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Definīcijas
Dūņu apstrāde
Dūņu apstrāde ir jebkāda veida manipulācijas ar notekūdeņu
dūņām, kas principiāli neizmaina to struktūru un nerada produktu,
kuru iespējams izmantot kādiem derīgiem mērķiem. Dūņu apstrāde
ietver arī jebkāda veida dūņu atūdeņošanu vai mehānisku
iebiezināšanu.
Dūņu pārstrāde
Dūņu pārstrāde ir tādas manipulācijas ar dūņām, kas izmaina to
struktūru un ļauj iegūt produktu, kuru iespējams izmantot kādiem
derīgiem mērķiem. Dūņu pārstrāde ietver raudzēšanu biogāzes
iegūšanai, kompostēšanu, 12 mēnešu noturēšanu, dedzināšanu.
Pārstrāde ietver arī tehnoloģijas, kas Latvijā pagaidām netiek
pielietotas (pirolīze, u.c.).

Lieko dūņu apstrādes tehnoloģijas Latvijā
No notekūdeņu attīrīšanas bioreaktoriem noņemtās liekās aktīvās
dūņas nepieciešams apstrādāt / utilizēt. Latvijas praksē visbiežāk
sastopamie:
• izvešana uz apstrādi citur;
• dūņu uzkrāšana mineralizatorā un izvešana uz apstrādi citur;
• pārsūknēšana uz dūņu laukiem;
• lokāla atūdeņošana.

Lieko dūņu apstrāde - izvešana uz apstrādi citur
NAI nav jāuztur nekāda dūņu
apstrādes infrastruktūra;
Nav jārūpējas par dūņu
utilizācijas
risinājumu
atbilstību
dažādām
normatīvajām prasībām;
Lieko
dūņu
izmaksas
ir
prognozējamas.

utilizācijas
ticami

Ievērojot to, ka liekās dūņas
tiek atsūknētas ar apmēram 1
% koncentrāciju (tas ir, tajās ir
99% ūdens), šādu dūņu
transportēšana
lielākos
attālumos ir dārga;
Risinājums piemērots tikai ļoti
mazām NAI, kur izvedamo
dūņu daudzums (ar 1 %
koncentrāciju) nav liels;
Dūņas jāizved regulāri. Nav
ieteicams kavēties ar izvešanu.

Priekšrocības

Trūkumi

Lieko dūņu apstrāde - uzkrāšana mineralizatorā un izvešana uz apstrādi citur
Elastīga dūņu noņemšana un
izvešana
no
NAI
mineralizators
nodrošina
buferkapacitāti;
Sausnas saturs izvedamajās
dūņās ir zems, tomēr ~2 – 3
reizes
augstāks
nekā
nemineralizētās liekajās dūņās.
Transporta izmaksas ir būtiski
zemākas nekā transportējot
nemineralizētas dūņas;

Nepieciešams izbūvēt dūņu
mineralizatoru (ieskaitot dūņu
sūknēšanas
un
aerācijas
sistēmas), kura tilpums būtu
pietiekams visu lieko dūņu
pieņemšanai vismaz vairāku
nedēļu garumā;
Izvedamajās dūņās sausnas
saturs joprojām ir visai zems (ap
1 – 3%), tāpēc to transportēšana
lielākos attālumos ir dārga.

Nav jārūpējas par dūņu
utilizācijas risinājumu atbilstību
dažādām
normatīvajām
prasībām;
Lieko
dūņu
izmaksas
ir
prognozējamas.

Priekšrocības

utilizācijas
ticami

Trūkumi

Lieko dūņu apstrāde - pārsūknēšana uz dūņu laukiem
Pēc
sākotnējo
investīciju
veikšanas,
neatūdeņotu dūņu atsūknēšana uz dūņu
laukiem un dūņu lauku uzturēšana prasa
salīdzinoši nelielas ekspluatācijas izmaksas;
Dūņu
izmantošanai
lauksaimniecībā
nepieciešams veikt dūņu analīzes un noformēt
notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecības.
Latvijas normatīvie tiesību akti reglamentē
dūņu atrašanās laiku dūņu laukos un
pieļaujamo smago metālu koncentrāciju šādās
dūņās. Tiek uzskatīts, ka minētā kārtība atļauj
droši
izmantot
apstrādātās
dūņas
lauksaimniecībā.

