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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 92/2005

Nr. 68/505

2011/EES/68/59

frá 19. janúar 2005
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun
eða notkun á aukaafurðum úr dýrum og um breytingu á VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu
lífgass og vinnslu bræddrar fitu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

6)

Framkvæmdastjórnin hefur farið þess á leit við nokkra
umsækjendur, sem lögðu fram umsókn um samþykki
fyrir vinnsluferlum, að leggja fram nánari upplýsingar
um öryggi aðferða þeirra við meðhöndlun og förgun
efnis í 1. flokki. Upplýsingarnar ber að senda til
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu svo að unnt verði að
meta þær þegar þar að kemur.

7)

Uns það mat liggur fyrir og með hliðsjón af núverandi
áliti vísindastýrinefndarinnar um að tólg sé örugg að
því er varðar smitandi heilahrörnun, einkum ef hún er
hituð með þrýstingi og síuð til að fjarlægja óleysanleg
óhreinindi, er rétt að samþykkja eitt vinnsluferli til
vinnslu lífdísils úr dýrafitu, einnig fyrir meðhöndlun og
förgun, með ströngum skilyrðum, á flestu efni í 1. flokki
nema því sem er áhættusamast. Í því tilviki skal kveða
skýrt á um að meðhöndlun og förgun geti falið í sér
endurnýtingu á líforku.

8)

Annars konar aðferðir af þessu tagi skulu samþykktar
og notaðar án þess að það hafi áhrif á aðra viðeigandi
löggjöf ESB, einkum umhverfislöggjöf, og því skulu
vinnsluskilyrðin, sem sett eru í þessari reglugerð, koma
til framkvæmda, eftir því sem við á, í samræmi við 4. mgr.
6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB
frá 4. desember 2000 (2) um brennslu úrgangs.

9)

Sýna skal lögbærum yfirvöldum, sem eftirlitsráðstöfun
til viðbótar við reglulegt eftirlit með vinnslubreytum,
fram á skilvirkni þeirra vinnsluferla sem eru samþykkt
til að meðhöndla aukaafurðir úr dýrum í 1. flokki,
svo og öryggi þeirra að því er varðar heilbrigði dýra
og lýðheilsu, með prófunum í tilraunastöð fyrstu tvö
árin eftir að vinnsluferlið er tekið upp í viðkomandi
aðildarríki.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (1),
einkum 4. gr. (e-liður 2. mgr.) 5. gr. (g-liður 2. mgr.), 6. gr.
(i-liður 2. mgr.) og 32. gr. (1. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um reglur um
aðferðir við förgun og notkun á aukaafurðum úr dýrum.
Þar er einnig kveðið á um að unnt sé að samþykkja
viðbótaraðferðir við förgun og notkun á aukaafurðum úr
dýrum, að höfðu samráði við viðeigandi vísindanefnd.

2)

Vísindastýrinefndin lagði fram álit 10. og 11. apríl
2003 um sex aðrar vinnsluaðferðir m.t.t. öruggrar
meðhöndlunar og förgunar á aukaafurðum úr dýrum.
Samkvæmt álitinu eru fimm vinnsluferli talin örugg við
ákveðin skilyrði til förgunar á og/eða notkunar á efni í 2.
og 3. flokki.

3)

Vísindastýrinefndin lagði fram lokaálit og skýrslu 10. og
11. apríl 2003 um meðhöndlun dýraúrgangs með basísku
vatnsrofi (alkaline hydrolysis) við háan hita og mikinn
þrýsting með leiðbeiningum um möguleika á að nota
basískt vatnsrof og um áhættu sem því fylgir við förgun
efnis í 1., 2. og 3. flokki.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu gaf út álit 26.
og 27. nóvember 2007 um ferlið sem er notað til
lífgasframleiðslu með vatnsrofi undir háþrýstingi (High
Pressure Hydrolysis Biogas) og veitti leiðbeiningar um
hugsanlega notkun þessa ferlis og áhættuna sem skapast
við förgun efnis í 1. flokki.

