 

vody uvnitř trubek. Brýdové páry vstupují na straně pláště kondenzátoru, kde kondenzují, 

kondenzát odkapává dolů a hromadí se na spodní straně tělesa, odkud odchází výstupním 

hrdlem. Odtahovaný plyn přechází do kondenzátoru zbytkových par, kondenzátor 

je protiproudný [26].   

Kondenzátor zbytkových par 

Jedná se o provedení svislého trubkového tepelného výměníku pro použití 

na chlazení zbytkových par z brýdového kondenzátoru a z odpařovacích jednotek. 

Jde o protiproudý tepelný výměník s dvěma trubkovými průchody a s dvěma průchody 

pláštěm neboli tělesem. Ke kondenzaci brýdových par dochází na straně trubek. Kondenzát 

odchází přes dvě spodní komory. S vakuovým čerpadlem je přímo propojena spodní 

komora druhého trubkového průchodu. Nekondenzovatelné plyny odchází z kondenzátoru 

k zařízení pro jímání plynu [26]. 

Expanzní nádrže 

Expanzní nádrže představují tlakové nádoby, kde dochází k odpařování 

prostřednictvím expanze. Jestliže vstupuje do této nádrže kapalina s vyšším tlakem, 

než je tlak v nádrži, je odpařována, tak dlouho než dosáhne stavu rovnovážné nasycenosti 

mezi plynnou a kapalnou fází na úrovni tlaku v nádrži. Vytvořená pára je využívána jako 

přídavná topná pára. Expanzní nádrže výluhu jsou přímo propojeny se stranou pláště. 

Celkové množství brýdových par je ve srovnání s odpařenými brýdovými párami malé. 

Aktuální rychlosti brýdových par ve stupních odparky jsou pomalé. Expanzní nádrže 

kondenzátu jsou přímo propojeny s vedením brýdových kondenzátů s odpovídajícími 

tlaky, proto zde není nebezpečí přenosu [26], [29]. 

3. 1. 9. Skladování hustého Na-výluhu 

Hustý Na-výluh vyprodukovaný Na-odparkou je čerpán do denního zásobníku 

hustého Na-výluhu, odkud dochází k čerpání do sodného kotle ke spalování. Pokud jsou 

naplněny oba zásobníky, Na-odparka musí být odstavena. Tyto zásobníky jsou vybaveny 

míchadly a cirkulačními čerpadly, jenž minimalizují nebezpečí tvoření usazenin. Zásobník 
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B003 má externí parní ohřev. Výluh je čerpán čerpadlem ze zásobníku do výměníku, poté 

je čerpán zpátky do zásobníku [26]. 

3. 1. 10. Zpracování výluhu - technologický postup výroby 

Před odparkou je řídký výluh z odtahu matečného výluhu a praní buničiny veden 

do zásobních nádrží B002, B003. Po vyvaření (odstripování) volného SO2 a předhuštění 

je výluh veden k neutralizaci, nebo na výrobu krmného droždí. Neutralizovaný výluh dále 

pokračuje přes čtvrtý, pátý, šestý, třetí, druhý a první stupeň odparky, kde dojde 

k postupnému zahušťování výluhů. Výluh z prvního stupně proudí přes expandér 

do zásobních nádrží zahuštěného výluhu, odkud je čerpán ke spálení v regeneračním kotli.  

Ve výluhových hořácích je výluh rozprašován párou do spalovací komory, kde hoří 

za přívodu spalovacího vzduchu. Ze spalování vychází popílek obsahující oxid hořečnatý - 

MgO a kouřové plyny s oxidem siřičitým - SO2, k výrobě vysokotlaké páry se používá 

spalné teplo. K oddělení popílku dochází v elektrofiltru, pak se dopravuje do zásobních sil 

a po hydrataci se používá jako absorpční médium pro vypírání SO2 z kouřových plynů.  

Oxid siřičitý se z kouřových plynů postupně absorbuje ve čtyřstupňovém systému 

Venturiho praček. Suspenze oxidu hořečnatého ve vodě je použita jako absorpční médium. 

Krystalický monosulfit se dále sytí kysličníkem siřičitým, čímž se převede na bisulfit 

(Mg(HSO3)2). V zásobnících je skladována vyrobená věžová kyselina, jenž 

se pak upravuje tlakovou regenerací ve varně. Ztráty síry se doplňují spalováním kapalné 

síry v sírové peci, hořčík se doplňuje do okruhu v podobě práškového MgO [5], [8]. 

3. 1. 11. Regenerační kotel PC 22. 02 

Regenerační kotel (RK) slouží ke spalování organických složek zahuštěných 

bisulfitových výluhů, teplo, které je uvolňováno spalováním se využívá k výrobě 

vysokotlaké páry. Při spalování dochází k rozkladu chemikálií, vázaných ve výluhu 

na základní produkty oxid hořečnatý - MgO a oxid siřičitý - SO2. Jejich využití 

je v sekundární regeneraci k výrobě věžové kyseliny - Mg(HSO3)2 - částečně  nasycené 

oxidem siřičitým. Vlastní kotel je sestrojen jako podtlakový s přirozenou cirkulací a dvěma 

tahy. Těleso je z membránových stěn, zavěšenými na nosné konstrukci [5].  
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4. Porovnání sulfátové a sulfitové buničiny 

Jak již bylo zmíněno společnost Biocel Paskov a.s. již přechází z výroby bělené 

sulfitové buničiny papíru na výrobu bělené viskosové buničiny se stejnou kapacitou 

obchodního výrobku 300 000 tun za rok. Proto došlo v této části k popisu sulfitové 

a sulfátové buničiny. 

