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Avots: https://aero7.pl/poradnik/jak-chronic-sie-przed-smogiem

CO2 emisiju piešķiršanas metodes ir ļoti svarīgs 
enerģētikas politikas instruments, kas ir izstrādāts, 
lai sniegtu atbalstu energosistēmu plānošanā kā arī 
lēmumu pieņemšanā un politikas attīstīšanā gan 
valdības, gan reģionālā, gan rūpnieciskā līmenī

Koģenerācijas sistēmas ražo elektroenerģiju un 
siltumu, bet siltums var tikt ražots no fosilā kurināmā 
vai elektrības ar efektivitāti vairāk kā  95%

Elektroenerģija tiek ražota no fosilā kurināmā 
/siltuma ar efektivitāti līdz 45%

Cik daudz emisiju mums vajadzētu atvēlēt enerģijas 
un siltuma ražošanai?

Motivācija



Koģenerācija - priekšrocības

Avots: UNESCAP, 2000
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Globālās Sasilšanas Potenciāls (GWP)

Fosilā kurināmā sadegšana rada siltumnīcefekta gāzu emisijas,
galvenokārt oglekļa dioksīdu, metānu, slāpekļa oksīdu un citus. Šo gāzu
emisijas tiek pārvērstas CO2e, reizinot SEG emisiju daudzumu ar to
Globālās Sasilšanas Potenciālu (GWP).

GWP tiek aprēķināts, lai atspoguļotu, cik ilgi gāze saglabājas vidēji
atmosfērā un cik spēcīgi tā absorbē enerģiju, t.i. tas attiecas uz kopējo
ieguldījumu globālajā sasilšanā, ko rada vienas šīs gāzes vienības emisija
attiecībā pret vienu standartgāzes vienību – CO2.

Piemēri:

• GWP CO2 vienāds ar (pēc definīcijas) 1

• Metāns (CH4) : 28–36

• Slāpekļa oksīds (N2O) : 265–298.

Emisiju avoti un to GWP
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Emisiju faktors

Pastāv divas galvenās metodes, lai novērtētu SEG emisijas 
no stacionāriem sadedzināšanas avotiem:

 Tiešie mērījumi

 Kurināmā padeves analīze

Tiešie CO2 emisiju mērījumi var tikt veikti izmantojot
Nepārtraukto Emisiju Kontroles Sistēmu.

CO2 emisiju aprēķināšana, izmantojot kurināmā analīzes
metodi, nosaka oglekļa saturu sadedzinātājā kurināmajā;

Emisiju faktors ir definēts kā konkrētā SEG vidējais emisijas
līmenis noteiktam avotam attiecībā pret darbības vienībām
(parasti sadedzinātā kurināmā daudzums, vai izmantotās
elektrības kWh, utt.).

SEG emisiju novērtēšanas metodes



Pastāv 3 standarta vienādojumi, kuri apraksta CO2 emisijas katram sadedzinātā kurināmā veidam:

SEG emisijas = Kurināmais * EF1 (1)

SEG emisijas = Emitētais CO2, CH4 vai N2O apjoms, Kurināmais = sadedzinātā kurināmā masa vai tilpums, 
EF1 = CO2, CH4 vai N2O emisiju faktors uz masas vai tilpuma vienību,

SEG emisijas = Kurināmais * HHV* EF2 (2)

EPA siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas norādījumi, Tiešās emisijas no stacionārajiem sadegšanas avotiem, 2016; 
HHV = Kurināmā siltuma daudzums (augstāks sadegšanas siltums), enerģijas vienībās uz kurināmā masu vai tilpumu; 

EF2 = CO2, CH4, vai N2O emisijas faktors un vienu vienību

SEG emisijas = Kurināmais * CC * 44/12 (3)

CC = Degvielas oglekļa saturs oglekļa masas vienībās uz degvielas masu vai tilpumu, 
44/12 = CO2 un oglekļa molekulmasu attiecība.

SEG emisijas dažādiem kurināmajiem



Avots: Jenny Bengtsson, SBH, Malmoe

Primārā enerģija (PE)

ir enerģija no atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas 
avotiem, kas nav tikusi nekādā veidā pārveidota.