5)

Í samræmi við álit vísindastýrinefndarinnar má því
samþykkja fimm vinnsluferli, sem annars konar aðferðir
til að farga og/eða nota aukaafurðir úr dýrum, til viðbótar
við þær vinnsluaðferðir sem þegar er kveðið á um í
reglugerð (EB) nr. 1774/2002. Einnig er rétt að mæla
fyrir um skilyrði fyrir notkun þessara vinnsluferla.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2007 frá 26.
október 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 19, 10.4.2008, bls. 51.
1
( ) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2004 (Stjtíð. ESB L 112,
19.4.2004, bls. 1).

10) Rétt er að breyta II. og III. kafla VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 þar sem umbreyting á aukaafurðum
úr dýrum sem eru efni í 1. flokki hefur verið samþykkt.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.
(2)

Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 91.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Meðhöndlun og förgun efnis í 1. flokki
1. Basískt vatnsrof, eins og það er skilgreint í I. viðauka, og
lífgasframleiðsla með vatnsrofi undir háþrýstingi, eins og það
er skilgreint í III. viðauka, eru samþykkt og lögbæru yfirvaldi
er heimilt að leyfa þau til meðhöndlunar og förgunar á efni í
1. flokki.

2. Framleiðsla lífdísils, eins og það er skilgreint í IV. viðauka,
er samþykkt og lögbæru yfirvaldi er heimilt að leyfa það til
meðhöndlunar og förgunar efnis í 1. flokki, að undanskildu efni
sem um getur í i. og ii. lið a-liðar 1. mgr. 4. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1774/2002.

Efni, sem er fengið úr dýrum, sem um getur í ii. lið a-liðar
1. mgr. 4. gr., má þó nota í þessu vinnsluferli, að því tilskildu:

a) að dýrin hafi verið yngri en 24 mánaða þegar þau voru
aflífuð eða

b) að framkvæmdar hafi verið prófanir á dýrunum á
rannsóknarstofu til að greina hvort þau væru með smitandi
heilahrörnun, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins nr. 999/2001°(1), og að niðurstöður prófana hafi
verið neikvæðar.
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og viðmiðanir í viðeigandi viðauka og skilyrðin sem mælt er
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, að undanskildum
tækniforskriftunum og viðmiðununum sem mælt er fyrir um
fyrir önnur vinnsluferli í þeirri reglugerð. Í þessu skyni skal sá
aðili sem ber ábyrgð á stöðinni sýna lögbæru yfirvaldi fram á
að farið sé að öllum tækniforskriftum og viðmiðunum sem
settar eru í viðeigandi viðauka.

4. gr.
Merking og frekari förgun eða notkun efnisins sem kemur
úr vinnslunni
1. Efnið, sem kemur úr vinnslunni, skal merkt varanlega, með
lykt ef því verður tæknilega við komið, í samræmi við 8. lið
I. kafla VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002.

Þó skal ekki gerð krafa um neinar slíkar merkingar þegar um er
að ræða að aukaafurðir í vinnslu eru eingöngu úr efni í 3. flokki
og þegar efnið, sem kemur úr vinnslunni, er ekki ætlað til
förgunar sem úrgangur.

2. Efni, sem fellur til við meðhöndlun á efni í 1. flokki, skal
farga sem úrgangi með:

a) brennslu eða sambrennslu í samræmi við
tilskipunar 2000/76/EB um brennslu úrgangs,

ákvæði

b) urðun á urðunarstað sem er samþykktur samkvæmt
tilskipun ráðsins 1999/31/EB (2) um urðun úrgangs eða

Lögbæru yfirvaldi er einnig heimilt að leyfa þetta vinnsluferli
til meðhöndlunar og förgunar á allri unninni dýrafitu í 1. flokki.

c) frekari umbreytingu í lífgasstöð og förgun meltunarleifa
eins og kveðið er á um í a- eða b- lið.

2. gr.

3. Efni, sem fellur til við meðhöndlun á efni í 2. eða 3. flokki,
skal:

Meðhöndlun og notkun eða förgun efnis í 2. eða 3. flokki
Basískt vatnsrof, vatnsrof við háan hita og mikinn þrýsting,
lífgasframleiðsla
með
vatnsrofi
undir
háþrýstingi,
lífdísilframleiðsla og Brookes-gösun (Brookes gasification),
eins og vinnsluferlin eru skilgreind í I.-V. viðauka, eftir því
sem við á, eru samþykkt og lögbæru yfirvaldi er heimilt að
leyfa þau til meðhöndlunar og notkunar eða förgunar efnis í 2.
eða 3. flokki.