Priekšrocības

Nepieciešams izbūvēt plašus dūņu laukus ar
adekvātu hidroizolāciju un drenāžas sistēmu, kas
prasa lielus sākotnējos kapitālieguldījumus;
Laba dūņu lauku drenāža ir tehnoloģiski grūti
realizējama;

Trūkumi

Lieko dūņu apstrāde – lokāla lieko dūņu atūdeņošana
Visbiežāk sastopamie lokālie lieko aktīvo dūņu atūdeņošanas
tehnoloģiskie risinājumi ir:
• Filtrpreses;
• Skrūves preses;
• Dekantercentrifūgas;
• Citi risinājumi.
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Lieko dūņu apstrāde – izmaksas
Lai izvērtētu izmaksas, kas saistītas ar lieko aktīvo dūņu
apstrādi, jāvērtē sekojoši aspekti:
• polimēra izmaksas;
• elektroenerģijas izmaksas;
• atūdeņoto dūņu utilizācijas izmaksas.

Lieko dūņu apstrāde – izmaksu noskaidrošana
ANKETĒŠANA:
•

Atteikšanās sniegt informāciju;

•

Nepilnīga, kļūdaina informācija;

•

Uzrāda mazāku atūdeņoto lieko dūņu daudzumu pret teorētisko pieaugumu;

•

Neveic elektroenerģijas uzskaiti un analīzi atsevišķi dūņu apstrādei;

•

Neveic polimēra patēriņa analīzi;

•

Utilizācijas izmaksu diapazons ar ļoti lielu izkliedi.

Lieko dūņu apstrāde – lokāla lieko dūņu atūdeņošana
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Lieko dūņu apstrāde – lokāla lieko dūņu atūdeņošana
Iespējama alternatīva mazām NAI – mobila notekūdeņu dūņu atūdeņošana.

Lieko dūņu apstrāde – apstrādes procesu optimizācija
Nepieciešams atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
•

Kā apstrādātās dūņas tiks utilizētas un kādas ir ar šo dūņu utilizācijas veidu
saistītās prasības?

•

Vai esošais tehnoloģiskais aprīkojums spēj izpildīt utilizācijas veida izvirzītās
prasības?

•

Ja nespēj, vai ir jāmeklē jauns tehnoloģiskais aprīkojums, vai arī cits dūņu
utilizācijas veids?

•

Ja spēj, kā organizēt dūņu atūdeņošanu, lai ar minimālu pašizmaksu izpildītu
dotā utilizācijas veida izvirzītās prasības?

Lieko dūņu pārstrāde un utilizācija
Var izskatīt sekojošus dūņu pārstrādes un utilizācijas veidus:
• izturēšana atklātos dūņu laukos un tālāka izmantošana lauksaimniecībā;
• izturēšana slēgtos dūņu laukos un tālāka izmantošana lauksaimniecībā;
• transportēšana uz biogāzes staciju biogāzes iegūšanai un tālāka izmantošana
lauksaimniecībā;
• lokāla kompostēšana.

Lieko dūņu utilizācija - izturēšana atklātos dūņu
laukos un tālāka izmantošana lauksaimniecībā
Zemas utilizācijas izmaksas.
Dūņu lauki pārsvarā ir izbūvēti jau NAI
rekonstrukcijas laikā un nerada tikpat kā
nekādas izmaksas;
Utilizācijas izmaksas veido tikai dūņu
nogādāšana līdz dūņu laukam un maksa
utilizācijai lauksaimniecībā (izvedot dūņas no
dūņu lauka);
Iespējams izmantot vislētāko un vienkāršāko
dūņu atūdeņošanas tehnoloģiju un pielietot
minimālu polimēra daudzumu, jo uzglabājot
dūņas atklātā dūņu laukā, nav vajadzības
censties panākt augstu sausnas saturu
atūdeņotajās dūņās.

Priekšrocības

Ir iespējamas likumdošanas izmaiņas, kas
pieprasīs papildus dūņu apstrādi pirms to
tālākas utilizācijas.

