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HoSt ir tirgus līderis biogāzes ražot-
ņu projektēšanas un pilna piegādes 
cikla jomā, kura kontā ir vairāk nekā 
35 īstenotu projektu, veicot zemnie-
ku saimniecības mēroga biogāzes 
staciju izbūvi kombinētās biomasas 
fermentācijai uz kūtsmēslu bāzes.
HoSt ir pieredze arī lielu rūpnie-
ciskās kombinētās fermentācijas 
ražotņu projektēšanā un izbūvē, 
kas paredzētas kautuves atkritumu 
un specifisku organisko atkritumu 
kofermentācijai.
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sārtās gaļas jaunlops 

jaunlopa izdalītais siltums 

digestāts

elektrība

lietderīgais siltums

siltums 
(fermentācijas process) 

šķidrmēsli

enerģijas potenciāls kWh uz 1 jaunlopu

Augstāk atspoguļotā diagramma raksturo tipisku ekspluatācijas 

situāciju jaunlopu nobarošanas kompleksā. Tā parāda enerģijas 

plūsmas un enerģijas konversiju kWh uz katru jaunlopu tā dzīves 

cikla laikā. Gandrīz 40% no kopējā saražotā šķidrmēslu daudzuma 

tiek pārveidots izmantojamā siltumā un elektrībā. 

[Informācijas avots: VOF Kleizen, Langeveen]

HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem 

Microferm koncepcija izstrādāta fermām, 

kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo 

kūtsmēslu biomasu. Microferm ir īpaši 

piemērots zemnieku saimniecībām, piem., 

piena un gaļas lopkopības un cūkkopības 

saimniecībām, kurās tiek saražots 

pietiekams mēslu daudzums.



Microferm: mazs ir skaists!
HoSt jaunā Microferm koncepcija veicina kūtsmēslu biolo-
ģisko attīrīšanu nelielos apmēros un to pārveidi ilgtspējīgā 
enerģijā. Nelielā mēroga konstrukcijas priekšrocība ir tajā, ka 
sistēma ir vienkārša, ērti pielāgojama, ar zemu riska pakāpi 
un pieņemamu investīciju līmeni.

Microferm: lielāks ieguvums no šķidrmēsliem
Microferm koncepcija paredzēta fermām, kuras vēlas pār-
strādāt pašu saimniecībā saražoto šķidrmēslu apjomu. Mēslu 
masa tiek anaerobi fermentēta un pārvērsta elektrībā un 
izmantojamā siltumā. Atkarībā no uzņēmējdarbības mēroga, 
ferma spēj pati sevi pilnībā nodrošināt ar nepieciešamo ener-
ģiju un pat piegādāt zaļo enerģiju kopējam valsts elektrotīk-
lam. Microferm ir ideāli piemērots zemnieku saimniecībām, 
piem., piena un gaļas lopkopības un cūkkopības saimniecī-
bām, kurās tiek saražots pietiekams mēslu apjoms.

HoSt Microferm koncepcijas 
priekšrocības: 

 • neatkarība no ārējiem enerģijas piegādātājiem 

(enerģijas pašpietiekamība)