3. gr.
Skilyrði fyrir framkvæmd vinnsluferlana sem skilgreind
eru í I.-V. viðauka
Lögbært yfirvald skal samþykkja stöðvar, sem nota eitt af
vinnsluferlunum sem lýst er í I.-V. viðauka, um leið og það
hefur heimilað vinnsluferlið, ef stöðin uppfyllir tækniforskriftir

a) farga sem úrgangi eins og kveðið er á um í 2. mgr.,

b) vinna enn frekar í fituafleiður til þeirrar notkunar sem um
getur í ii. lið b-liðar 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1774/2002, án þess að vinnsluaðferðir 1 til 5 séu
notaðar áður eða

c) nota, umbreyta eða farga beint, eins og kveðið er á um í i.,
ii. og iii. lið c-liðar í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1774/2002, án þess að vinnsluaðferð 1 sé notuð áður.

4. Öllum úrgangi sem fellur til, s.s. eðju, síuinnihaldi, ösku og
meltunarleifum úr framleiðsluferlinu, skal fargað eins og
kveðið er á um í a- eða b-lið 2. mgr.

________________

________________

( 1)

( 2)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1.
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5. gr.

6. gr.

Viðbótareftirlit með fyrstu framkvæmd

Breyting á VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

1. Eftirfarandi ákvæði gilda fyrstu tvö árin sem eftirfarandi
vinnsluferli eru notuð í hverju aðildarríki, að því er varðar
meðhöndlun aukaafurða úr dýrum sem um getur í 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1774/2002:

Ákvæðum II. og III. kafla VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 er breytt sem hér segir:

a) basískt vatnsrof eins og það er skilgreint í I. viðauka,
b) lífgasframleiðslu með vatnsrofi undir háþrýstingi eins og
hún er skilgreind í III. viðauka og
c) lífdísilframleiðslu eins og hún er skilgreind í IV. viðauka.
2. Stjórnandi eða sá aðili sem annast vinnsluferlið skal
tilnefna tilraunastöð í hverju aðildarríki, þar sem prófanir skulu
fara fram a.m.k. árlega, til að endurstaðfesta skilvirkni
vinnsluferlisins að því er varðar heilbrigði dýra og lýðheilsu.
3. Lögbært yfirvald skal sjá til þess:
a) að í tilraunastöðinni séu gerðar viðeigandi prófanir á því
efni sem fellur til við hvert stig meðhöndlunar, s.s. fljótandi
og fastar leifar, og á öllum lofttegundum sem myndast við
vinnsluferlið og
b) að opinbert eftirlit með tilraunastöðinni feli í sér skoðun á
stöðinni einu sinni í mánuði og sannprófun á þeim
vinnslubreytum og skilyrðum sem beitt er.
Í lok hvors árs um sig þessi tvö ár skal lögbært yfirvald gefa
framkvæmdastjórninni skýrslu um niðurstöður eftirlitsins og
um hverja þá rekstrarerfiðleika sem koma í ljós.

1. Eftirfarandi málsliður bætist við 4. lið í B-hluta II. kafla:
„Þó er heimilt að umbreyta efni, sem kemur úr vinnslu á
efni í 1. flokki, í lífgasstöð, að því tilskildu að vinnslan hafi
farið fram samkvæmt staðgönguaðferð sem er samþykkt í
samræmi við e-lið 2. mgr. 4. gr. og, nema annað sé
tilgreint, lífgasframleiðslan sé hluti af þessari
staðgönguaðferð og efninu, sem fellur til við vinnsluna, sé
fargað í samræmi við skilyrðin sem kveðið er á um fyrir
staðgönguaðferðina.“
2. Eftirfarandi málsliður bætist við í lok III. kafla:
„Þó er heimilt að nota önnur vinnsluferli til frekari vinnslu
á dýrafitu, sem fengin er úr efni í 1. flokki, að því tilskildu
að þessi vinnsluferli séu samþykkt sem staðgönguaðferðir í
samræmi við e-lið 2. mgr. 4. gr.“
7. gr.
Gildistaka og beiting
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda eigi síðar en 1. janúar 2005.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari
lögfestingar.
Gjört í Brussel 19. janúar 2005.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI
BASÍSKT VATNSROF
1.