4. 1 Sulfitové buničiny 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavní pololátkou při výrobě papíru je sulfitová buničina 

z jehličnatého dřeva. Její použití bývalo často spolu se směsí s hadrovou pololátkou neboli 

hadrovinou i s dřevovinou. K výrobě několika druhů papíru se sulfitová buničina používala 

i bez přidávání jiných pololátek. Buničina z listnatých stromů je odlišná menší pevnosti 

a malými rozměry vláken. Do papíru je přidávána z důvodu měkkosti, a v tiskových 

papírech zlepší schopnost zachytit tiskařskou čerň a barviva. Listnatá buničina pro své 

vlastnosti připomíná bavlněné vlákno, tudíž je přidávána jako náhrada za bavlněnou 

pololátku. Buničina z jehličnatého dřeva je dělena a to podle výrobních podmínek 

na, nebělenou, polobělenou a bělenou. Nebělená buničina má šedou barvu, obsahuje podle 

použitého způsobu vaření asi takové množství doprovodných látek: 1,5 až 7 % ligninu 

(z původních 30 %) 3 až 6 % hemicelulos (z původních 20 %), 1 až 1,5 % pryskyřice a 0,4 

až 1 % popela. Pokud má buničina velký obsah doprovodných látek je tvrdá s označením 

T, N představuje střední až normální obsah a M má malý obsah, tudíž jde o měkkou 

buničinu. Z takzvané tvrdé buničiny T, se vyrábí nejpevnější papír, novinový papír 

má velké množství dřevoviny, jiný papír zase vyžaduje pružnost příkladem je cigaretový 

papír. V jakosti buničiny hraje velkou roli čistota. Pří výrobě sulfitové buničiny jsou 

použity chemické kyseliny, jež zajistí oproštění dřeva od ligninu, tj. proces delignifikace. 

Kyselý siřičitan vápenatý působí na dřevo, přičemž vzniká pevná sůl kyseliny 

ligninsulfonové, jenž se hydrolyzuje a rozpouští během várky a tak uvolňuje kýženou 

celulosu kyseliny, tato kyselina může být nahrazena za hydrogensiřičitan hořečnatý, sodný 

a volnou kyselinu siřičitou. Dřevo je nařezáno na štěpky, aby varná kyselina účinněji 

působila, poté jsou vařeny s varnou kyselinou ve vařácích do 140 až 150 ºC po 8 až 12 

hodinách. Z varny se buničina vytřídí od suků, neprovařených částí, písku, kousků 

cementu, anebo kovových částeček. Odsukovačemi proběhne hrubé třídění a těžší částečky 
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odebere písečník, jenž odstraní z buničiny písek, cement a další těžší nečistoty. Průtočné 

a odstředivé třídiče dokončí jemné třídění, poté buničina putuje do zahušťovacích bubnů, 

kde se zahustí na hustotu 1 až 3 %. Odpadní voda se posíla zpět do provozu, kde je použita 

k rozřeďování buničiny před odsukovači a písečníkem. Buničina je odvodněna 

na odvodňovacích strojích s podélným sítem, kdy vyjde jako pás buničiny o obsahu 30 % 

absolutní sušiny. Výsledné 12 % vlhkosti dosáhneme za použití sušících válců, 

nebo sušících komor. Zařízení pro řezání pásu buničiny, ji nařeže na archy o velikosti 600 

x 800 mm, ty se balíkují a dopravují do papíren [17], [28]. 

 

Obrázek 11: Technologické schéma výroby sulfitové buničiny v Biocelu Paskov [6]. 

4. 2 Sulfátové buničiny 

Sulfátová buničina neboli buničina kraft je požívaná pro velkou pevnost na výrobu 

hlavně balicích a obalových papírů, nebo kartonů. Sulfátový způsob výroby vlákniny se liší 

tím že, používá kromě smrkového a jedlového dřeva i borovicové dřevo, to obsahuje hodně 

pryskyřice. Výroba sulfátové buničiny je odlišná od sulfitové ve vaření štěpky v roztoku 

louhu sodného a sirníku sodného, jenž je mírnější, z tohoto důvodu je sulfátový papír 

ve výsledku pevnější než natronový a sulfitový. Bělená sulfátová buničina se požívá 
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pro bílé jakostní papíry, místo toho sulfátová buničina je hnědá a proto není moc vhodná 

pro psací a tiskové papíry. Sulfitová buničina má šedožlutou barvu, sulfátová hnědou, 

proto se musí bělit. Sulfátová buničina je využívána pro technické papíry, jako jsou 

například pytle o velké pevnosti. Sulfátový způsob patří do alkalických způsobů výroby 

buničiny, zde se řadí i natronový způsob. Natronový způsob výroby buničiny používá 

k delignifikaci hydroxid sodný. Tyto vlákna buničiny mají výhodu ve své pevnosti 

a ohebnosti, při mletí se snadno fibrilují. Výroba sulfátové buničiny má nízký výtěžek 

ze zpracovaného dřeva jedná se o 45 až 55 %. Také víc zatěžuje životní prostředí 

než výroba sulfitové buničiny a to škodlivými plyny, které se uvolňují do ovzduší 

spalováním chemických látek v pecích [17], [31].  

