Třídění odpadů a jejich zpracování
Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a využít.
Podmínkou ale je využitelné složky už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.
Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie. Kromě toho nevytříděný
odpad končí zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.
Vytřídění a využití odpadu je levnější způsob nakládání s odpady než jejich odstranění, tedy
skládkování. Podstatné je i to, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný
odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí, tím menší poplatek občané zaplatí.
Do modrých kontejnerů patří především papír, lepenka (přeložená), kancelářský papír, sešity,
noviny, reklamní letáky a časopisy. Nevhazujte dětské pleny, uhlový, voskový, mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír. Do žlutých kontejnerů pak odkládáme sešlápnuté PET láhve,
plastové obaly, sáčky, tašky, folie, kelímky od jogurtů apod. a další výrobky z plastů.
Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky
a podlahové krytiny! Na většině stanovišť se nachází zelený kontejner na barevné sklo. Tam
nevhazujte porcelán, keramiku, kameny, drátěné sklo a zrcadla. Černé kontejnery
s oranžovým víkem jsou pro nápojové kartony, tzv .tetrapaky. Do této nádoby patří krabice od
džusů, mléčných výrobků, vín apod. Nejlépe stlačené a bez zbytku nápojů.
Občané Církvice a Jakuba mají možnost třídit odpad na celém území obce a to na celkem 6ti
kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny dle potřeby kontejnery na papír, plast, sklo,
nápojové kartony, oleje a textil.
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Třídění odpadu má smysl!
Co se s odpady děje?
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací
lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se
odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
Dotřídění papíru - papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z
mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize.
Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na
jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci
podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam
naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do
papírny.
Dotřídění skla - při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se
tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze
zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté
střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného
skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.

Dotřídění plastů - i plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací
lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren,
které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do
plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků
a odváží ke zpracování na recyklační linky.
Jak se odpady zpracovávají?
Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové
materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho
správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
Recyklace papíru
Po vytřídění papíru poslouží slisovaný sběrový papír k výrobě nového papíru. Stejně jako když
se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na jeho výrobu. Papír je možné takto recyklovat asi
pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové
krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto
vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a
surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti.
Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se
přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle,
např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze
vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic
apod.
Recyklace kovů
Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví.
Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak
vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.
Recyklace nápojových kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý
papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev
vody či dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné
použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