 • iespēja nopelnīt kā elektrības piegādātājam

 •  galaprodukta pievienotā vērtība -  

augstvērtīgs mēslojums

 • zems izmešu līmenis

 • izejvielu pašpietiekamība

 •  stabila un droša sistēma

 • ātri uzstādāma konstrukcija



Microferm koncepcija

pieņemšanas tvertne 

fermentācijas 
tvertne 120  m3

kūts ar redeļu grīdu 

grīda ar apakšā iestrādātu mēslu skrēperi 

rūpnīcas tipveida koģenerācijas 
stacija konteinerā ar 62 kWel 

dzinēju 

gāzes dzinējs 

ģenerators

vadības sistēma 

fermas ēka ar apsildāmo grīdu

fermas ēka ar apsildāmo grīdu 

fermas ēka ar apsildāmo grīdu 

padeve uz kopējo elektrotīklu 

nojume ar apsildāmo grīdu 

esošā mēslu tvertne digestāta 
uzglabāšanai / gāzes bufertvertne 

karstā ūdens apgāde 

vadības skapis 

padeve

mēslu sūknis 



Kompaktā šķidrmēslu fermentācija
Ar izstrādāto Microferm sistēmas koncepciju HoSt kon-
centrējas uz kompakta mēroga anaerobo fermentāciju. 
Microferm ir ideāli piemērots tādām zemnieku saim-
niecībām, kuras saimnieciskās darbības procesā savā 
apkārtnē pārstrādā 4000 m3 šķidrmēslu gadā.

Augstražīgais bioreaktors
Unikālā un patentētā HoSt Microferm koncepcija nodro-
šina šķidrmēslu fermentāciju sevišķi efektīva un stabila 
procesa apstākļos ar īsiem reakcijas laikiem no 8- 12 
dienām. Proporcionāli apjomīgākām šķidrmēslu plūs-
mām iespējams paredzēt HoSt tradicionālo bioreaktora 
risinājumu, tikai mazākos gabarītos un ar mazākām 
izmaksām.

Koģenerācija
Microferm sastāv no fermentācijas tvertnes un kon-
teinerā ievietota koģenerācijas stacijas bloka, kurš 
nokomplektēts ar gāzes dzinēju, ģeneratoru un vadības 
sistēmu.

Enerģijas pašpietiekamība
Fermentācijas procesā saražotā biogāze koģenerācijas 
režīmā tiek pārvērsta ilgtspējīgā elektrībā un siltumā. 
Saražoto elektrību var izmantot pašu vajadzībām saim-
niecībā, daļu no siltuma paredzot fermentācijas procesa 
uzturēšanas vajadzībām. Fermas ēkas un dzīvojamās 
platības iespējams apsildīt ar lieko siltumu, kas sara-
žots apmēram 90ºC temperatūrā. Siltuma enerģiju var 
izmantot arī absorbcijas aukstumiekārtā, piemēram, 
lai dzesētu pienu. Rezultātā saimniecība pati sevi pilnā 

apmērā var nodrošināt ar nepieciešamo enerģiju un 
beidzot atbrīvoties no ‘upura’ statusa, iegūstot neatka-
rību no enerģijas cenu svārstībām tirgū.

Ienākumi no elektrības
Viss elektrības pārpalikums, kas nav vajadzīgs pašiem, 
tiek padots kā zaļā enerģija uz kopējo valsts elektrotīk-
lu. Parasti tas ir no 30 līdz 60 kW. Tas nozīmē, ka ražotni 
bez problēmām iespējams pieslēgt esošajam elektrotīk-
lam un nav vajadzīgs papildus transformators.

Lietderības koeficients ar integrētu sistēmu
Lai visu gadu nodrošinātu nepārtrauktu šķidrmēslu 
piegādi, mājlopus izmitina slēgtās telpās. Maksimālu 
efektivitāti nodrošina optimāla novietnes konstrukcija, 
kas paredz sistēmu, kurā šķidrmēsli tiek nepastarpināti 
novadīti uz centrālo tvertni. No šīs centrālās tvertnes 
šķidrmēslus pārsūknē uz Microferm sistēmu. Sakarā 
ar momentānu šķidrmēslu fermentāciju, ievērojami 
pieaug saražotās gāzes apjoms. Tas kontrastē ar tra-
dicionālo novietnes konstrukcijas risinājumu, kur daļa 
no šķidrmēsliem tiek pārvērsta gāzē jau tad, kad tie 
vēl uzglabājas mēslu tvertnē, tādējādi radot vērtīgās 
enerģijas zudumus.

Microferm koncepcija



Microferm sistēmas ražība gadā

fermen-
tācijas  

tvertne 
120 m3

tvertne 1000 m3

koģenerācija

5600 m3 šķidrmēsli 

212000 m3 biogāze

5300 m3 digestāts

biogāze

siltums procesa nodrošināšanai



Vienkāršība un drošība
Microferm galvenā priekšrocība ir sistēmas vienkāršība. Tajā 
nav kompleksu biomasas apgādes sistēmu un, salīdzinot 
ar kombinētās fermentācijas ražotni, šāda stacija neaizņem 
daudz vietas.