Með basísku vatnsrofi er átt við meðhöndlun aukaafurða úr dýrum samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Notuð er annaðhvort natríumhýdroxíðlausn (NaOH) eða kalíumhýdroxíðlausn (KOH) (eða samsetning þeirra) í því
magni sem tryggir nokkurn veginn móljafngildi við þyngd, tegund og samsetningu aukaafurðanna úr dýrum sem á
að brjóta niður.
Ef um er að ræða mikla fitu í aukaafurðum úr dýrum sem hlutleysir basann er viðbættur basi aðlagaður fituinnihaldi
efnisins.

b) Aukaafurðir úr dýrunum og basablandan eru hitaðar þannig að kjarnahitinn verði a.m.k. 150 °C við a.m.k. 4-bara
þrýsting (algildan) í a.m.k.:
i.

þrjár klukkustundir samfellt,

ii. sex klukkustundir samfellt ef um er að ræða meðhöndlun aukaafurða úr dýrum sem um getur í i. og ii. lið a-liðar
1. mgr. 4. gr. reglugerðar. (EB) nr. 1774/2002. Efni sem er unnið úr dýrum, sem um getur í ii. lið a-liðar 1. mgr.
4. gr., má þó vinna í samræmi við i. lið b-liðar í 1. lið, að því tilskildu:
— að dýrin hafi verið yngri en 24 mánaða þegar þau voru aflífuð eða
— að framkvæmdar hafi verið prófanir á dýrunum á rannsóknarstofu til að greina hvort þau væru með
smitandi heilahrörnun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 999/2001 og niðurstöður prófana hafi verið neikvæðar
eða
iii. eina klukkustund samfellt ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem eru eingöngu úr efni úr fiski eða
alifuglum.
c)

Vinnsluferlið fer fram í lotum og stöðugt er hrært í efninu í kerinu og

d) aukaafurðir úr dýrum skulu meðhöndlaðar þannig að kröfur, sem gerðar eru um tíma og hitastig og þrýsting, séu
uppfylltar samtímis.
2.

Aukaafurðir úr dýrum eru settar í stálblendisílát. Mældu magni af basa er bætt við, annaðhvort í föstu formi eða sem
lausn, eins og um getur í a-lið 1. liðar. Kerinu er lokað og innihaldið hitað í samræmi við b-lið 1. liðar. Eðlisfræðileg
orka sem verður til með stöðugri dælingu heldur fljótandi efninu í kerinu í stöðugu hringstreymi og aðstoðar þannig við
meltunarferlið þar til vefirnir eru uppleystir og bein og tennur hafa mýkst.

3.

Eftir meðhöndlunina, sem lýst er hér að framan, má umbreyta efninu, sem kemur úr vinnslunni, í lífgasstöð, að því
tilskildu að:
a)

Umbreyting á efni, sem um getur í a-, og b-lið 1. mgr. 4. gr. í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, í lífgasstöð og á
afurðum sem fást úr þeim, skal eiga sér stað á sama stað, og í lokuðu kerfi, og vinnsluferlið sem lýst er í 1. og 2. lið
hér að framan.

b) Viðeigandi kerfi til að hreinsa lofttegundir skal vera til staðar til að koma í veg fyrir að lífgasið mengist af
prótínleifum.
c)

Lífgasið skal brennt hratt við a.m.k. 900 °C og að því loknu kælt hratt („snöggkæling“).

15.12.2011

15.12.2011

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II. VIÐAUKI
VATNSROF VIÐ HÁAN HITA OG MIKINN ÞRÝSTING
1.

Með vatnsrofi við háan hita og mikinn þrýsting er átt við meðhöndlun aukaafurða úr dýrum samkvæmt eftirfarandi
skilyrðum:
a)

Aukaafurðir úr dýrum eru hitaðar þannig að kjarnahitinn verði a.m.k. 180 °C í a.m.k. 40 mínútur samfellt við a.m.k.
12-bara þrýsting (algildan), hitaðar með óbeinni gufumeðhöndlun á lífrofshvarftankinn (biolytic reactor).
b) Vinnsluferlið fer fram í lotum og stöðugt er hrært í efninu í kerinu og

c)

2.

aukaafurðir úr dýrum skulu meðhöndlaðar þannig að kröfur, sem gerðar eru um tíma og hitastig og þrýsting, séu
uppfylltar samtímis.

