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Liepājas ūdens

• Bioloģiskā attīrīšana NAI notiek 3 etapos, kas ietver
anaerobo, anokso un aerobo daļu. Veidojas otrējās dūņas.

• No atgriezenisko dūņu sadales kameras tās ar sausnas
saturu  ̴ 1,5% tiek padotas uz atūdeņošanu.

• Dūņu atūdeņošana tiek veikta ar divām skrūves presēm.
• Pievienojot dūņām polimēru, tās tiek atūdeņotas no 17% līdz

19% sausnas saturam un aizvestas uz kompostēšanas lauku.
• Saražoto dabiski mitro dūņu daudzums  ̴5 t/dienā.
• 2021. gadā saražosim apmēram 2000 tonnas dabiski mitras

dūņas.
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NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSTRĀDE



Liepājas ūdens

• SIA ”Liepājas ūdens” pirmās eksperimentālās komposta
partijas sāka veidot 2006.gadā sadarbībā ar “Conti chemical
company”.

• No 2008. gada augusta SIA ”Liepājas ūdens” uzsāka patstāvīgi
dūņu kompostēšanu dūņu laukā, kas tika izbūvēts projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros.
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KAD UZSĀKĀM DŪŅU KOMPOSTĒŠANU
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Galvenie «Huber» prešu raksturojušie parametri Liepājas NAI:
• Elektroenerģijas patērētā vidējā jauda <0,2 kW.
• Atūdeņoto dūņu koncentrācija 17-19 %.
• Vienas iekārtas ražība 4 m3/h.
• Saražotais dūņu apjoms 5 t/d.
• Šķidrā polimēra (50% konc.) patēriņš 20 kg/d.
• No procesa nopumpētais dūņu (1,5%) apjoms 60 m3/d.
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DŪŅU ATŪDEŅOŠANAS IEKĀRTAS
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• Komposts pēc struktūras ir augsnes humusam līdzīgs
bioloģiski aktīvs materiāls, tā ir irdena, barojoša augsnes
trūdviela, ko tālāk var izmantot augsnes kvalitātes
uzlabošanai.

• Pēc ķīmisko elementu satura notekūdeņu dūņu kompostā ir
apmēram 30% oglekļa, 25% skābekļa, 5% ūdeņraža, 1,5-
3% slāpekļa, 1-2% fosfora, 1% sēra, un 0,2-0,4% kālija.
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KAS IR NOTEKŪDEŅU DŪŅU KOMPOSTS
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• To pieļauj LR normatīvie akti (LR MK noteikumi Nr.362).
• Veidojas nevis atkritumi, bet kvalitatīvs produkts.
• Dūņu masai uzlabojas struktūra - veidojas irdenai augsnei

līdzīga struktūra, samazinās mitruma daudzums.
• Kompostu ir vieglāk transportēt un iestrādāt vai izkliedēt uz

augsnes.
• Gatavam kompostam nav nepatīkamas smakas.
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KĀPĒC KOMPOSTĒŠANA
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• Kompostēšana ir dabiska visa veida organisko savienojumu
sadalīšana aerobā vidē, ko veic dažādas baktērijas, aļģes,
sēnes, tārpi un citas organismu grupas.

• Svaigas vai uzglabātas dūņas tiek sajauktas ar pildmateriālu
(kūdru, skaidām, šķeldu, salmiem, lapām), kā rezultātā
uzlabojas dūņu struktūra un tiek nodrošināta pietiekama
skābekļa piekļuve.

• Tiek izveidotas dūņu un pildvielas maisījuma stirpas, kuru
platums pie pamatnes ir 3,4 m, bet augstums apmēram 1,5 m.

• Stirpas periodiski tiek pārjauktas.
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KOMPOSTĒŠANAS PROCESS
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Kā pildmateriālus izmantojam graudu saslaukas, šķeldu un 
kūdru.
Dūņas ar pildmateriālu tiek jauktas attiecībā   ̴ 1:1
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PILDMATERIĀLI
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• Veic, lai nodrošinātu pietiekamu skābekļa saturu, regulētu
temperatūru un mitrumu stirpās.

