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Ievads

Ieskats klimata aizsardzības politikā un mērķos

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

Ventilācijas Sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma 
struktūras

LCA aprēķins

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH

Krāna ūdens ražošana



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Vispārīgā informācija
Saldūdens resursi

Ūdens izmantošana mājsaimniecībā

Ūdens nospiedums: „Neredzamais ūdens“
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Saldūdens resursi

Vairāk nekā 90% Eiropas iedzīvotāju ir 
pieejams saldūdens, bet:

Trešdaļu Eiropas skar trūkums un sausums

60% ūdens tiek izmantoti lauksaimniecībai!

Mājsaimniecībās izmantots ūdens ir tikai 
aptuveni 10 procenti.

Ūdens ir būtisks resurss visiem mūsu dzīves 
aspektiem!

Attēls nr. 1: Ūdens izmantošana Eiropā pa ekonomikas nozarēm, Avots:  EEA – Saldūdens resursu 
izmantošana (2017)
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Kopš 1900. gada saldūdens 
izmantošana pasaulē ir palielinājusies 
sešas reizes, ar strauju pieaugumu kopš 
1950. gada.

• Tas galvenokārt ir saistīts ar 
pieaugošo iedzīvotāju skaitu un 
rūpniecību!

• Valstis ar vislielāko ūdens patēriņu ir 
Indija, Ķīna un ASV.

Lai gan absolūtais saldūdens 
izmantošanas apjoms ir pieaudzis, 
sadalījums starp reģioniem nav būtiski 
mainījies. Attēls nr. 2: Globālā saldūdens izmantošana kopš 1900.gada, Avots: https://ourworldindata.org/water-use-

stress (2015)
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Atjaunojamie saldūdens resursi raksturo 
atjaunojamā ūdens daudzumu no upēm 
vai lietusgāzes valstī

• Resursi samazinās, ja tiek iegūts vairāk 
ūdens nekā atjaunots

• Ja avoti ir nemainīgi, bet iedzīvotāju 
skaits palielinās, samazinās arī kopējais 
apjoms

Atjaunojamie iekšējie resursi ir svarīgs 
ūdens trūkuma rādītājs valstī

 Ūdens ir ierobežots resurss!

Attēls nr. 3: atjaunojamie saldūdens resursi BSR, Avots: https://ourworldindata.org/water-use-stress (2015)
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Ūdens izmantošana mājsaimniecībās

Nozīmīgākas ūdens izmantošana aktivitātes iekļauj:

• Tualetes skalošanu

• Dušu/ vannu/ vannas istabas izlietni

• Virtuves izlietni (gatavošanu un trauku 
mazgāšanu)

• Veļas mašīnas

Vēl viens saldūdens dzīvojamo māju izmantošanas 
veids ir zāliena laistīšana, automašīnu mazgāšana 
un peldbaseinu uzpildīšana

Attēls nr. 4: Sabiedriskā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pa valstīm, Avots: Eurostat–
Ūdens statistika 2017
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Ūdens nospiedums: „Neredzamais ūdens“

Katras personas ūdens nospiedums ietver arī mazāk 
tiešu ūdens patēriņu, kas ievērojami pārsniedz 
pašvaldības patēriņu:

Lauksaimniecība un rūpniecība izmanto ūdeni, lai 
ražotu, tīrītu, atdzesētu un transportētu mūsu 
patērētos produktus

Enerģijas ražošana, īpaši hidroenerģija, aizņem otro 
lielāko daļu no pasaules ūdens patēriņa!

Kopienas izmanto ūdeni ugunsgrēka dzēšanai, 
laistīšanai un tīrīšanai, kā arī ūdens piegādei ēkās

Uzņēmumi, piemēram, restorāni, viesnīcas, sporta 
zāles un veikali, palielina vietējo ūdens pieprasījumu Attēls nr. 5: Ūdens lietošana patēriņam, Avots: A. Hoekstra – Ūdens ko ēdam (2012) 
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2. Tehniskais ievads
Karstā ūdnes piegāde

Pielietojums

Saldūdens stacija

Ultrafiltrācija
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Mājsaimniecību ūdens apgāde

Mājsaimniecībās izmantoto ūdens padevi var iedalīt aukstā (<20°) un karstā (>60°) ūdensapgādē

Kopējs karstā ūdens avots ir vietējā apkures ūdens sadales sistēma, kurai ir pieslēguma/ apmaiņas 
punkti mājsaimniecībām. 

