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Daina Indriksone, Baltijas Vides Forums, Sigulda 15.05.2015

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

LIFE12 BIO/LV/001130/ Grassservice

Zālāju biomasas

izmantošanas alternatīvas:

citu valstu pieredze
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• ~8000 biogāzes stacijas Vācijā

• ~2% staciju pievienotas gāzes tīklam

• Nopļautā zāle biogāzes ražošanai:

– ~30% biogāzes stacijās zāle ir kā piedeva (8-50%) citām 

izejvielām (kukurūza, kūtsmēsli, u.c.)

– vienīgā izejviela atsevišķās iekārtās

• Transportēšanas distance <20-30 km

Zāles izmantošana biogāzes 
ražošanai Vācijā
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2006.gadā izveidota saimniecība biogāzes ražošanai no zāles, lai 
veicinātu aizsargājamo dabas teritoriju zālāju apsaimniekošanu.

500m3 biogāzes dienā, metāna saturs ~55%

Biogāze tiek izmantota siltuma un elektroenerģijas ražošanai 
(koģenerācijas iekārtas jauda 50 kW)

Sausās fermentācijas iekārta Harpstedā,
Lejas Saksijā, Vācijā

www.wendbuedel.de
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• Iepirkta zāles savākšanas un granulēšanas tehnika
• Granulēšanai MicroM, granulu ražošana 300-500 kg/h, 

granulas 6-8 mm tiek sapakotas maisos 
• Katls «Biokaitra Bio 50» ļauj izmantot dažāda veida granulas 

– zāles, salmu, vai koksnes
• Granulas tiek izmantotas rezervāta informācijas centra 

apsildei

Zāles granulu izmantošana Žuvintas biosfēras 
rezervātā, Lietuvā 

Info: Arūnas Pranaitis, Žuvintas biosfēras rezervāts, LIFE09NAT/LT/000233
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• Lihula pagasts: ~2500 iedzīvotāju, 384 km2,
47% aizņem Matsalu nacionālais parks
• Pieejamā biomasa: koksne (400 ha),
niedres (3000ha), zāle (1000 ha)
• Centralizēto siltumapgādi nodrošina Lihulas pagasta
katlu māja 

Kāpēc izmantot zāli enerģijas ražošanai?
• Lielu, daudzveidīgu, neizmantotu biomasas resursu pieejamība
• Nepieciešamība saglabāt nacionālā parka vērtīgos biotopus
• Problēma, kur likt nopļauto zāli?
• Slānekļa eļļas aizvietošana ar videi draudzīgāku un lētāku kurināmo

Zāle katlu mājai tiek piegādāta no pļavām 10-15 km rādiusā 

Zāles biomasas izmantošana Matsalu 
nacionālajā parkā, Lihula pagastā, Igaunijā 
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Zāles biomasas izmantošana Matsalu 
nacionālajā parkā, Lihula pagastā, Igaunijā 

Info: Livia Kask, Ülo Kask, Tallinas Tehnoloģijas Universitāte,   

prezentācijas materiāli
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Zāles biomasas izmantošana Matsalu 
nacionālajā parkā, Lihula pagastā, Igaunijā 

• Atjaunotajā katlu mājā biomasa tiek izmantota kopš 2009.gada 

(degakmens eļļa kā rezerves kurināmais).

• Maksimālā siltumjauda 1.5-1.6 MW, maks. efektivitāte 85%.

• Zāli var aizstāt ar šķeldu vai salmiem, bet ne vienlaicīgi

• Zāle tiek sasmalcināta 10-15 cm garos posmos, sapresēta ruļļos vai 

ķīpās un izmantota katlu mājā

• Mitruma saturam zāles biomasā jābūt <18% (lai novērstu 

pelējumu) un <35% šķeldā

• Apkures sezonas laikā 1350-1400 tonnas (~3000 ķīpu) sausas zāles 

tiek izlietots

• Apkures cenas samazinātas par ~20 € /MWh

• Jāseko dedzināšanas procesam, lai savlaicīgi novērstu pelnu 

kušanas procesus un izdedžu veidošanos
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Daina Indriksone, Baltijas Vides Forums, Ludza 13.04.2015

Paldies!