• Pirmajā nedēļā maisīšanu veic katru dienu, nākamajās 2-3
nedēļās - divas reizes, pēc tam pārjaukšanu atkārto vienu
reizi nedēļā vismaz 1,5 mēnešu garumā.

• Komposta temperatūra pieaug un var pārsniegt 700C
temperatūru.

• Komposta nogatavošanās laiks 2-3 mēneši, atkarībā no
izejvielu īpašībām un apmaisīšanas biežuma. Pēc tam
temperatūra komposta masā krītas un aktīvs organisko vielu
oksidācijas process vairs nenotiek.

• Uzlabojas komposta struktūra un viss apjoms tiek pakļauts
termiskajai iedarbībai.

• Masas zudums ir ap 50%.
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PĀRJAUKŠANA
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Komposta sākotnējai sajaukšanai,
pildmateriālu un dūņu
pārvietošanai un sakraušanai, kā
arī gatavā komposta iekraušanai
automašīnās, uzņēmums izmanto
frontālo iekrāvēju “NEW
HOLLAND” W110B
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IZMANTOTĀ TEHNIKA

Stirpu veidošanu un periodisku
apmaisīšanu veic ar speciāli šim
nolūkam izgatavotu tehniku –
pašgaitas maisītāju
“BACKHUS” modeli 16.36.
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Galvenie rādītāji, kas raksturo kompostēšanas procesu:
• Mitrums.
• Temperatūra.
• Skābekļa daudzums kompostējamā masā.
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PROCESA KONTROLE

SKĀBEKLIS

MITRUMS 50-60 %

C:N ATTIECĪBA 25-30:1
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Pēc temperatūras izmaiņām var vērtēt kompostēšanas procesa norisi.
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TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA

• Saskaņā ar normatīvā akta prasībām (LR MK noteikumi
Nr.362) 3 dienas kaudzes iekšienē 50 cm no virskārtas
temperatūrai jābūt > 600C.

• Komposta masai procesā sasniedzot 60-700C par vairākām
kārtām samazinās Coli baktēriju skaits, iet bojā
salmonelozes izraisītāji un citi patogēnie mikroorganismi, kā
arī sadalās kompostā esošās nezāļu sēklas.
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• Komposta kvalitāti nosaka katrai komposta sērijai (komposta masa,
kas veidota no notekūdeņu dūņām un augu izcelsmes pildmateriāliem
un kompostēšanas sākumā nepārsniedz 1000 tonnu).

• Akreditētā laboratorijā tiek veiktas smago metālu un agroķīmiskās
analīzes.

• Sagatavota kvalitātes apliecība, kas ietver informāciju par komposta
gatavošanas laiku, apjomu, izmantoto pildmateriālu, analīžu rezultātus,
noteikto dūņu komposta klasi un uzglabāšanas vietu.

• Liepājas NAI saražotās dūņas pēc smago metālu satura atbilst 1. un
2.klasei, un tas nozīmē, ka tās ir iespējams izmantot lauksaimniecībā un
apzaļumošanā.

13

KOMPOSTA KVALITĀTE
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Smago metālu saturs notekūdeņu dūņu kompostā - 2021.gads
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KOMPOSTA KVALITĀTES RĀDĪTĀJI
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2021. gadā: 

• Saražots 2000 m3 dūņu komposta

• Realizēts 4873 m3 dūņu komposta, tai skaitā vēl no
iepriekšējiem gadiem

No tiem
748 m3 - apzaļumošanai

3730 m3 - lauksaimniecībai
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KOMPOSTA REALIZĀCIJA
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• Citu  (lētāku) pildmateriālu pielietošana
• Gatavā materiāla sijāšana
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PERSPEKTĪVĀ

NOTEKŪDEŅU
DŪŅAS SAJAUKŠANA PILDMATERIĀLS

KOMPOSTĒŠANA
(REGULĀRA PĀRJAUKŠANA UN KONTROLE)

SIJĀŠANA

ATSIJAS KOMPOSTS
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TESTĒJAM JAUNAS IEKĀRTAS
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PALDIES!
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