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Ievads

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras
reģionā

Enerģētikas stratēģijas un 
pilotprojekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodika

Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un 
nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana

CO2 emisiju aprēķins

Finanšu Aspekti

LTDH projektu dzīves cikla izmaksas

Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma 
trūkumi

Līgumu slēgšana un maksājumu modeļi

Tehniskie Aspekti

Cauruļu sistēmas

Koģenerācija (CHP)

Liela mēroga saules siltumenerģija

Siltuma pārpalikumi

Liela mēroga siltumsūkņi

Enerģija - siltums un enerģija - X

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM 
uzglabāšana

Siltumsūkņu sistēmas

LT un grīdas apsilde

Krāna ūdens ražošana

Ventilācijas Sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma 
struktūras

LCA aprēķins

Ieskats klimata aizsardzības politikā un
mērķos



Ievads koģenerācijā

Galvenie CHP darbības principi

CHP iekārtas

Iespējamās nākotnes CHP tehnologijas

Saturs
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Ievads koģenerācijā (CHP)
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„Tas ražo siltumu un elektroenerģiju“ vai 

„Tas ražo elektroenerģiju un siltumu“

Vienlaicīga elektroenerģijas un siltuma ražošana 
palielina energoefektivitāti, kā arī samazina CO2 
emisijas

CHP ir vairākas iespējas, kā samazināt atkarību no 
fosilā kurināmā

nav pretrunā ar vispārējo mērķi integrēt atjaunojamo 
enerģiju siltumapgādes nozarē

CHP ir piemērojams neatkarīgi no enerģijas avota

Potenciāls samazināt primārās enerģijas patēriņu par 
30% – attiecībā pret apkures tirgu pat līdz 70%

Ievads koģenerācijā (CHP)
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Avots: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



Ievads koģenerācijā (CHP)
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Transfer
Loss

Separate Supply Combined Heat and Power Supply

Coil-fired Power Plant

Heating Boiler

Decentral Combiend
Heat and Power 

Station 100 %

Primary Energy Demand
100 %

Primary Energy Demand
151 %

Attēls nr. 1: Koģenerācijas ieguvums - parastās enerģijas piegādes un koģenerācijas salīdzinājums attiecībā uz primārās enerģijas patēriņu (Avots: ASUE20)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. CHP pamata darbības principi
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Pamata darbības principi
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Attēls nr. 2: Enerģijas plūsma tīrā enerģijas piegādē, kā arī centrālajā un decentralizētajā koģenerācijas stacijā (Avots: ASUE99)

100 % kurināmā enerģijas var pārveidot  
vairāk nekā 90 % efektīvās enerģijas

Parasto elektrostraciju izmantošanas 
efektivitāte ir tikai 35-59% 



Vienlaicīga siltuma un elektroenerģijas ražošana

• Fiksēta siltuma un elektroenerģijas ražošanas attiecība

Izmantojot siltumu un elektroenerģiju

• efektivitāte palielinās līdz pat 90 % salīdzinājumā ar parasto 
elektroenerģijas ražošanu

Darbības principi

• Strāvas vadīta kontrole,

• Siltuma vadīta kontrole,

• Līnijas kontrole

Optimāla efektivitāte tiek sasniegta tikai ar termiski 
kontrolētu darbību

Pamata darbības principi
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Attēls nr. 3: Saistītās siltuma un elektroenerģijas ražošanas enerģijas 
patēriņš (Avots: EnergieAgentur.NRW GmbH: 2016)



CHP staciju darbības pārskats
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Tabula nr. 1: Pārskats par dažādiem koģenerācijas kontroles modeļiem (Avots: Getec )

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/


CHP-pielietošana – Jaudas diapazonu klasifikācija
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Avots: shentongroupAvots: ASUE 2015 Avots: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



CHP-pielietošana – Jaudas diapazonu klasifikācija
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Attēls nr. 4: Jaudas diapazonu klasifikācija (Avots: Vattenfall Germany (translated))

2,5-15 kW< 2,5 kW 15-50 kW 50 kW - 5 MW > 5 MW



CHP-pielietošana – Jaudas diapazonu klasifikācija
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Attēls nr. 5: Daudzveidīgas koģenerācijas iekārtu tehnoloģijas. Veiktspēja atkarīga no efektivitātes (Avots: ASUE16)



CHP staciju izmēri un dimensijas
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pasūtītā gada siltuma pieprasījuma slodzes ilguma līkne
(telpu apkure un karstais ūdens)
Siltuma atdeve kW

katli

CHP 
vienība

Pilnīgas izmantošanas stundas, gadā* 

Kopā stundas gadā

*Gada darba stundu summa, kas aprēķināta ar nominālo jaudu.