PE var būt gan fosilā, gan atjaunojamā enerģija, gan abu 
kombinācija. Tā var tik pārveidota un piegādāta gala patērētājam 
kā gala enerģija, piem. elektrība vai siltums. PE ieguldījums 
parasti tiek iekļauts augšupejošās plūsmās un procesos piegādes 
ķēdē (t.i. kurināmā iegūšana, transportēšana un sagatavošana).

Primārās Enerģijas Faktors (PEF) 

Savieno primāro un gala enerģiju - parāda cik daudz PE tiek 
izmantots, vienas vienības elektroenerģijas radīšanai vai vienas 
lietojamās siltuma enerģijas vienības radīšanai. 

Primārā enerģija * Sistēmas efektivitāte = gala enerģija

Primārās enerģijas faktors = Primārā enerģija/gala enerģija

Primārā enerģija un primārās enerģijas faktors



QF,i – pievadītais kurināmais (gala enerģija) siltumenerģijas 
stacijās un koģenerācijas stacijās, attiecīgajā sistēmā, 
attiecīgajā periodā (parasti gada griezumā) – tiek mērīts 
piegādes vietā; 

WCHP – attiecīgas sistēmas koģenerācijas sistēmu 
elektroenerģijas ražošana;

QC,j – siltumenerģijas patēriņš, kas izmērīts klientu 
apakšstaciju sākotnējā pusē attiecīgajā laikā (parasti gada 
griezumā); 

QCHP,ext – siltuma piegāde attiecīgajai sistēmai no ārējām 
koģenerācijas stacijām;

fP,F,i – primārā enerģija/kurināmā resursu faktors (gala 
enerģijas pievade); 

fP,elt – primārā enerģija/elektroenerģijas resursu faktors.

Primārās enerģijas factors fP,DH DH sistēmā



Kdh – oglekļa dioksīda emisiju faktors ēkām piegādātajam siltumam, kgCO2/MWh,

QF(i) – kurināmā neto enerģijas saturs ‘i’ piegādāts līdz izvadam, kur tas tiek visbeidzot pārveidots siltumā [MWh] 
(izmantojot zemāku sadegšanas siltumu),

KF,tot(i) – kurināmā oglekļa dioksīda emisijas faktors ‘i’ , kg CO2/MWhfuel,

Wchp(i) – kurināmā saražotā neto elektroenerģija koģenerācijas stacijā ‘i’ (saražotā elektroenerģija mīnus 
elektroenerģijas papildu patēriņš), 

KF, chp(i) – kopējais siltumnīcefekta gāzu emisijas faktors elektroenerģijai, kas saražota koģenerācijas stacijā, kg 
CO2/MWh,

ηel,(i) – standarta elektriskās efektivitātes kondensācija parastajai termoelektrostacijai ir uzstādīta uz 40%

QC(j) – piegādātais siltums ēkai ‘j ’ sistēmas robežpunktā.

CO2 emisijas no DH sistēmas



50 kW koģenerācijas iekārta

CO2 emisiju sadalījums uz koģenerācijas staciju izvadi 
ir īpaši nepieciešams gadījumos, kad saražoto siltumu 
un elektroenerģiju patērē dažādi patērētāji un ja ir 
jāsalīdzina ar citiem siltuma piegādes veidiem. 

Koģenerācijas stacijās, kur siltums un elektrība tiek 
ražota vienlaicīgi, ir grūti/ diskutējami kā sadalīt 
precīzi primārās enerģijas padevi, emisijas vai 
ekspluatācijas izmaksas kādai no šīm izejvielām. 

CO2 emisiju sadale elektroenerģijai un siltumam, kas saražots 
koģenerācijas iekārtās

Avots: IMP PAN



Sekojošās (populārākās ES) metodes tika 
novērtētas LowTEMP projektā

Enerģijas metode,

Alternatīvā ģenerēšanas metode,

Jaudas bonusa metode,

Ekserģijas metode,

200% metode,

Pas 2050,

Drēzdenes metode.