4. 3 Sulfátový výrobní postup 

Sulfátový neboli kraft proces patří k nejpoužívanější výrobní metodě mezi všemi 

chemickými procesy výroby celulózy. Jedná se o proces, jenž je vhodný pro zpracování 

všech druhů dřeva, vyrábí se tímto procesem přes 80% celulózy. Název Kraft = síla 

je z důvodu toho, že takto získaná buničina nemá zcela rozložený lignin, má delší 

a provázanější vlákna, tudíž z ní má papír vyšší pevnost. Síran sodný Na2SO4 se přidává 

při regeneračním cyklu ke kompenzaci ztrát chemikálií, proto je tento postup nazýván jako 

„sulfátový“. Aktivní chemikálii je zásadité činidlo, neboli bílý louh, což je roztok směsi 

hydroxidu a sulfidu (sirníku) sodného, (NaOH a Na2S) o pH 13-14. V tomto jsou dřevné 

štěpky vařeny, zahřívany parou v uzavřené tlakové varné nádobě – digesteru, vzniká černý 

louh z rozloženého ligninu, jenž výluh zbarví tmavě. Samovolné odpařování těkavých 

látek např. terpentýnu destilací s unikající vodní parou probíhá při vypouštění směsi. 

Po odcedění a promytí buničinových vláken se buničina oxidací bělí, původním činidlem 

byl chlor Cl2. Toto činidlo se dnes již nepoužívá a to z ekologického hlediska. V dnešní 

době je využíváno složitějších cyklů, kde se působí v různém pořadí plynným kyslíkem O2, 

ozónem O3, peroxidem vodíku H2O2 s hydroxidem sodným NaOH, oxidem chloričitým 

ClO2 a komplexotvornými činidly, aby byly odstraněny kovové kationty [33]. 
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5. Odpady z Biocelu Paskov a.s. 

Odpady společnosti Biocel Paskov a.s. vyprodukované při popisu technologie 

výroby jsou shrnuty v této kapitole. 

Při technologickém procesu praní a třídění PS 21.02 při hrubém třídění vzniká 

odpad v podobě suků, které jsou spalovány v kůrovém kotli. 

U lisování suků a výplivů se suky odvodňují na sušinu a přemísťují se na složiště 

dřevních paliv, nebo k silu s pohyblivým dnem na PC 20 pro spálení v kůrovém kotli. 

V bělírně PS 21.04 u buničiny VIAN PASKOV ECO jsou veškeré odplyny svedené 

do jednotlivých pracích filtrů a poté do shromažďovacích nádrží. Z nádrží filtrátů jsou 

odváděny k likvidaci. Prací kapalina je odváděná do zásobníku bělírenských odpadních 

vod B004, stejně tak i přebytky filtrátů z jednotlivých pracích stupňů. Z tohoto zásobníku 

se odpadní vody čerpají na čistírnu odpadních vod. 

Vodní hospodářství sušícího stroje je napojeno tak, aby se dosáhlo co nejnižší 

spotřeby čerstvé vody. Chladící voda je úplně oddělena od průmyslové vody.  Přebývající 

zpětná voda od sušícího stroje je navrácena do bělírny a do dotřídění buničiny přes 

B001/PS 21.05. Na čistírnu odpadních vod putuje pouze část, pro kterou není vhodné 

použití. 

Hustý Na-výluh vyprodukovaný Na-odparkou je spalován v sodném kotli. Naproti 

tomu při procesu zpracování výluhu dochází v prvním stupni ke spálení výluhu 

v regeneračním kotli. Ze spalování vychází popílek obsahující oxid hořečnatý - MgO 

a kouřové plyny s oxidem siřičitým - SO2. 

5. 1. Vznik sodného výluhu při sulfátové výrobě a možnost jeho 

využití  

Po změně technologie se bude chemické složení Na-výluhu lišit, protože se nový 

zahuštěný Na-výluh bude spalovat v sodném kotli. Při tomto spalování bude vznikat kromě 

vysokotlaké páry i technicky čistý uhličitan sodný (Na2CO3) a to ve formě popílku 

a taveniny. Taveninu uhličitanu sodného je možné využít k neutralizaci odpadních vod 

odtékajících na čistírnu odpadních vod (náhrada za hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), 

práškový uhličitan sodný může být dále použit v chemickém či sklářském průmyslu.  
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Z nového sodného kotle bude pára použita jako topný materiál v nové technologii. 

