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Jak ekologicky zpracovat
živočišný odpad?
Deset procent obyvatel ČR nejí maso vůbec nebo se mu snaží vyhýbat.* Ale i když
nejste milovníky hovězích steaků či dozlatova vypečené kachničky, možná se také
někdy zamýšlíte nad tím, jak a kde končí části zvířat, které jsou po porážce nepoužitelné
pro potravu lidí? A čím vlastně krmíme naše domácí mazlíčky? Pro odpovědi na tyto
eticky nejednoduché otázky jsem se vydala do firmy MONTS s.r.o. v Hradci Králové
za jednatelem Martinem Lieblem.
Pane Lieble, vaše společnost se specializuje na tlaková zařízení pro zpracování
„živočišného odpadu“ neboli vedlejších
živočišných produktů. Co tyto zpracovatelské linky konkrétně likvidují?
Zpracovávají rizikové i nerizikové odpady
z jatek, uhynulá zvířata a jejich součásti –
maso, kosti, kůže, peří, krev, ryby a dále veškeré odpady z líhní a masného průmyslu.
Ze suroviny kategorie 3, což je neriziková
surovina z jatek bez uhynulých zvířat, je možné
vyrábět krmiva pro zvířata. Výrobci krmiv pro
kočky a psy používají obvykle pouze drůbeží
masokostní moučku. Ta obsahuje velké množství bílkovin a dobře vstřebatelné stopové
prvky důležité pro růst kostí.
Předpokládám, že se ve finále tohoto
procesu jedná o tepelné zpracování?
Ano, surovina živočišného původu se po nadrcení sterilizuje v tlakové nádobě při teplotě
133 °C a tlaku 3 bary po dobu 20 minut.
To zaručuje zničení všech choroboplodných
zárodků včetně salmonely, BSE**, moru
prasat a ptačí chřipky. Poté se suší v diskových sušárnách, které rovněž vyrábíme.
Pro zpracovatelské linky o malém výkonu se
používají tlakové nádoby (destruktory), kde se
nadrcená surovina uvaří, vysterilizuje a usuší.
Dále se surovina zbavuje tuku na šnekových
lisech. Masokostní moučka se mele a skladuje v zásobnících. Tuk se čistí a skladuje
ve vyhřívaných nádržích.
Nemohu si pomoci, ale u všech těchto
procesů si představím, že zpracovávaný
materiál vydává nepříjemný zápach.
Řešíte i jeho neutralizaci a odvádění?
Nepříjemný zápach se likviduje pomocí
chemické nebo biologické dezodorizace***.
V případě velkých linek nebo celých závodů
se obě tyto metody kombinují. Intenzivní
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pachové zatížení se likviduje v chemické části
a zatížení z budovy se likviduje v biologické
části. Tato zařízení také dodáváme našim
odběratelům, pokud je potřebují.
Co je cílovým produktem vašich typových linek na zpracování vedlejších
živočišných produktů?
Zpracovaná masokostní moučka a tuk ze suroviny kategorie 1 (vysoce riziková surovina
vč. suroviny s BSE a uhynulá zvířata) jsou
využívány jako palivo. Masokostní moučka
se spaluje v cementárnách, tím se šetří část
klasického paliva (uhlí, plynu). Tuk se spaluje v kotlích a slouží k výrobě páry a tepla.
Mírně zatížená surovina kategorie 2 (málo
riziková surovina z jatek, odpady z čistíren
a bioplynových stanic, bez rizikové suroviny
s BSE a uhynulých zvířat) se také sterilizuje
a tato masokostní moučka se poté zpracovává
v kompostárnách na hnojivo. Masokostní
moučka a tuk ze suroviny kategorie 3 (ostatní
neriziková surovina z jatek bez uhynulých
zvířat) je považována za krmivo a přidává se

do krmných směsí pro drůbež, chovy vepřů
a ryb. Obsahuje dobře stravitelné bílkoviny
a stopové prvky pro stavbu kostí.

Pro úplné znění navštivte, prosím, tento odkaz:

https://www.gumex.cz/blog/jak-ekologicky-zpracovat-zivocisny-odpad-261

Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA
Po revoluci pracoval v Německu. Od roku
2001 působí na nejvyšších manažerských pozicích (jednatel, generální ředitel, předseda představenstva) v různých
průmyslových firmách. Je činný i jako
krizový manažer na různých projektech v ČR i v zahraničí (Kdynium a. s.,
P-D Refractories CZ a.s., SanSwiss s.r.o.).
Baví ho veškeré aktivity, které může
realizovat společně s rodinou: výlety, jízda
na kole, procházky, cestování.
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