CO2 sadalīšanas metodes

Citas metodes

Darba metode

Somu metode

Visu ietaupījumu novirzīšana elektrībai

Visu ietaupījumu novirzīšana siltumam

50%-50% ietaupījumu sadale starp siltumu un elektrību

Primārās enerģijas saturs siltumā un enerģijā.
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Saražotais siltums un elektroenerģija

Enerģijas metode – kurināmā padevi vai CO2 emisijas 
sadala saražotajam siltumam vai elektroenerģijai 
pamatojoties uz iegūtā produkta enerģijas daudzumu. 
Metodes priekšrocība ir tā vienkāršībā un caurredzamībā. 
Trūkums ir tāds, ka produktu enerģijas saturs neizdala 
enerģijas produktus, t.i. neņem vērā to īpašības (elektrību 
ir vieglāk pārvērst siltumā, nevis pretēji). 

CO2 sadales koeficients siltuma ražošanai:

fQ = Q / (Q + E ) 

Enerģijas metode



Q

E

CO2 emisiju 
attiecināšana pret Q
fQ = (Q/ηalt_heat) / 

(Q/ηalt_heat + E/ηalt_elec) 

CO2 emisiju 
attiecināšana pret Q
fE = 1 - fQ

Saražotais siltums un elektroenerģija

Alternatīvā ģenerēšanas metode zināma arī kā 
Efektivitātes metode vai Ieguvumu Sadales metode 
(BSM) ko ir izstrādājusi Somijas Centralizētās 
Siltumapgādes Asociācija. Šī metode sadala CO2 
emisijas un resursus siltuma un elektroenerģijas 
ražošanai, proporcionāli kurināmajam, kas ir 
nepieciešams tāda paša siltuma vai elektroenerģijas 
daudzuma saražošanai atsevišķās iekārtās. Alternatīva 
ražošana divās atsevišķās iekārtās, būs atkarīga no to 
efektivitātes attiecīgi ηheat un ηelec.

fQ = (Q/ηalt_heat) / (Q/ηalt_heat + E/ηalt_elec) 

Alternatīvā ģenerēšanas metode
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CO2 emisiju 
attiecināšana pret Q

Bonuss = WCHP fP,elt

CO2 emisiju 
attiecināšana pret Q

Saražotais siltums un elektroenrģija

Bonuss

Enerģijas Bonusu metode tiek bieži izmantota lai 
sadalītu CO2 emisijas starp siltuma un elektroenerģijas 
ražošanu Eiropas Savienībā. 

Šajā metodē siltums ir galvenais produkts, kamēr 
saražotā elektroenerģija ir procesa bonuss. 

Primārā enerģija vispirms tiek iedalīta koģenerācijas 
stacijā saražotajai elektroenerģijai, kas vēlāk tiek atdalīta 
no primārās enerģijas padeves.

fQ = (EP,in – WCHP fP,elt ) / (Qdel + Edel )

Jaudas Bonusu Metode



Ekserģijas Metode (fiziski pareiza metode) – kurināmā patēriņš vai CO2 emisijas tiek iedalītas 
saražotajam siltumam un elektroenerģijai balstoties uz ekserģijas saturu saražotajā produkcijā. Produkta 
ekserģijas saturs ir mērs produkta maksimālajam lietderīgajam darbam. Atšķirība starp enerģijas un 
ekserģijas saturu tiek dēvēta par kvalitātes faktoru. 

No termodinamikas viedokļa, koģenerācijas laikā saražota elektroenerģija tiek novērtēta ar ekserģijas 
faktoru 1, tāpēc elektroenerģijas ekserģijas tiek definēta kā ExE = E. Tas nozīmē, ka 100% elektroenerģija 
var tikt pārveidota jebkurā citā enerģijas veidā. Siltumu var pārveidot elektroenerģijā vai kādā citā 
enerģijas veidā tikai noteiktā apmērā, tāpēc siltuma ekserģiju var aprēķināt

ExQ = (1 – T0/T) Q

kur  T0 – ir vidējā apkārtējās vides temperatūra apkures periodā 

un T – ir DH termodinamiskā vidējā temperatūra

T = (Ts – Tr) ⁄ ln (Ts/Tr)

fQ = ExQ / (ExQ + ExE)