Tæknin byggist á gufuhvarftönkum með miklum þrýstingi og háu hitastigi. Við þennan aukna þrýsting og hitastig verður
vatnsrof sem brýtur keðjulangar sameindir lífræna efnisins niður í smærri brot.
Aukaafurðir úr dýrum, þ.m.t. heilir dýraskrokkar, eru settir í ílát („lífrofshvarftank“). Kerinu er lokað og innihaldið hitað
í samræmi við a-lið 1. liðar. Í þurrkunarlotunni þéttist vatnið í gufunni og unnt er að nota það í öðrum tilgangi eða
fleygja því. Hver lota í einum hvarftanki tekur u.þ.b. fjórar klukkustundir.

III. VIÐAUKI
LÍFGASFRAMLEIÐSLA MEÐ VATNSROFI UNDIR HÁÞRÝSTINGI
1.

Með lífgasframleiðslu með vatnsrofi undir háþrýstingi er átt við meðhöndlun aukaafurða úr dýrum samkvæmt
eftirfarandi skilyrðum:
a)

Aukaafurðir úr dýrum eru fyrst unnar með vinnsluaðferð 1 í vinnslustöð sem er samþykkt í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1774/2002.

b) Eftir vinnsluferlið hér að framan er fituhreinsað efnið meðhöndlað við a.m.k. 220 °C hita í a.m.k. 20 mínútur við
a.m.k. 25-bara þrýsting (algildan), hitað í tveggja þrepa ferli, í fyrsta lagi með beinni innsprautun gufu, í öðru lagi
með óbeinni innsprautun í samása varmaskipti (coaxial heat exchanger).
c)

Vinnsluferlið fer fram í lotum eða í órofnu kerfi og stöðugt er hrært í efninu.

d) Aukaafurðir úr dýrum skulu meðhöndlaðar þannig að kröfur, sem gerðar eru um tíma og hitastig og þrýsting, séu
uppfylltar samtímis og
e)

2.

efnið sem kemur úr vinnslu er síðan blandað vatni og látið gerjast með lífbrjótun (lífgasumbreytingu) í
lífgashvarftanki.

Ef um er að ræða meðhöndlum á aukaafurðum úr dýrum í 1. flokki:
a)

Allt vinnsluferlið skal eiga sér stað á sama stað og í lokuðu kerfi.

b) Lífgasið, sem er framleitt meðan á vinnsluferlinu stendur, er brennt hratt í sömu stöð við a.m.k. 900 °C og síðan kælt
hratt („snöggkæling“) og skal viðeigandi kerfi til að hreinsa lofttegundir vera til staðar til að koma í veg fyrir að
lífgasið, eða lofttegundir sem verða til við brennslu þess, mengist af prótínleifum.
3.

Vinnsluferlið er ætlað til að vinna efni sem kemur frá hefðbundinni vinnslustöð sem notar vinnsluaðferð 1. Efnið er
meðhöndlað í samræmi við b-lið 1. liðar, síðan blandað vatni og látið gerjast með lífgasi.
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IV. VIÐAUKI
LÍFDÍSILFRAMLEIÐSLA
1.

Með lífdísilframleiðslu er átt við meðhöndlun á fituhluta aukaafurða úr dýrum (dýrafitu) við eftirfarandi skilyrði:
a)

Fituhluti aukaafurða úr dýrum er fyrst unninn með því að nota:
i.

vinnsluaðferð 1, eins og um getur í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, ef um er að ræða
efni í 1. eða 2. flokki og

ii. einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7 eða, ef um er að ræða efni úr fiski, aðferð 6, eins og um getur í III.
kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, ef um er að ræða efni úr 3. flokki,
b) Unna fitan er aðskilin frá prótíninu og óleysanleg óhreinindi eru fjarlægð þannig að ekki er meira eftir en 0,15% af
þyngd og síðan er unna fitan estruð (esterfication) og umestruð (transesterfication). Þó er ekki gerð krafa um estrun
fyrir unna dýrafitu úr 3. flokki. Við estrun er pH lækkað niður fyrir 1 með því að bæta við brennisteinssýru (H2SO4,
1,2-2 mól) eða jafngildri sýru og blandan er hituð í 72 °C í 2 klukkustundir og hrært kröftuglega í á meðan.
Umestrun skal framkvæmd með því að auka pH í a.m.k. 14 með 15% kalíumhýdroxíðlausn (KOH, 1-3 mól) eða
með jafngildum basa við 35 til 50 °C í a.m.k. 15 til 30 mínútur. Umestrun skal framkvæma tvisvar við þær aðstæður
sem lýst er hér að framan með því að nota nýja basíska lausn. Á eftir þessu vinnsluferli eru afurðirnar hreinsaðar,
þ.m.t. með undirþrýstieimingu við 150 °C, og þá verður til lífdísill.
c)

2.