Po výstavbě odparky bude možné zahájit výrobu viskózové buničiny, alespoň šaržovitým 

způsobem, za předpokladu odběru zahuštěného sodného výluhu ke zpracování v jiných 

závodech. Jde o sulfátové celulózky, pro které daný výluh představuje potřebný zdroj 

chemikálií, které jinak musí nakupovat v jiné formě k doplnění úbytku chemikálií v jejich 

regeneračním systému. To znamená, že výluh nebude ani před dokončením výstavby nové 

technologie odpadem, ale bude dál využíván. Jedná se o vedlejší produkt, tedy nikoli 

odpad, protože splňuje všechny podmínky definice vedlejšího produktu podle Zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb. [25], [27]. 

 

5. 2. Shrnutí vedlejších odpadů 

 Společnost Biocel Paskov a.s. většinu odpadů opět využívá, pro odpad, který nemá 

využití, nebo se nenavrací zpět, do výrobního procesu musí zajistit odstranění. 

V následujících tabulkách je popsán druh odpadu, množství a likvidující firma. 

 

 

Ostatní produkty likvidované u jiných firem za rok 2012 

Druh Název Firma J. I. II. III. IV. V. VI. Celkem 

Výrobky POP - popel, struska, škvára z mezideponie ECOCOAL, s.r.o t 31,1 25,22 16,02 3191,24 4217,9 3005,9 10487,36 

  průměrná sušina %     81,84 81,84 81,84 82,57 82,38 79,78   

  POP - popel, struska, škvára z mezideponie v a.s. ECOCOAL, s.r.o t a.s. 25,45 20,64 13,11 2635,01 3474,71 2398,1 8567,01 

  Biopojivo AVE CZ t 1251 917,3 1456,96 1108,01 1224,49 1030,8 6988,8 
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Odpady likvidované u jiných firem za rok 2012 – podle katalogů odpadů 

Kat. Katal.č. Název Firma J. I. II. III. IV. V. VI. Celkem (t) 

N 120112 upotřebené vosky a tuky SITA-CZ t       0,27     0,271 

N 120118 kovový kal (brusný kal) obs. oleje SITA-CZ t       0,11     0,114 

N 130205 
nechlor. miner. mototr.převod a mazací 
oleje Energoinvestment t     5,12       5,12 

O 150101 papírové a lepenkové obaly A.S.A. Ostrava t       0,38   0,42 0,8 

O 150106 směsné obaly Skladeko Staříč t 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 1,3 

N 150110 obaly obs. Zbytky nebezp. 1. nebo jimi zneč. SITA-CZ t       0,34     0,342 

N 150202 abs. činidla, filtr. nádoby, čist. tkaniny SITA-CZ         0,68     0,68 

O 160103 Pneumatiky SITA-CZ t       0,21     0,207 

N 160107 olejové filtry SITA-CZ t       0,08     0,078 

N 160507 vyřazené anorg. chemikálie obs. neb. l. SITA-CZ t 4,76     0,53     5,288 

O 170203 Plasty Skladeko Staříč t       0,6     0,6 

O 170402 opad hliníku ARCIMPEX t 0,18           0,18 

O 170405 železo a ocel ARCIMPEX t 6,86   8,98 9,84 20,55 20,86 67,09 

O 170904 směsné stavební a demoliční odpady Skladeko Staříč t       0,5     0,5 

O 190812 kaly z biolog. čištění prům. odp. vod.  AVE CZ t 1425,48 1364,93 1507,23 1405,71 1479,89 1523,09 8706,33 

    v a. s.   t 402,84 418,62 456,69 413,28 475,34 519,22 2658,9962 

      sušina % 28,26 30,67 30,3 29,4 32,12 34,09 30,81 

O 200101 papír a lepenka A.S.A. Ostrava t 1,59 1,43 1,25 1,95 2,45 3,33 11,9932 

O 200102 Sklo A.S.A. Ostrava t 0,33 0,34 0,29 0,8 0,34 0,35 2,4536 

O 200111 textilní materiály Skladeko Staříč t     0,9       0,9 

O 200139 Plasty A.S.A. Ostrava t 0,73 0,98 1,21 1,15 0,73 1,39 6,1851 

O 200301 směsný komunální odpad A.S.A. Ostrava t 13,22 20,72 15,45 13,89 16,44 15,88 95,602 

O 200301 směsný komunální odpad Skladeko Staříč t       1,5 2,8 0,4 4,7 

O 200303 uliční smetky Skladeko Staříč t       9     9 

O 200307 objemný odpad Skladeko Staříč t   1,8 2,1   1,8 2,5 8,2 

      suma t 1453,35 1390,4 1542,83 1447,83 1525,21 1568,32 8927,9339 

 

Odpady Biocelu Paskov a.s. z mezideponie popelovin jsou dále využity k přípravě 

rekultivačních směsí. VIANPLAST neboli lignosulfonové plastifikátory (popel z RK – 

regeneračního kotle) se dále využívají jako přísada do malt a betonových směsí, nebo jsou 

pojivem v keramické výrobě. Prodej tohoto produktu zajišťuje společnosti Borregaard 

LignoTech. 

Vyprodukované kaly z čistírny odpadních vod jsou použity k energetickému 

zhodnocení v bioplynových stanicích, nebo ke kompostování.  

Zachycené chemikálie ze spalin se dále použijí pro produkci varné kyseliny sloužící 

k další výrobě [7].   
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Vývoj produkce hlavních odpadů Biocelu Paskov a.s.  

