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HoSt ir lielākais bioenerģijas sistēmu piegādātājs Nīderlandē, kas piegādā 

pilnībā nokomplektētas sistēmas: no lauksaimniecības un rūpniecības 

anaerobās fermentācijas tvertnēm, šķeldas katliem un koksnes biomasas 

koģenerācijas stacijām, līdz pat verdošā slāņa gazifikatoriem. 

HoSt darbība aizsākās 1999. gadā, apvienojoties diviem Nīderlandes 

enerģētikas izstrādes sistēmu piegādātājiem ar stabilu pozīciju tirgū - 

Holec Projects un Stork. Kā 100% neatkarīgs un privāts uzņēmums tas 

šobrīd pilnībā koncentrējas uz tehnoloģisko risinājumu izstrādi biomasas 

padeves plūsmu pārstrādes sistēmām un tādu sistēmu piegādi, kuras 

vērstas uz ilgtspējīgas enerģijas ražošanu, izmantojot biomasu. 

HoSt ir uzkrājis ievērojamu pieredzi nozares tirgū organisko atkritumu 

pārstrādes jomā, specializējoties uz kombinētajām izejmateriālu 

plūsmām no visdažādākajiem pārtikas pārstrādes nozares un 

lauksaimniecības blakusproduktu nozares atkritumiem, t.sk., salmu 

pakaišiem, sēnalām un zāles atgriezumiem.

HoSt ir projektējis un izbūvējis vairāk nekā 40% no visām Nīderlandes 

biogāzes ražotnēm. Četrus no katriem pieciem aktuālajiem projektiem HoSt 

īsteno ārpus Nīderlandes. HoSt šādas sistēmas uzstādījis tādās valstīs kā 

Beļģija, Polija, Rumānija, Apvienotā Karaliste, Latvija un Portugāle.

HoSt darbojas kā kompleksu risinājumu piegādātājs pēc principa "piegāde 

līdz atslēgai". Bez ražotņu projektēšanas, izbūves un uzstādīšanas 

darbiem, HoSt piedāvā plašu atbalsta pakalpojumu klāstu, piem., 

tehnisko izpēti, plānošanas risinājumus, finansiālu atbalstu, palaišanu, 

procesa darbību uzraudzību, bioloģiskā procesa uzraudzību un piegādāto 

sistēmu optimizāciju.
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LAUKSAIMNIECĪBAS ANAEROBĀS FERMENTĀCIJAS TVERTNES

Microferm: kompakta 62 - 75 kWel sistēma  
(pieejami 2 tehnoloģiskie risinājumi)
ar koģenerācijas (CHP) mezglu elektrības un siltuma ražošanai vai sistēmu, 
kur biogāzi attīra līdz dabasgāzes kvalitātei. Sistēma pārstrādā svaigu 
šķidro biomasu un spēj uzņemt biomasas apjomus amplitūdā no 3500 m3 
līdz 7000 m3 gadā. 

Lauksaimniecības fermentācijas tvertnes no 250 kWel līdz 2500 kWel
Šo anaerobo fermentācijas tvertņu risinājums paredz elastīgu 
apgādes sistēmu, kas spēj strādāt ar ļoti dažādām cietās biomasas 
padeves plūsmām. Ar īpašiem jaudīgiem maisītājiem aprīkotās betona 
fermentācijas tvertnes spēj samaisīt pat īpaši blīvas biomasas plūsmas. 
Ar eleganto tehnoloģisko risinājumu, kas, salīdzinājumā ar standarta 
risinājumu, gandrīz dubulto ražošanas jaudu, tiek panākts ievērojams 
saražotās gāzes apjoms uz vienu fermentācijas tvertni, kas ļauj ātri 
atpelnīt ieguldītās investīcijas. 
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RŪPNIECISKĀS ANAEROBĀS FERMENTĀCIJAS TVERTNES

Anaerobajās fermentācijas tvertnēs, kas paredzētas rūpnieciskai 
ražošanai, organisko atkritumu plūsmas tiek pārstrādātas bez papildu 
šķidrās biomasas pievienošanas. HoSt, piemēram, ir izbūvējis vairākas 
sistēmas kautuves atkritumu fermentācijai. Šim nolūkam, lai pārstrādātu 2. 
kategorijas atkritumus, ir piegādātas dažādas termālā spiediena hidrolīzes 
(THP) sistēmas, kas rezultātā krietni uzlabo biomasas izstrādi enerģijā. 