Ekserģijas Metode
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Saražotais siltums un elektroenerģija

200% metode – pieļauj 200% siltuma ražošanas 
efektivitāti. Tas nozīmē, ka lai saražotu vienu vienību 
siltuma, ir jāizmanto 0.5 vienības ar kurināmo un otras 
0.5 vienības tiks atgūtas no turbīnas kondensatora. Tas 
nozīmē, ka puse no emisijām, kas saistītas ar siltuma 
ražošanu, var tikt saistītas ar elektroenerģijas ražošanu. 

Šī metode, kuru ieviesa Dānijas Enerģētikas aģentūra, 
var tikt izmantota koģenerācijas stacijas degvielas 
izmaksu nodalīšanai siltumenerģijas ražošanai enerģijas 
un emisiju statistikā. 

fQ = Q / 2 kurināmaisin

200% metode
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CO2 attiecināšana 
pret Q
fQ = Q / (Q + n E )     

CO2 attiecināšana 
pret Q
fE = 1 - fQ

Saražotais siltums un elektroenerģija

PAS 2050 metode ir Britu standarta metode, kas izskaidro
SEG emisiju aprēķinu preču un pakalpojumu ražošanā.
Emisiju un koģenerācijas sistēmas sadalīšana saražotajā
siltumā un elektroenerģijā, tiek izmantots speciālais
„intensitātes“ koeficients „n“, kas norāda kurināmā
sadegšanas laikā izdalītās emisijas
fQ = Q / (Q + n E )

Emisiju piešķiršana siltumenerģijai un elektroenerģijai ir
atkarīga no katrai koģenerācijas sistēmai paredzētā siltuma
un elektroenerģijas attiecības, kas raksturīga procesam.
Koģenerācijas sistēmām uz katlu bāzes (ogles, koksne,
cietais kurināmais), koeficients n ir 2.5, savukārt
koģenerācijas sistēmām kuru pamatā ir turbīnas (dabas
gāze, poligona gāze) n = 2.0.

PAS 2050 metode
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CO2 attiecināšana 
pret Q

fQ = ΔE / E

CO2 attiecināšana 
pret Q

fE = 1 - fQ

Saražotais siltums un elektroenerģija

Drēzdenes metode pamatā ir ekserģijas novērtējums.
Elektrostacijās visa primārā enerģija ir saistīta ar
elektroenerģijas ražošanu. Tajā pašā laikā koģenerācijas
stacijās viena daļa primārās enerģijas tiek patērēta
siltumenerģijas ražošanai. Drēzdenes metode apraksta,
kā novērtēt elektroenerģijas zudumus, ko rada siltuma
ieguve (ūdens tvaika kondensācija) koģenerācijas stacijā

ΔE = Q ηc νp ,

kur ηc ir Karno efektivitāte un νp procesa kvalitātes
pakāpe.

fQ = ΔE / E

Drēzdenes metode



Dalīšanas koeficients koģenerācijas sistēmai ar gada siltuma slodzi 27 GWh un maksimālajam siltuma pieprasījumam 
14 MW

Avots: Tereshchenko and Nord, 2015 

CO2 sadalīšanas koeficienti siltuma ražošanai



Jutīgums ir atkarīga no sistēmas

Avots: Tereshchenko and Nord, 2015 

CO2 saldalījuma metožu jūtīgums



MCDA kritēriji
• Metodes vienkāršība, 
• Pielietojuma joma, 
• Atzīta un pārbaudīta metode
• Piemērota CO2 emisiju dalīšanai,
• Termodinamiskā ticamība, 
• Koģenerācijas efektivitātes 

iekļaušana, 
• Ekserģija  
• Datu pieejamība
• Jutīgums. 