Trūkumi

Lieko dūņu utilizācija - izturēšana slēgtos dūņu
laukos un tālāka izmantošana lauksaimniecībā
Segtie dūņu lauki, kur tādi ir izbūvēti,
pārsvarā izbūvēti NAI rekonstrukcijas laikā,
ir iespējams izmantot jebkuru dūņu
atūdeņošanas tehnoloģiju;
Tā kā nokrišņu ietekmē atūdeņotās dūņas
nesamirkst, NAI Operatori ir vairāk
ieinteresēti labas kvalitātes atūdeņošanā, tā
samazinot izvedamo dūņu apjomu;
Tā kā dūņu izvešana izmantošanai
lauksaimniecībā joprojām ir lēta, polimēra
ekonomija tiek uzskatīta par svarīgāku
faktoru un dūņu atūdeņošanas kvalitāte
vietās, kur ir segti dūņu lauki, joprojām ir
zema.

Priekšrocības

Ir iespējamas likumdošanas izmaiņas, kas
pieprasīs papildus dūņu apstrādi pirms to
tālākas utilizācijas;
Minimālas optimizācijas iespējas.

Trūkumi

Lieko dūņu utilizācija - transportēšana uz biogāzes
staciju biogāzes iegūšanai
Biogāzes stacijas neprasa augstu sausnas
saturu piegādātajās dūņās. Tieši pretēji, tās
mēdz prasīt sausnas saturu ne vairāk kā 15%;
15% sausnas saturu spēj nodrošināt jebkura no
iepriekš apskatītajām galvenajām dūņu
atūdeņošanas tehnoloģijām, turklāt ar zemu
polimēra patēriņu;
Ir iespējams, ka likumdošanas attīstība
veicinās notekūdeņu dūņu izmantošanu
biogāzes un/vai biometāna ražošanā. Ja tas
notiek, notekūdeņu dūņas biogāzes stacijām
var kļūt par vērtīgu resursu.

Priekšrocības

Minimālas optimizācijas iespējas;
NAI Operatori šos procesus nespēj ietekmēt, jo
gandrīz visas biogāzes stacijas ir privātā īpašumā
esoši uzņēmumi, kas var brīvi pieņemt lēmumus
par savu turpmāko darbību;
Biogāzes stacijām pārtraucot darbību, virknei
Latvijas NAI var nākties steidzamā kārtā meklēt
jaunus dūņu utilizācijas risinājumus.

Trūkumi

Lieko dūņu utilizācija - lokāla kompostēšana
Kompostēšana neprasa sevišķi augstu sausnas
saturu atūdeņotajās dūņās.
Kompostēšana reģionālos centros palielinātu
kompetenci komposta sagatavošanā, samazinātu
kompostēšanas infrastruktūras izmaksas, radītu
vienmērīgāku komposta kvalitāti un veicinātu
kvalitatīvi veiktu dūņu atūdeņošanu (pirms to
nogādes uz reģionālo dūņu centru.
Pareizi veikta kompostēšana ļauj iegūt kvalitatīvu
lauksaimniecībā un apzaļumošanā izmantojamu
kompostu – bez stikla un plastmasas gabaliem.

Priekšrocības

Kompostēšana prasa lielu daudzumu pildvielu
(apmēram tādu pašu apjomu, kā kompostējamās
dūņas).
Nepieciešama specifiska kompostēšanas tehnika
(stirpotāji, sijātāji).

Trūkumi

Galvenie secinājumi - apstrāde
• Dažādas notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas;
• Notekūdeņu dūņu atūdeņošanā neveic elektroenerģijas
uzskaiti un analīzi;
• Notekūdeņu dūņu atūdeņošanā neveic polimēra patēriņa
analīzi;
• Notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas ir novecojušas;
• Zināšanu un kompetences trūkums.

Galvenie secinājumi – pārstrāde un utilizācija
• Atūdeņotu notekūdeņu dūņu izturēšana dūņu laukos (pēc
tam lauksaimniecībā);
• Atūdeņotu notekūdeņu dūņu raudzēšana biogāzes staciju
metāntenkos (pēc tam digestātu izmanto lauksaimniecībā);
• Atūdeņotu notekūdeņu dūņu kompostēšana (pēc tam
izmanto apzaļumošanā, lauksaimniecībā).

Paldies par uzmanību!