Samazināts sistēmas kontroles laiks
Microferm laika gaitā neprasa daudz uzmanības. Šķidrmēslus 
automātiski iesūknē fermentācijas tvertnē un visu ražotni 
kontrolē ar kompleksu vadības sistēmu. 

Rūpnīcas tipveida sagataves nozīmē ātru uzstādīšanu
Fermentācijas tvertne un koģenerācijas bloks ir rūpnīcas 
tipveida sagataves. Tas nozīmē, ka tiek ievērojami samazināts 
objektā veicamā darba apjoms un sistēmu iespējams izbūvēt 
mēneša laikā par pieņemamu cenu. 

Nepaļaušanās uz tirgus cenām
Atšķirībā no kombinētās fermentācijas, Microferm gadījumā 
sistēmas barošanas nolūkā nav nepieciešams iepirkt papildu 
organiskās izejvielas, jo pietiek ar pašu saimniecībā saražoto 
kūtsmēslu apjomu, kā arī nav papildus jāparedz krātuves un 
digestāta utilizācija. Šādi tiek atvieglota uzņēmējdarbība, jo 
nav jāmeklē apakšuzņēmēji, kas varētu piegādāt anaerobai 
fermentācijai nepieciešamās izejvielas. Līdz ar to, Microferm 
ražošanas apjomus un ekonomisko izdevīgumu neietekmē 
izejvielu un digestāta utilizācijas tirgus cenas.

Mazāka ietekme uz vidi, mājlopu novietnes ar zemu 
emisiju līmeni
Galvenais ieguvums, lietojot Microferm koncepciju, ir 
ievērojami samazinātais kaitīgo siltumnīcefekta gāzu, piem., 
metāna, izmešu apjoms.

Svaigos šķidrmēslus pārstrādā katru dienu un tos 
ilgtermiņā neuzglabā mēslu krātuvēs. Šķidrmēslu tvertnēs 
mēslu sastāvā esošās organiskās vielas pārvēršas metānā 
un gāzēs. Arī mēslu sastāvā esošam amonjakam jāizgaro 
ļoti ātri, ja vircu fermentācijas tvernē iesūknē katru dienu. 
Saražotās gāzes kontrolēti izlaiž no fermentācijas tvertnes 
un pārstrādā koģenerācijā. Rezultātā, rūpējoties par vidi, 
zemnieku saimniecībā tiek ievērojami samazināts metāna 
un amonjaka izmešu apjoms.

Samazināta nepieciešamība pēc baktēriju un nezāļu 
kontroles
Mājlopu ferma ir labvēlīga augsne baktērijām un nezālēm. 
Lielākoties baktērijas un nezāļu sēklas nokļūst uz zemes un 
pēc tam atgriežas barībā, kuru attiecīgi izbaro mājlopiem. 
Šķidrmēslus anaerobi fermentējot pie augstas temperatūras, 
tiek iznīcinātas baktērijas un nezāļu sēklas, tādējādi izjaucot 
ciklu, kā rezultātā saimniecībā baktēriju un nezāļu kontrole 
vairs nav tik aktuāla.

Papildus ieguvums - augstvērtīgs mēslojums
Anaerobās fermentācijas procesa rezultātā šķidrmēslos eso-
šais organiskais slāpeklis tiek pārvērsts neorganiskā slāpeklī, 
tādējādi uzlabojot uz lauka izkliedētā digestāta iedarbību. 
Digestātā esošais slāpeklis augiem ir daudz pieejamāks, pie 
tam - jau gatavā veidā - , kas, salīdzinājumā ar mākslīgo mēs-
lojumu, nozīmē ievērojamu izmaksu ekonomiju.

415000 kWh zaļā enerģija

290000 kWh lietderīgais siltums

5300 m3 digestāts
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