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CEMENTÁRNY MOHOU VYUÎÍT ENERGETICK¯ A MATERIÁLOV¯ OBSAH 
MASOKOSTNÍ MOUâKY BEZ VZNIKU ODPADU A BEZ DAL·ÍCH RIZIK.
CEMENTÁRNY POMOHOU P¤I ¤E·ENÍ PROBLEMATIKY BSE.

V̆ zkumn˘ ústav maltovin 
Praha, spol. s r.o.

© ARTIS - reklamní studio, Mgr. Michaela Dusíková
foto zvífiat: © www.allcows.com
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DOKONALÉ VYUÎITÍ ENERGETICKÉHO OBSAHU
Systém pecí s v˘mûníky tepla znamená velmi efektivní vyuÏití energie získané spá-
lením masokostní mouãky.

DOKONALÉ ZNE·KODNùNÍ A MATERIÁLOVÉ VYUÎITÍ NESPALITELNÉHO
PODÍLU
Pfii spalování v cementáfiské rotaãní peci nevzniká Ïádn˘ odpad.

BEZPEâNÁ MANIPULACE
Masokostní mouãky v cementárnû se nedotkne lidská ruka. Ve‰keré manipulace
s masokostní mouãkou jsou plnû mechanizovány a automatizovány.

DOKONALÉ SPÁLENÍ
Vysoká teplota plamene zaruãí bezpeãné zniãení v‰ech potenciálních zdrojÛ náka-
zy.

SPÁLENÍ MASOKOSTNÍ MOUâKY
V CEMENTÁRNù ZNAMENÁ:

● V zemích EU, kte-
ré budou v cementáfi-
sk˘ch rotaãních pe-

cích likvidovat masokostní mouãku,
bude schválena úhrada ve v˘‰i pokr˘-
vající náklady a ekologické zabezpe-
ãení této likvidace.

● V âR se uvaÏuje
o úhradû za nafiíze-
nou v˘robu nepro-

dejné masokostní mouãky vyrobené
z rizikového materiálu.

● V zemích EU se státní orgány obra-
cí na cementárny se Ïádostí o moÏnost
likvidace rizikové sloÏky masokostní
mouãky v rotaãních pecích s vûdomím
této nejbezpeãnûj‰í moÏné likvidace.

● Zemûpisné rozloÏení cementáren na
území âR odpovídá moÏn˘m potfiebám
na‰eho státu na likvidaci rizikové sloÏ-
ky masokostní mouãky.

MATERIÁL P¤IPRAVILY

SKOT, âLOVùK 
A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

Zemûdûlství není jen pouhou v˘robou potravin, ve
stfiední Evropû je souãasnû spolutvÛrcem Ïivotního
prostfiedí a krajiny. Lidé odedávna Ïili s hospodáfi-
sk˘mi zvífiaty a pfiírodou v tûsném kontaktu. Úloha
hovûzího skotu je v tomto nezamûnitelná. Jsou to
právû zkrmované plodiny a statková hnojiva, pro-
dukovaná skotem, které jsou rozhodující pro pfii-
rozenou obnovu pÛdy. Chov ostatních zvífiat je zá-
visl˘ na plodinách, které pÛdu vyãerpávají a hnÛj
od tûchto zvífiat je pro pÛdu biologicky nevhodn˘.
Moderní intenzivní velkochovy pfiinesly naru‰ení
dosavadních vztahÛ. Pfiirozená rostlinná krmiva
byla stále více nahrazována rÛzn˘mi produkty,
napfi. masokostní mouãkou. Ta se stala pfiíãinou
souãasn˘ch problémÛ. Díky chybám pfii zpracování
surovin pfii její v˘robû se roz‰ífiila u skotu bovinní
spongiformní encefalopatie (BSE). ProtoÏe je tato
choroba potenciálnû pfienosná na ãlovûka, zaãalo
se s hromadn˘m vybíjením stád v‰ude tam, kde se
tato choroba vyskytla. DÛsledkem byl i odklon
obyvatelstva od konzumace hovûzího masa a v˘-
razn˘ pokles stavÛ chovaného dobytka. Aby se ob-
novily chovy a udrÏela kvalita pÛdy, bude nutno
pfiikroãit k fiadû opatfiení, na nichÏ se mohou podí-
let i cementárny.

BEZPEâNÁ LIKVIDACE MASOKOSTNÍ MOUâKY 
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CEMENTÁRNY A PROBLÉM BSE

DÍKY UZAV¤ENÉMU SYSTÉMU JE SPALOVÁNÍ 
MASOKOSTNÍ MOUâKY V CEMENTÁRNù ZCELA BEZPEâNÉ

mouãka 
VLASTNOSTI MASOKOSTNÍ MOUâKY

VLASTNOSTI MASOKOSTNÍ MOUâKY JAKO PALIVA
A OBSAHY DAL·ÍCH LÁTEK

● Spálení je jedin˘ bezpeãn˘ zpÛsob odstranûní rizikov˘ch produk-
tÛ. Ani sebelépe zabezpeãená skládka nemÛÏe zabránit pfieno-

su nákazy na volnû Ïijící zvífiata a tím zprostfiedkovanû na
hospodáfiská zvífiata, pfiípadnû na ãlovûka.

● Spalování v cementárnách vyÏaduje minimální inves-
tiãní nároky, cementárny mají hofiákové systémy, umoÏ-
Àující vedle sebe spalovat tuhá prá‰ková, kapalná
i plynná paliva, vybudovanou technologii na sklado-
vání, pfiepravu a dávkování prá‰kového uhlí do hofiá-
ku. 

● Doprava a dávkování do hofiáku je jednoduché, staãí
potfiebné mnoÏství masokostní mouãky odmûfiit a pfiimísit

do prá‰kového uhlí, podávaného pneumaticky do hofiáku
rotaãní pece.