Attēls nr. 6: Piemērs koģenerācijas darba stundu un dimensiju apmēram (Avots: ASUE, 2015)

Pareiza izmēru noteikšana nodrošina ilgu kalpošanas 

laiku un lielāku pilnīgas izmantošanas stundu skaitu gadā

Aprēķinos un plānošanā par pamatu jāņem aptuveni 20 % 

no koģenerācijas stacijas siltuma nominālās jaudas

Bāzes slodze tiek segta efektīvi un nodrošinot 50 % no 

nepieciešamā ikgadējā siltuma pieprasījuma

Atlikušo siltuma pieprasījumu parasti sedz ar katliem vai 

papildu siltuma avotiem



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. CHP tehnoloģiju pārskats

15



CHP dalījums pēc kurināmā veida un lietojuma
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Attels nr. 7: Dažādu ienākošā kurināmā piegādes ķēde elektroenerģijai un siltumam, izmantojot dažādas koģenerācijas iekārtas (Avots: Vattenfall Germany)



Iekšdedzes dzinēji
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Standarta degšana, parasti papildu katls maksimālajām slodzēm

Dzesēšanas ūdens un eļļas siltuma temperatūra ir 80-90 ° C

Izplūdes gāzu temperatūras līmenis ir pietiekami augsts tvaika 
veidošanai

Darbības īpašības

Pārsvarā cieši savienota starp elektroenerģiju un siltuma 
ražošanu

Motora moduļi parasti darbojas ar nominālo slodzi

Uzlabojams ar mūsdienīgām vadības sistēmām un/vai siltuma 
akumulāciju

Darbība bez pastāvīgas uzraudzības iespējama līdz 72 stundām
Attels nr. 8: Vispārīga elektrostacijā strādājošo koģenerācijas staciju shēma. 
Ja ir liels pieprasījums, vairāki dzinēji darbojas kopā elektroenerģijas un 
siltuma ražošanai. (Avots: AGFW11)



Sistēma sastāv no vienas vai vairākām gāzes turbīnām

Siltuma izmantošana notiek siltuma utilizācijas katlā ar vai bez 
papildu sildīšanu

Ar efektivitāti saistītās enerģijas vērtības 0,5 – 0,8 kWhel/kWhth

Gāzes turbīnās izmanto 400-600°C siltumu no izplūdes gāzēm

Lietotās sistēmas ir augsti attīstītas, kompaktas un ļoti efektīvas

Svarīgākās īpašības:

Lēts darbības princips („start-up“ veida darbība, automatizācija)

Elektroenerģijas atdalīšana siltuma ražošanai

Kompakts dizains

Zemas investīcijas

Augstas automatizācijas rezultātā, zemas personāla izmaksas

Gāzes turbīnas
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Attēls nr. 9: Piemērs rajona siltuma atdalīšanai no gāzes turbīnu spēkstacijas 
(Avots: AGFW11)



Darbības īpašības

Katlu sistēmā ūdens tiek pārveidots tvaikā

Tvaika izplešanās laikā turbīnā tvaika enerģija 
pārvēršas mehāniskajā enerģijā, kas tiek pārveidota 
par elektrību

Siltuma ražošanai pastāv divi dažādi veidi:

Siltuma atdalīšana no spēkstacijas procesa

Izmantojot kondensācijas procesa lieko siltumu

Tvaika / Kondensācijas turbīna
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Attēls nr. 10: Kondensācijas spēkstacijas galvenais princips (Avots: AGFW11)



Gāzes turbīnas koncentrējas uz elektroenerģijas 
ražošanu (65-80%)