Velkou část odpadů Biocelu představují kaly a popílky (škvára, struska, kotelní 

prach), proto v následujících grafech došlo ke srovnání vyprodukovaných odpadů 

za období šesti let. Jde o odpady z čistírny odpadních vod a regeneračního kotle. 

Přehled produkce kalů v období 2007 - 2012 

Rok Kat. Katal.č. Název Firma J. Celkem (t) 

2007 O 190812 kaly z biolog.čištění prům.odp.vod vanGansewinkel t 29649,16 

2008 O 190812 kaly z biolog.čištění prům.odp.vod vanGansewinkel t 18389,25 

2009 O 190812 kaly z biolog.čištění prům.odp.vod vanGansewinkel t 18154,88 

2010 O 190812 kaly z biolog.čištění prům.odp.vod vanGansewinkel t 13322,58 

2011 O 190812 kaly z biolog. čištění prům.odp.vod AVE CZ t 14501,03 

2012 O 190812 kaly z biolog. čištění prům. odp. vod.  AVE CZ t 8706,33 

 

 

 

Z grafického znázornění je patrný pokles vyprodukovaných kalů z biologického 

čištění odpadních vod v letech 2007 až 2012. Biocel Paskov snížil za období šesti let 

množství vyprodukovaných kalů na polovinu. 
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Přehled produkce škváry, strusky a kotelního prachu v období 2007 - 2012 

Rok Kat. Katal.č. Název J. Celkem 

2007 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 6299,86 

2008 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 4920,96 

2009 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 6126,3 

2010 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 5956,62 

2011 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 5193 

2012 O 100101 škvára, struska a kotelní prach t 3934 

 

 

 

Odpadní materiál popílek (škvára, struska, kotelní prach) nemá na první pohled 

velké snížení produkce v průběhu šesti let, jako je tomu u kalů z biologického čištění 

odpadních vod. Jedná se však o odpad, jenž je dále využíván a prodáván pod názvem 

VIANPLAST. Množství tohoto odpadu se od roku 2007 do roku 2012 snížilo o 3000 tun, 

což se dá označit za značné snížení produkce. 
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6. Výzkum sufátového a sulfitového odpadu Biocelu Paskov 

Společnost Biocel Paskov a.s. realizuje změnu výrobního procesu, sulfitový postup 

výroby papírenské buničiny nahradí sulfátový postup výroby viskózové buničiny. Proto 

je v následující kapitole provedena analýza odpadů ze sulfitového a sulfátového 

regeneračního kotle. Informace k sulfitové analýze byly poskytnuty Biocelem Paskov. 

6. 1 Analýzy odpadů ze sulfitové výroby 

Výsledky stanovení byly hodnoceny dle limitních hodnot přílohy č. 10 tabulky 10.1 

vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití 

na povrchu terénu a změny vyhlášky MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. Hodnocení je uvedeno v posledním sloupci tabulky pro každý parametr zvlášť. 

Metody stanovení, údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách ze zkušebních 

předpisů a další informace. 

Č-465735  ČSN 465735, TNV 75 7440 – Stanovení rtuti atomovou absorpční 

   spektrometrií (Q21-340-003/01).   

Č-I-11465(2) ČSN ISO 11465 – Stanovení sušiny a vlhkosti v pevných vzorcích 

(Q21- 540-086/01). 

EPA-601 EPA 601 a EPA 624 – Stanovení těkavých organických látek 

ve vodách, výluzích, kalech, odpadech, sedimentech a zeminách 

metodou GC-ECD/PID/FID (Q21-320-004/01). 

EPA-610 EPA 610 a EPA 3550 – Stanovení obsahu polyaromatických 

uhlovodíků ve vodách, zeminách, výluzích, odpadech a kalech (Q21-

380-003/02). 

EPA-8082 EPA-8082, EPA 3550 – Stanovení polychlorovaných bifenylů 

v zeminách, odpadech, kalech a sealantech metodou GC-ECD 

nebo GC-MS (Q21-350-002/01). 

I-11885 ISO 11885, EPA 200.7 – Stanovení prvků metodou atomové emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Q21-340-001/01). 
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I-TR-11046 ISO TR 11046 – Stanovení ropných uhlovodíků v pevných matricích 

extrakcí CFE metodou GC-FID (Q21-330-010/05). 

Q21-340-004/01 Úprava vzorku dle interního předpisu. 

Q21-540-007/00 Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX)   

dle interního předpisu (vychází z DIN 38409-H8 a DIN 38414-S17). 

Nejistota měření (NM [%]) je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu 

spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné odchylky v procentech násobený 

koeficientem k = 2. Parametry s indexem A uvedeným za identifikátorem metody 

jsou předmětem akreditace, na parametry s indexem N se akreditace nevztahuje. 