ŠĶELDAS KATLI UN BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJAS 

Šķeldas katli ar kustīgajiem ārdiem no 2 mWt līdz 50 mWt.
Domājot par koksnes kvalitāti, lai panāktu zemu emisiju līmeni un labāku 
koksnes lokanību, ir speciāli izstrādāts izturīgas kurtuves risinājums ar 
hidraulisko ievadi, ārdu konstrukciju un pakāpenisko sadedzināšanu. 
Lai panāktu kontrolējamu sadedzināšanas procesu un minimālu emisiju 
līmeni, dūmgāzes tiek atgrieztas sistēmā zem ārdiem un kurtuvē.

Augstražīgas biomasas koģenerācijas stacijas. 
HoSt piegādā ar šķeldu kurināmas koģenerācijas stacijas ar jaudu no 1 
MWel līdz 6 MWel. Šīs relatīvi nelielās ražotnes ir ļoti ražīgas, tas panākts, 
apvienojot augstspiediena katlu (aprīkotu ar pašattīrīšanās sistēmu) ar 
augstas ražības tvaika turbīnu. 

VERDOŠĀ SLĀŅA GAZIFIKATORI

HoSt piegādā verdošā slāņa gazifikatorus – tehnoloģiju, kas paredzēta 
problemātiskā kurināmā gazifikācijas procesam. Sauso un reducēto 
biomasas izejmateriālu ar šneka padevi ievada gazifikatorā. Piemērojot 
pavisam nedaudz gaisa, materiāls pie apmēram 800ºC tiek pārvērsts 
deggāzē un tad atdzesēts līdz 500ºC temperatūrai. Šajā stadijā tiek 
separēta lielākā daļa pelnu. Pēc tam gāze tiek sadedzināta apkures 
katlā. Pelnu utilizācija, sadedzinot augstās temperatūrās (1300-1500ºC), 
nepieļauj pelnu izkušanu un nodrošina ļoti zemu emisiju līmeni. 

HoSt ir ievērojama pieredze darbā ar vistu mēslu vircu, salmu pakaišiem, 
pelavām un citiem augstas siltumietilpības atkritumiem (t.s. ‘atkritumu 
biomasas kurināmo’). 
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HOST PAKALPOJUMI

PROCESA ANALĪZE
Lai optimizētu fermentācijas procesa vadības un kontroles 
funkciju, HoSt nodrošina procesa analīzi,  
kas palīdz:
 ■ nodrošināt procesa netraucētu norisi, nepieļaujot 

saskābšanas, sāļuma pakāpes pārsniegšanas u.c. faktoru 
izraisītus traucējumus; 

 ■ palielināt saražotās gāzes apjomu; 
 ■ samazināt patērētās enerģijas izmaksas; 
 ■ noteikt digestāta mēslojuma vērtību. 

PROCESA UZLABOŠANA AR FERMENTIEM 
Fermentus bioreaktoru vajadzībām ražo, izmantojot pelējuma 
sēnīšu kultūru. Ar fermentu palīdzību tiek uzlabots biomasas 
vienmērīgas sajaukšanas process un intensīvas noslodzes padeves 
process, un novērsts peldošā slāņa veidošanās risks, kas rodas garo 
ķēžu noārdīšanās rezultātā.

LABORATORIJA
HoSt ir sava laboratorija ar četrām fermentācijas tvertnēm 
samazinātā mērogā. Simulējot bioreaktoru darbību reālajā 
laikā, iespējams optimizēt fermentācijas procesu, kā arī noteikt 
prognozējamo biogāzes izstrādes apjomu katram konkrētajam 
ievades produktam ar individuālu pieeju katram klientam. 

PROCESA ATBALSTS UN SISTĒMU TEHNISKĀ APKALPOŠANA 
Pateicoties īpaši izstrādātiem, kompleksiem vadības sistēmas 
mehānismiem, kuri uzstādīti uz ražotnes sistēmām, HoSt spēj 
kontrolēt un optimizēt procesus tālvadības režīmā. Kombinācijā 
ar mūsu piedāvātajām tehniskās apkalpošanas programmām, 
ražotnēm tiek nodrošināts augsts lietderības koeficients. 
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SEKOJIET MUMS

Informāciju par reģionālajiem 
birojiem meklējiet mūsu 
mājas lapā.


