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УВОД

Верује се да је први папир изумео Тцаи Лум у Кини 105

године  пне.  Тајна  израде  папира  је  била  чувана  као

најстрожа  тајна  .  Када  је  коначно  откривена  брзо  се

прошитила  светом,  јер  је  папир  веома  користан  у  свим

сферама живота људи. У почетку се папир производио од

старих тканина, био је дуготрајан и захтеван. 1719 године

Рене  Антоан  Фершо  де  Реомир,  француски  физичар  и

математичар,  предлаже производњу папира од дрвета.  У

18,  веку  процес  прављења  папира  од  дрвета  креће  од

Чарлса  фенертија,  Канађанина  са  једне  стране  и  Немца

Фридрих  Готлоб  Келера  са  друге.  Обојица  су  дошла  до

закључка да је дрвена пулпа знатно јефтинија. 

Тако  се  употреба  дрвета  у  производњи  папира

проширила скоро истовремено на оба дела земљине кугле.

Најзначајнији  допринос  убрзању  поступка  израде  папире

дао  је  1798.  Године  Луис  роберт  који  је  изумео  прву

машину  за  прављење  папира  чиме  је  почело  раздобље

израде папира у траци.

Временом папир је постајо неопходан у свакодневном

животу човека. Самим тим се све више дрвећа трошило за

његову израду. Дошло се до ситуације да је већа штета за

планету земљу, а самим тим и за сав живи свет на земљи,

од уништавања шума, него корист од папира.

У  савременом  свету  се  покушава  да  се  смањи

потрошња  дрвећа  рециклирањем.  Термин  рециклажа

означава претварање отпадног материјала у нови производ

и његово поново коришћење.
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ЗАШТО РЕЦИКЛИРАТИ ПАПИР?

Сакупљањем папира и његовим рециклирањемː

� Чувамо шуме

� Не загађујемо воду

� Штедимо енергију и природне ресурсе

� Смањујемо количину отпада на депонијама

Различите  анализе  су  показале  да  рециклажа  папира

смањује  око  50% загађење  воде  и  око  74% загађење

ваздуха у односу на основну производњу папира. 

Рециклирани  папир  се  користи  у  производњи  књига,

уџбеника,  часописа,  новина,  тоалет  папира  и  других

производа.  Отпадни  папир  се  не  може  рециклирати

бесконачно пута јер влакна пуцају.  Један лист папира се

може рециклирати 4-6 пута.Папир чини око 30% отпада у

домаћинствима,  и  највећи  део  се  користи  једнократно  и

баца. 

Папир  се  у  природи  разгради  за  6  месеци.  Када  се

разграђује на депонији, у одсуству кисеоника производи се

метан који има утицај на стварање ефекта стаклене баште

24 пута већи него угљен-диоксид.

За производњу једне тоне папира потребно јеː

� Четири стабла

� 200 000 литара воде

� 4 600 kWh енергије

За производњу једне тоне рециклираног папираː

� Није потребно ни једно стабло

� 160 литара воде

� 2 400 kWh енергије
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ИНДУСТРИЈСКА РЕЦИКЛАЖА

У индустријској производњи први корак је прикупљање
папира. У Србији отпадни папир сакупљају јавна комунална
предузећа, приватне фирме које за то имају одговарајуће
дозволе  као  и  индивидуални  сакупљачи  секундарних
сировина. 

Отпадни папир се даље транспортује  до центара за
сортирање или директно до фабрике за рециклажу.

За успешну рециклажу је важно да папир није умазан
храном  и  да  је  одвојен  од  пластике,  метала  и  другог
отпада. Сакупљени папир се онда пресама сабија у велике
коцке  (бале).Балиран  папир  иде  транспортном  траком  у
велики лонац. 

У њему се папир меша са великом количином воде и
хемикалија.  Та  мешавина  се  загрева  и  папир  се  брже
претвара  у  влакна.  Срж  се  издваја  кроз  преграду  са
рупицама  и  жљебовима.  Преграда  отклања  преостале
мале количине нечистоће које су се задржале.

Онда иде чишћење у млину који је у облику цилиндра
и у коме се и задњи делови нечистоће раздвајају.

Сада  је  срж  спремна  за  производњу  папира.
Рециклирана влакна се могу користити сама или се додају
нова влакна да би се добила додатна снага и глаткоћа. Срж
се меша са водом и хемикалијама,  после тога пролази у
велику  металну  машину  где  се  вода  издваја  а  папир  се
обликује и суши на покретној траци. На крају траке се мота
у ролне папира.

Једна ролна може бити тешка и до 20 тона.  Оне се
могу  сећи  у  мање  ролне  пре  транспорта  или  прављења
кутије, кесе или нечег другог.

5



6



7



o После сам пребацио пулпу у сито и притискао да 

се оцеди што више воде. 
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o Када сам исцедио већину воде, пребацио сам 

пулпу на пешкир.

o Оставио сам да пешкир упије вишак воде, а онда 

сам узео фен и још мало просушио.
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Задовољан сам својим рециклираним папиром и још
више сам заинтересован за тај процес.

ПРОИЗВОДИ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ ПАПИРА

Коверте
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Тоалет папир

Фасцикле

Кесе
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Свеске

И још много других ствари.

Позната изрека на енглеском „Reduce, Reuse, Recycle“ што

значи  "смањи,  употреби  поново,  рециклирај"  показује

логичан  редослед  који  треба  пратити  да  би  смањили

негативан утицај човека на природу.

У Србији је систем рециклаже недовољно развијен. Тек ове

године  виђам  на  улицама  канте  у  којима  може  да  се

раздвоји папир од другог отпада. 

Надам се да ће бити и воље и труда да рециклажа заживи

више код нас.
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Јер као шо смо видели, рециклажа папира има пуно

предностиː
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