1. Analýza  

Datum odběru: 20. 9. 2005 

Místo odběru: Biocel Paskov 

Označení vzorku: k. č. 100101 škvára, struska a kotelní prach (popel z RK) 

Matrice: odpad 10.1  

ukazatel výsledek jednotka metoda NM limitní                  vyhovují 

hodnoty                    normě 

sušina při 105°C 99,8 % Č-I-11465(2) A ±5 -                                        - 

As <5,0 mg/kg suš. I-11885 A  10                        vyhovuje 

Cd 22 mg/kg suš. I-11885 A ±20 1                      nevyhovuje 

Cr 9,4 mg/kg suš. I-11885 A ±20 200                      vyhovuje 

Hg <0,10 mg/kg suš. Č-465735 A  0,8                       vyhovuje 

Ni 25 mg/kg suš. I-11885 A ±20 80                        vyhovuje 

Pb 12 mg/kg suš. I-11885 A ±20 100                      vyhovuje 

V <2,0 mg/kg suš. I-11885 A  180                      vyhovuje 

suma BTEX <0,30 mg/kg suš. EPA-601 A  0,4                       vyhovuje 

suma PAU <5,0 mg/kg suš. EPA-610 A  6                          vyhovuje 

EOX <1,0 mg/kg suš. Q21-540-007/00 A  1                          vyhovuje 

<C10-C40 <20 mg/kg suš. I-TR-11046 A  300                      vyhovuje 

suma kongenerů 

PBC 

<0,14 mg/kg suš. EPA-8082 A  0,2                       vyhovuje 

 

 

 

 



   Bc. Lucie Bortlová: Odpadové hospodářství společnosti Biocel Paskov 

2013  45 

Výsledky měření 

označení vzorku k.č. 100101 

škvára, struska 

a kotelní prach 

(popel z RK) 

 

 

 

jednotka 

 

 

 

Metoda 

matrice odpad 10.1  

parametr výsledek     NM 

benzen <0,060 mg/kg suš. EPA-601 A 

toulen <0,060 mg/kg suš. EPA-601 A 

ethylbenzen <0,060 mg/kg suš. EPA-601 A 

m,p-xylen <0,0600 mg/kg suš. EPA-601 A 

o-xylen <0,0600 mg/kg suš. EPA-601 A 

xyleny <0,12 mg/kg suš. EPA-601 A 

naftalen <0,95 mg/kg suš. EPA-610 A 

fenanthren <0,80 mg/kg suš. EPA-610 A 

anthracen <0,20 mg/kg suš. EPA-610 A 

fluoranthen <0,80 mg/kg suš. EPA-610 A 

pyren <0,70 mg/kg suš. EPA-610 A 

benzo(a)anthracen <0,20 mg/kg suš. EPA-610 A 

chrysen <0,37 mg/kg suš. EPA-610 A 

benzo(b)fluoranthen <0,20 mg/kg suš. EPA-610 A 

benzo(k)fluoranthen <0,070 mg/kg suš. EPA-610 A 

benzo(a)pyren <0,10 mg/kg suš. EPA-610 A 

benzo(g,h,i)perylen <0,17 mg/kg suš. EPA-610 A 

indeno(1,2,3-

cd)pyren 

<0,30 mg/kg suš. EPA-610 A 

PCB 28 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 52 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 101 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 118 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 153 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 138 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

PCB 180 <0,020 mg/kg suš. EPA-8082 A 

Vysvětlivky ke sloupci tabulky “Vyhovuje normě“: 

“Vyhovuje“- na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr vyhovuje limitní hodnotě 

dle výše uvedeného předpisu. 

“Nevyhovuje“- na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr nevyhovuje limitní 

hodnotě dle výše uvedeného předpisu. 

“Limitní hodnoty“- dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 
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Zkoumané vzorky jsou hodnoceny podle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 

O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změny 

vyhlášky MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Rozbor z 20. 9. 2005 

poukázal na zvýšené množství kadmia [Cd]. Kadmium obsažené v popílku z regeneračního 

kotle přesáhlo limitní hodnotu o polovinu. 

2. Analýza 

Datum odběru: 29. 9. 2005 

Místo odběru: Biocel Paskov 

Označení vzorku: k. č. 100101 škvára, struska a kotelní prach (popel z RK) 

Matrice: odpad 10.1  

ukazatel výsledek jednotka metoda NM limitní                  vyhovují 

hodnoty                    normě 

DOC 1,9 mg/l Č-E-1484 A ±20 80                        vyhovuje 

Chloridy 20 mg/l Q21-530-084/01 A ±20 1500                    vyhovuje 

Fluoridy 0,22 mg/l Č-I-10359-1 A ±20 30                        vyhovuje 

Sírany 3900 mg/l Č-E-I-10304-1,2 A ±25 3000                 nevyhovuje 

As 0,053 mg/l I-11885 A ±10 2,5                       vyhovuje 

Ba 0,17 mg/l I-11885 A ±10 30                        vyhovuje 

Cd 0,0062 mg/l I-11885 A ±10 0,5                       vyhovuje 

Cr 0,0062 mg/l I-11885 A ±10 7                          vyhovuje 

Cu <0,010 mg/l I-11885 A  10                        vyhovuje 

Hg <0,00030 mg/l Č-465735 A  0,2                       vyhovuje 

Ni <0,020 mg/l I-11885 A  4                          vyhovuje 

Pb 0,053 mg/l. I-11885 A ±10 5                          vyhovuje 

Sb 0,078 mg/l I-11885 A ±10 0,5                       vyhovuje 

Se 0,080 mg/l I-11885 A ±10 0,7                       vyhovuje 

Zn 0,074 mg/l I-11885 A ±10 20                        vyhovuje 

Mo 0,083 mg/l I-11885 A ±10 3                          vyhovuje 

RL 57200 mg/l Č-757346 A ±20 8000                 nevyhovuje 

pH 9,93 - Č-I-10523 A ±0,08 min.6                   vyhovuje 

 

Z rozboru škváry, strusky a kotelního prachu z 29. 9. 2005 se objevily u některých 

látek hodnoty přesahující limity dané vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. Jedná se o sírany 

a rozpuštěné látky [RL]. 