Izplūdes gāzu siltuma izmantošana var notikt zemā 
temperatūrā

 Galvenokārt ierobežotas dūmgāzu īpašības

Ar darbu saistītās elektroenerģijas vērtības 0,8 – 1,2 
kWhel/kWhth

Tvaika turbīnas procesam nav nepieciešams papildu 
siltuma avots  augsta enerģijas izmantošana

Kombinētā cikla gāzturbīnu (CCGT) tehnoloģija
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Attēls 11: Centralizētās siltumapgādes atsaiste no gāzes un tvaika spēkstacijas (Avots: AGFW11)



Detalizēts skaidrojums par savienotajiem gāzes turbīnu un tvaika 
turbīnu procesiem
• Vienas (vai vairāku) gāzes turbīnu un vienas (vai vairāku) tvaika 

turbīnas(-u) kombinācija
• Izplūdes gāzes 400-600°C rada tvaiku ar 40-80 bar, 350-540°C
• Tvaika turbīna ir savienota ar siltummaiņiem un CSA tīklu
• Papildu sildīšana palielina tvaika turbīnas un/vai CSA elektrisko jaudu

Siltuma utilizācijas procesa raksturojums

• Tvaika turbīnas procesam nav nepieciešams papildu siltuma avots

• Zemas personāla prasības

• Salīdzinoši zemas investīcijas

Kombinētā cikla gāzturbīnu (CCGT) tehnoloģija
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Attēls 12: Centralizētās siltumapgādes atsaiste no 
gāzes un tvaika spēkstacijas (Avots: AGFW11)



Tieši savienota elektrības un siltuma ražošana bez mehāniskās 
enerģijas

Kontrolēta ūdeņraža un skābekļa reakcija uz ūdeni

Ar šo elektroķīmisko procesu saražotā elektroenerģija ir ļoti 
efektīva un labi kontrolējama

Dažādi izmantojamā siltumenerģijas temperatūras līmeņi -
atkarībā no kurināmā elementu tehnoloģijas

Kurināmā elementi tiek diferencēti pēc to tehnoloģijas un/vai 
darba temperatūras (zema, vidēja, augsta)

Jomas uzlabojumiem:

Optimizēts materiāls, elementu kalpošanas laiks, ieguldījumu 
izmaksas un perifērijas izmaksas

Kurināmā elementi
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Attēls nr. 13: Uz ūdeņraža balstītas kurināmā elementa darbības princips
(Avots: Vaillant)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Nākotnes perspektīvas CHP 
tehnoloģijām
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Kopsavilkums par jaunākajām koģenerācijas tehnoloģijām un nākotnes potenciālu

Pēdējos gados CHP stacijas ir strauji attīstījušās

CHP pielietojums veicina enerģijas un siltuma pārveidošanu vairākos veidos

Elastīgs risinājums, lai nākotnē palielinātu atjaunojamo enerģijas avotu daudzumu

Svarīgs teholoģiskais risinājums elektroenerģijas, gāzes un apkures nozarēm

Pārmaiņas ir nepieciešamas!

 lielākā daļa koģenerācijas sistēmu joprojām izmanto fosilo kurināmo

 alternatīvas ir nepieciešamas un īstenojamas arī jau esošās ražotnēs

Nākotnes perspektīvas CHP tehnoloģijām
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Iespējamie atjaunojamās enerģijas avoti

Izmantojot biomasu & notekūdņu gāzi

Izmantojot ūdeņradi vai metānu, kas iegūts no atjaunojamās enerģijas (tā saucamā sintētiskā gāze)

Nākotnes perspektīvas CHP tehnoloģijām
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Enerģijas pārveidošanas laika ass

Elektroenerģijas apgrozījums Siltuma pārveidošana Gāzes apgrozījums

CHP klasiskais CHP flex CHP sistēmas CHP sintētiskā

Lieli dzinēji, Krātuves, Enerģija - siltumā Lieli siltumsūkņi, saules siltumenerģijas

Sezonala akumulācija, biomasa

Enerģija - gāzē

šodien

Enerģijas pārveidošanas progress / Dalīts RES / Sektoru daļu apvienošana/ CO2 emisiju samazināšana

Attēls nr. 14: Laika ass enerģijas pārveidošanai un CHP loma (Avots: AGFW 2019)
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