Ef um er að ræða lífdísil, sem verður til eftir meðhöndlun efnis úr 1. flokki, skal viðeigandi kerfi til að hreinsa
lofttegundir vera til staðar til að koma í veg fyrir mögulega losun óbrunninna prótínleifa þegar lífdísillinn er
brenndur.

Dýrafita er unnin til að framleiða lífdísil sem samanstendur af metýlestrum af fitusýrum. Þessu er náð fram með því að
estra og/eða umestra fituna. Hreinsun afurðarinnar í kjölfarið, þ.m.t. undirþrýstieiming, hefur í för með sér að lífdísill
verður til og hann er notaður sem eldsneyti til brennslu.
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V. VIÐAUKI
BROOKES-GÖSUN
1.

Með Brookes-gösun er átt við meðhöndlun aukaafurða úr dýrum samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Eftirbrennarahólfið er hitað með jarðgasi.

b) Aukaafurðir úr dýrum eru settar í aðalhólf gösunartækisins (gasificator) og dyrunum lokað. Í aðalhólfinu eru engir
brennarar og þess í stað er það hitað með því að leiða varmann frá eftirbrennaranum sem er undir aðalhólfinu. Eina
loftið sem hleypt er inn í aðalhólfið kemur í gegnum þrjá inntaksloka á aðalhurðinni til að auka skilvirkni ferlisins.
c)

Aukaafurðir úr dýrum gufa upp í flókin vetniskolefni og lofttegundirnar frá þeim berast frá aðalhólfinu gegnum
þröngt op efst á bakveggnum yfir á blöndunar- og brotsvæðin þar sem þær sundrast í efnisþætti. Að lokum berast
lofttegundirnar inn í eftirbrennarahólfið þar sem þær brenna í loganum frá jarðgaskyntum brennara, í umframlofti.

d) Í hverri vinnslueiningu eru tveir brennarar og tvær aukaviftur til viðbótar ef bilun verður í brennara eða viftum.
Aukahólfið er hannað til að veita a.m.k. tveggja sekúndna dvalartíma við a.m.k. 950 °C við öll brennsluskilyrði.
e)

Útblásturslofttegundirnar berast úr aukahólfinu í gegnum loftþrýstingstrekkspjald neðst við reykháfinn sem kælir
þær og þynnir með andrúmslofti, stöðugur þrýstingur helst í aðalhólfum og aukahólfum.

f)

Ferlið fer fram í 24 klukkustunda lotu sem felur í sér hleðslu, vinnslu, kælingu og fjarlægingu ösku. Við lok lotunnar
eru öskuleifarnar fjarlægðar úr aðalhólfinu með loftlosunarkerfi í lokaða poka sem síðan eru innsiglaðir áður en þeir
eru fluttir af staðnum til förgunar.

2.

Í vinnsluferlinu er notuð brennsla við hátt hitastig með umframsúrefni til að oxa lífrænt efni í CO2, NO2 og H2O. Notað
er framleiðslulotuferli með framlengdum dvalartíma fyrir aukaafurðir úr dýrum í u.þ.b. 24 klst. Hitagjafinn er aukahólf,
sem brennir jarðgasi, sem er undir aðalhólfinu (þar sem vefirnir sem á að vinna eru settir). Lofttegundirnar, sem verða til
við brennsluferlið, berast inn í aukahólfið til frekari oxunar. Gasstraumurinn er með a.m.k. tveggja sekúndna dvalartíma
við ráðlagt 950 °C. Í kjölfarið berast lofttegundirnar í gegnum „loftþrýstingstrekkspjald“ þar sem þær blandast
andrúmslofti.

3.

Gösun á öðru efni en aukaafurðum úr dýrum er óheimil.
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