Projekta LowTEMP laikā tika izvērtētas CO2 sadalījuma
metodes, izmantojot Multikritēriju lēmumu
pieņemšanas analīzi (MCDA) un deviņus kritērijus, kas
pieder četrām grupām:

Popularitāte (metodes vienkāršība, pielietojuma joma,
un atzīta un pārbaudīta metode), termodinamikas
aspekti (piemērota CO2 emisiju dalīšanai,
termodinamiskā ticamība, koģenerācijas efektivitātes
iekļaušana, ekserģija), datu pieejamība un jutīgums.

7 BSR LowTEMP projekta partneri ir novērtējuši šos
kritērijus un jaunākās metodes: AGFW, ZEBAU, BTU,
RTU, IMP PAN, Thermopolis, un HEM no 5 BSR valstīm
(Vācija, Somija, Latvija, Polija un Zviedrija).

LTDH projekta CO2 sadalījuma metožu novērtējums



LTDH projekta CO2 sadalījuma metožu novērtējums



LTDH projekta CO2 sadalījuma metožu novērtējums



Partneri ir norādījuši Ekserģijas (Karno) metodi kā labāko pieejamo metodi (virs 450 punktiem)
CO2 sadalei, vismaz starp aplūkotajām. Divas citas metodes:
PAS 2050 un 200% būtu jāuzskaita par iespējamajām alternatīvām, tās ir saņēmušas līdzīgu
punktu skaitu (400 punktus).

Vispiemērotākā no metodēm - Ekserģijas metode – ietver sevī plašāku enerģijas kvalitāti un kartē
fizisko augšējo robežu CO2 izdalīšanai, lai to sildītu kā blakusproduktu. Pastāv Ekserģijas metodes
variants – Drēzdene, bet tā prasa lielāku datu pieejamību un plašākus aprēķinus

Projekta LowTEMP partneri uzskata, ka Alternatīvā ģenerēšanas un Jaudas Bonusa metode ir 
izrādījušās vismazāk noderīgas.

LowTEMP rekomendācijas



• IPCC (2007). IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge.

• EPA, Greenhouse Gas Emissions, https://www.epa.gov/ghgemissions/; IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report
• IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006
• Directive 2010/31/EU on The Energy Performance of Buildings
• A WRI/WBCSD GHG Protocol Initiative calculation tool, Allocation of GHG Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant, Guide to 

calculation worksheets (September 2006) v1.0,
• M. Harmelink, L. Bosselaar, Assessment of CO2 emissions of electricity and heat used at industrial plants, ECEEE, Industrial Summer Study, June 

4, 2014
• L. Olsson et. al., Assessing the climate impact of district heating systems with combined heat and power production and industrial excess heat, 

2015, Resources, Conservation and Recycling, (86), 31-39
• A. Esser, F. Sensfuss, Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity, Final Report, Multiple Framework Service Contract 

ENER/C3/2013-484
• T. Tereshchenko, N. Nord, Uncertainty of the allocation factors of heat and electricity production of combined cycle power plant, Applied Thermal 

Engineering, February 2015 
• M. A. Rosen, Allocating carbon dioxide emissions from cogeneration systems: descriptions of selected output-based methods, Journal of Cleaner 

Production 16 (2008), p. 171-177
• A. Dittmann, T. Sander, S. Robbi, Allocation of CO2-Emissions to Power and Heat from CHP-Plants, Technische Universität Dresden, Dresden

Avoti

https://www.epa.gov/ghgemissions/


27

Kontaktinformācija

IMP PAN

14 Fiszera iela
80-231 Gdaņska

Polija

E-pasts: cenian@imp.gda.pl

Tālr: +48 58 5225 276
www.imp.gda.pl

Adam Cenian, Profesors
Jaroslaws Losiński

Pielāgoja / moduli tulkoja:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Dagnija Blumberga, Profesore
Francesko Romagnoli, Profesors
Dzintars Jaunzems, Docents
Ieva Pakere, Docente
Vladimirs Kirsanovs, Docents

Āzenes iela 12/1-609
1048 Rīga
Latvija

E-pasts: vladimirs.kirsanovs@rtu.lv
Tālr:+371 67089943
www.rtu.lv, www.videszinatne.lv
www.lowtemp.eu

http://www.imp.gda.pl/
http://www.rtu.lv/
http://www.lowtemp.eu/