3. Analýza 

Datum odběru: 3. 4. 2006 



   Bc. Lucie Bortlová: Odpadové hospodářství společnosti Biocel Paskov 

2013  47 

Místo odběru: Biocel Paskov 

Označení vzorku: k. č. 100101 škvára, struska a kotelní prach (popel z RK) 

Matrice: odpad 10.1  

ukazatel výsledek jednotka metoda NM limitní                  vyhovují 

hodnoty                    normě 

DOC 1,5 mg/l Č-E-1484 A ±20 80                        vyhovuje 

Chloridy 3,6 mg/l Q21-530-084/01 A ±20 1500                    vyhovuje 

Fluoridy 0,28 mg/l Č-I-10359-1 A ±20 30                        vyhovuje 

Sírany 8000 mg/l Č-E-I-10304-1,2 A ±25 3000                 nevyhovuje 

As 0,026 mg/l Č-E-I-11885 A ±10 2,5                       vyhovuje 

Ba 0,096 mg/l Č-E-I-11885 A ±10 30                        vyhovuje 

Cd 0,0010 mg/l Č-E-I-11885 A ±10 0,5                       vyhovuje 

Cr <0,0010 mg/l Č-E-I-11885 A  7                          vyhovuje 

Cu <0,010 mg/l Č-E-I-11885 A  10                        vyhovuje 

Hg 0,0020 mg/l Q21-520-003/00 A ±20 0,2                       vyhovuje 

Ni <0,0020 mg/l Č-E-I-11885 A  4                          vyhovuje 

Pb <0,020 mg/l. Č-E-I-11885 A  5                          vyhovuje 

Sb <0,020 mg/l Č-E-I-11885 A  0,5                       vyhovuje 

Se <0,020 mg/l Č-E-I-11885 A  0,7                       vyhovuje 

Zn 0,033 mg/l Č-E-I-11885 A ±30 20                        vyhovuje 

Mo 0,0070 mg/l Č-E-I-11885 A ±40 3                          vyhovuje 

RL 11500 mg/l Č-757346 A ±10 8000                 nevyhovuje 

pH 9,23 - Č-I-10523 A ±0,08 min.6                   vyhovuje 

 

Rozkladem popílku z regeneračního kotle ze dne 3. 4. 2006 se opět objevily 

přesažené limitní hodnoty dané vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. Stejně jako u předešlé 

analýzy jde o sírany a rozpuštěné látky. 

6. 2 Analýza odpadů ze sulfátové výroby volného výluhu a sušiny 

Zkoumané vzorky jsou hodnoceny podle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 

O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změny 

vyhlášky MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Použité metody: 

OAA-02-01  Stanovení vlhkosti gravimetricky 

OAA-04-01  Stanovení pH potenciometricky 

OAA-05-02A  Stanovení As, Mo, Sb a Se metodou elektrotermické atomizace AAS 

OAA-05-04  Stanovení Hg, analyzátorem AMA 254 
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OAA-06-01A  Stanovení Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, a Zn metodou ICP-AES 

OAA-07-01  Stanovení As, Cd, Cr, Ni, Pb, a V metodou XRFS 

OAA-08-12  Spektrometrické stanovení fenolového indexu 

OAA-08-15 Stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) metodou IR 

spektroskopie 

OAA-10-11 Stanovení aniontů iontovou chromatografií s vodivostní detekcí  

 

Analýza vodného výluhu 

Datum odběru: 26. 7. 2012 

Místo odběru: Biocel Paskov 

Označení vzorku: škvára, struska a kotelní prach (popel z RK) 

Uvedené nejistoty byly stanoveny jako rozšířené nejistoty (k=2), pro konfidenční úroveň 

95%. 

 

číslo vzorku  1529/12 

Parametr Jednotka Výsledek Nejistota 

pH  9,98 ±0,40 

RL mg/l 53300 ±1600 

Fenolový index mg/l <0,05  

Fluoridy mg/l <10  

Chloridy mg/l 23 ±6 

Sírany mg/l 35300 ±6350 

As mg/l <0,01  

Ba mg/l 0,25 ±0,02 

Cd mg/l <0,002  

Cr mg/l <0,03  

Cu mg/l <0,03  

Hg mg/l <0,001  

Mo mg/l 0,039 ±0,008 

Ni mg/l <0,03  

Pb mg/l <0,05  

Sb mg/l 0,054 ±0,011 

Se mg/l 0,014 ±0,003 

Zn mg/l <0,08  

DOC mg/l 26 ±2 
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Stanovení vlhkosti původního vzorku: 

číslo vzorku  1529/12 

Parametr Jednotka Výsledek Nejistota 

Vlhkost (105 °C) hmot. % 0,72 ±0,04 

  

Analýza kovů v pevné fázi vysušeného vzorku: 

číslo vzorku  1529/12 

Parametr Jednotka Výsledek Nejistota 

As mg/kg sušiny 3,2 ±0,2 

Cd mg/kg sušiny 8,1 ±2,3 

Cr mg/kg sušiny 26 ±3 

Hg mg/kg sušiny <0,005  

Ni mg/kg sušiny 17 ±2 

Pb mg/kg sušiny 12 ±1 

V mg/kg sušiny <10  

Uvedené nejistoty byly stanoveny jako rozšířené nejistoty (k=2), pro konfidenční úroveň 

95%. 