● Masokostní mouãka obsahuje minimum látek jako jsou toxické
kovy, PCB a dal‰í. Spalování nezvy‰uje emise tûchto látek do

ovzdu‰í.
● Naopak dezinfekce masokostní mouãky chloraminem

a podobn˘mi pfiípravky znamená její naprosté znehodno-
cení. Takto o‰etfiená mouãka je nepouÏitelná ke zkrmo-
vání a i její likvidace spalováním pro vysok˘ obsah
chloru by  pfiedstavovala riziko emisí chloru a chloro-
van˘ch organick˘ch slouãenin vãetnû PCDD/F

STAV V ZEMÍCH EU
A âESKÉ REPUBLICE

SPALOVÁNÍ
MASOKOSTNÍ MOUâKY

STAV 
V ZEMÍCH EU

● Úpln˘ zákaz pouÏití masokost-
ní mouãky ke krmení skotu
● Produkce cca 2,4 mil. tun za
rok masokostní mouãky, která
byla dfiíve zkrmována, bude
muset b˘t spálena
● Navíc bude preventivnû po-
raÏeno 4,5 mil. kusÛ skotu
a masokostní mouãka bude rov-
nûÏ spálena.

STAV 
V âESKÉ REPUBLICE

● Tuzemská masokostní mouãka je
díky technologii v˘roby povaÏo-
vána za bezpeãnou
● Od roku 1991 platí zákaz
pouÏití masokostní mouãky do
krmn˘ch smûsí pro skot, ovce
a kozy. Smí se pouÏívat pro
v˘krm drÛbeÏe a prasat
● Poãátkem dubna 2001 byla
âR neodÛvodnûnû zafiazena me-
zi zemû s vysok˘m rizikem v˘sky-
tu BSE kvÛli dovozÛm zvífiat ze zemí
s v˘skytem BSE v minul˘ch letech
● Roãní produkce masokostní mouãky v âR je
asi 60 kt, z toho cca 30 kt je nevhodné ke zkrmování
● Pro zpracování rizikov˘ch sloÏek jateãního odpadu
byly vyãlenûny vybrané asanaãní ústavy - kafilerie.

● As mg/kg 0,1 - 3,2
● Be mg/kg < 0,01
● Cd mg/kg 0,03 - 0,06
● Co mg/kg 0,15 - 12
● Cr mg/kg 1 - 60
● Cu mg/kg 8 - 48
● Hg mg/kg 0,002 - 0,01
● Mn mg/kg 26 - 42,4
● Ni mg/kg 0,2 - 38
● Pb mg/kg 0,6 - 7,5
● Sb mg/kg 1,2 - 4,7
● Sn mg/kg 1 - 6,9
● Tl mg/kg < 0,1
● V mg/kg 1,9
● Zn mg/kg 30 - 118
● PCB mg/kg < 0,01

● max. velikost zrna mm 2 - 2,5
● v˘hfievnost MJ/kg 19,3 - 25
● vlhkost % 0,5 - 3
● popel % 10,9 - 20
● spaliteln˘ uhlík % 40,52 - 46
● vodík % 4,1  - 6,2
● dusík % 7,7 - 10,5
● síra % 0,3 - 0,7
● fosfor % 2,3 - 4,7
● sodík % 0,8 - 0,9
● draslík % 0,5 - 0,6
● chlor % 0,18 - 0,8

Intenzivní velkochovy skotu vedly
k velk˘m zmûnám ve zpÛsobu jeho
o‰etfiování a v˘Ïivy. S tím bezpro-
stfiednû souvisí ‰ífiení BSE. Na vinû je
nedostateãnû tepelnû zpracovaná ma-
sokostní mouãka, v níÏ zÛstávají aktiv-
ní pÛvodci BSE, tzv. priony.
Pfii vyuÏití jateãních odpadÛ je sa-
mostatnû zpracovávána tzv. riziková
sloÏka (mûkké tkánû a nûkteré orgá-
ny pfieÏv˘kavcÛ, caravery) a mouãka
z ní vyrobená nesmí slouÏit ke krm-
n˘m úãelÛm.
Ve‰keré produkty, rizikové i neriziko-
vé, musí b˘t zpracovány pfii teplotû
132 °C, tlaku 3 bary a s v˘drÏí mini-
málnû 20 minut. Na takov˘ produkt
dává v˘robce záruku 5 mûsícÛ a je na
nûj pohlíÏeno jako na bezpeãn˘ v sou-
ladu s platnou legislativou a souãas-
n˘m stupnûm poznání. 
Cca 22 % masokostní mouãky je vyro-
beno z rizikov˘ch materiálÛ. Jejím vy-
ãlenûním a oddûlen˘m vyuÏitím je za-
ji‰tûno odstranûní rizika pfienosu BSE
a dovolí vyuÏití ostatních mouãek
zpÛsobem, pro nûjÏ byly vyrobeny.
Podíl rizikové sloÏky masokostní
mouãky je dále zvy‰ován o materiál
z nucenû vybíjen˘ch stád, u nichÏ
nejsou pfiíznaky nemoci. Celkov˘ ob-
jem mouãek nevhodn˘ch ke zkrmo-
vání tak velmi narÛstá.
Jedním z fie‰ení problému je spalová-
ní masokostní mouãky v cementáfi-
sk˘ch rotaãních pecích.

spalovna a cementárna spalování
v cementárnû

SPALOVÁNÍM ODPADÒ 
V CEMENTÁRNÁCH SE SNÍÎÍ I EMISE

TAKÉ INTENZIVNÍ ZEMùDùLSTVÍ
MÁ SVÁ RIZIKA
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