 

Z výsledků je patrné snížení množství jednotlivých látek obsažených ve škváře, 

strusce a kotelním prachu ze sulfátové výroby, v porovnání se sulfitovou. Vzorky však 

byly odebrány při zkušebním provozu, a proto se za normálního stavu výsledky mohou 

lišit.  

 

K porovnání složení popílku z regeneračního kotle došlo nejen z důvodu změny 

technologie, ale i zaregistrováni nového popílku ze sulfátové výroby do REACH. 

Vzhledem k rozdílnému složení škváry, strusky a kotelního prachu při sulfitovém 

a sulfátovém procesu, bude zapotřebí nový sulfátový popílek zaregistrovat pod jiným 

názvem než je nyní sulfitový popílek z regeneračního kotle.  
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7. Shrnutí provedených analýz 

V laboratoři byl zkoumán popílek (škvára, struska, kotelní prach) ze sulfitové 

a sulfátové výroby pocházející z regeneračního kotle.  

Rozbor tohoto popílku u sulfitového procesu ukázal přesažení limitních hodnot 

stanovených vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využití na povrchu terénu a změny vyhlášky MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Při zkušebním procesu sulfátové výroby byly odebrány vzorky pro zjištění složení 

popílku při výrobě viskózové buničiny.  Záměrem je registrování v REACH (registrace, 

avaluace, a autorizace chemických látek) popílku ze sulfátové výroby. 

Po porovnání popílku (škváry, strusky, kotelního prachu) z regeneračního kotle při 

sulfitové a sulfátové výrobě jsou patrné rozdíly v množství obsažených látek. Při sulfátové 

technologii odpad obsahuje menší množství Kadmia, Niklu a Rtuti, než je tomu 

u sulfitového procesu, ale obsahuje větší množství síranu. Popílek registrovaný 

pod názvem VIANPLAST ze sulfitové technologie má vyšší obsah Vanadu a Niklu 

v porovnání se sulfátovým odpadem.  

Z důvodu rozdílů uvedených výše nemůže být sulfátový odpad registrován 

pod stejným názvem jako sulfitový.  
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8. Závěr 

Z důvodu změny majitele a evropské poptávky po bělené papírenské buničině 

na úkor bělené viskózové buničiny společnost Biocel Paskov a.s. zahájila změnu výroby. 

Ukončením výroby bělené papírenské buničiny se ukončí výroba krmných kvasnic, také 

odpadního výluhu, lignosulfonanu. Tento odpad je zaregistrován pod obchodním názvem 

VIANPLAST, dále se zpracovává a prodává firmou Borregaard LignoTech. Nyní 

už probíhá výstavba druhého sulfitového regeneračního kotle, dále sekundární regenerace 

chemikálií a nového sodného kotle. Tento nový kotel zajistí spalování i výluhů, které jsou 

při současném provozu společnosti Biocel Paskov a.s. prodávány v podobě lignosulfonanů. 

Byly popsány oba výrobní procesy, jak sulfitový, tak sulfátový, a to z důvodu 

změny výroby společnosti Biocel Paskov a.s. V porovnání sulfátové a sulfitové výroby 

buničiny, je patrná změna ve složení používaných chemikálií. Sulfitová výroba, 

jak již bylo zmíněno, používá kyselinu siřičitou a siřičitany, u sulfátové výroby to je 

hydroxid sodný a sulfid sodný. Sulfátová buničina nemá tak světlou barvu jako sulfitová, 

tudíž má složitější bělení, ale je pevnější než sulfitová celulóza.  

Vzhledem k tomu že analýza sulfátového odpadu byla prováděna za zkušebního 

provozu, a nyní ještě není dostavěná potřebná technologie pro sulfátovou výrobu, není 

úplně zřejmé, která technologie je šetrnější pro životní prostředí.  Většina studií uvádí, že 

má sulfátová technologie na životní prostředí horší vliv než sulfitová. Avšak se to 

neprokázalo ve všech případech použití sulfátové výroby, proto nelze jednoznačně 

posoudit, která technologie je ohleduplnější k životnímu prostředí. 

Také došlo k porovnání a zjištění veškerých odpadů, jenž společnost vyprodukuje. 

Biocel Paskov většinu svých odpadů opět využívá k výrobě, nebo jej posílá k dalšímu 

využití, jako je tomu u kalů nebo popílku. Také nyní při výstavbě nového technologického 

procesu pro většinu odpadů, které vyprodukuje, hledá využití - příkladem je třeba výluh.  
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