Citi avoti ir degvielas/ gāzes katli, elektriskie ūdens sildītāji, saules/ ģeotermālā enerģija un 
siltumsūkņi

Apgādes sistēmas ir centralizētās vai decentralizētās, katrai no tām ir savas ierīces

Ierīces var būt pieprasījuma tipa/ tūlītējie sildītāji vai uzglabāšanas ūdens sildītāji

Pieprasījuma sildītāji var ietaupīt līdz 30% enerģijas, salīdzinot ar parastajiem tvertņu sildītājiem, jo 
gaidīšanas režīmā uzglabāšanas vienībām notiek siltuma zudumi
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Centralizētā karstā ūdens sagatavošana

Viens ražotājs apgādā vairākus dzīvokļus ēkā vai vairākas vienības 
(viesnīcas, kopmītnes)

Dažas centralizētās sistēmas priekšrocības:

 Liela ūdens daudzuma nodrošināšana/ uzglabāšana

 Iespējamas dažādu enerģijas avotu kombinācijas

 Speciālu tarifu izmantošana, pašu ražota elektrība

 Centralizēts siltuma ražotājs, t.i. arī apkurei

 Esošā centrālā karstā ūdens ražotāja atjaunošana

Attēls nr. 6: Centralizēta karstā ūdens apgāde, Avots: stiebel-
eltron.de
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Decentralizēta karstā ūdens ražošana

Ūdens tiek uzkarsēts tieši lietošanas vietā (individuālie krānu punkti)

Katrai situācijai var izvēlēties vispiemērotāko ierīci

Attēls nr. 7: Decentralizēta karstā ūdens apgāde, Avots: stiebel-eltron.de 

IERĪCES VEIDS PIELIETOJUMA ZONA

Komforta momentānais 
ūdens sildītājs

Izlietne, virtuves izlietne, roku 
izlietne, duša, vanna

Kompakts momentānais 
ūdens sildītājs

Izlietne rokām, mazgāšanai

Bezspiediena atvērtais)/ 
spiedienizturīgs (slēgts) 
mazs akumulators

Izlietne, virtuves izlietne

Ūdens katls Virtuvīte, virtuves izlietne
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Decentralizēta karstā ūdens ražošana

Ūdens tiek uzkarsēts pieprasījuma tuvumā, viena iekārta kalpo vairākiem krāna punktiem 
(grupas piegāde, centrālā dzīvokļa vienība)

IERĪCES VEIDS PIELIETOJUMA ZONA

Lokāls ūdens sildītājs Vannas istaba ar izlietni, dušu un/vai 
vannu vienā istabā

Uzglabāšana sienā vai 
nepārtraukta plūsmā

Vannas istaba, virtuve, tualete 
dzīvoklī, pie kopējas uzstādīšanas 

sienas

Karstā ūdens siltumsūknis Centrālā dzīvokļa vienība, kas 
apgādā visus krānu punktus

Attēls nr.  8: Decentralizēta karstā ūdens padeve/ grupas apgāde, Avots: stiebel-eltron.de
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Pielietojumi karstā ūdens apgādei

Tradicionālās sistēmas

Centralizēta karstā ūdens sadale

Uzglabāšanas tvertne

• Gāzes/ eļļas/ kurināmā katls vai elektriskā 
apkure

Pieprasījuma veida sildītājs

• Gāzes/ eļļas/ kurināmā katls vai elektriskā 
apkure

Attēls nr. 9: Uzglabāšanas tvertnes sildītājs un pieprasījuma sildītājs, Avots: 
www.heatersforlife.com
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UZGLABĀŠANA AR 
TVERTNĒM VIENĪBAS BEZ TVERTNĒM

+
Liels ūdens apjoms

Zemas pirkuma izmaksas

Apgādā vairākas izejas

Konstanta karstā ūdens 
plūsma

Energo efektīvas – Ietaupa līdz 30%

Viegla uzstādīšana

Aizņem maz vietas

Tūlītēja uzsildīšana līdz vēlamajai 
temperatūrai

-
Siltuma zudumi 
“gaidīšanas režīmā”

Nepieciešams pielāgot 
temperatūru ar maisītāju

Nepieciešams daudz 
vietas

Ierobežota karstā ūdens plūsma

Nodrošina karstu ūdeni ierobežotai 
lietošanai

Var palielināt elektrības rēķinu

Attēls nr. 10: Pieprasījuma sildītāja diagramma, Avots: 
www.heatersforlife.com
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Atjaunojamās enerģijas iespējas

Saules siltuma enerģija

• Nepieciešama rezerves sistēma 
maksimālajām slodzēm

Siltumsūkņu katls

• Nepieciešama elektrības padeve

• Tiek nodrošināts 100% pieprasījums 

Tos var izmantot arī kopā ar citām 
sistēmām, lai segtu maksimālās slodzes!

Attēls nr. 11: Gaisa siltumsūkņa hibrīdais ūdens sildītājs, Avots: www.finehomebuilding.com
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Ūdens veselīgums un drošība

Tīrs krāna ūdens ir svarīgs mūsu veselībai!

Baktērijas un vīrusi vairojas siltā ūdenī, vēlams 30°C 
- 45°C

Legionellas ir visizplatītākās baktērijas, tās ietekmē 
elpošanas ceļus

Katras 2 – 3 stundas tās pavairojas

Tie var būt ļoti bīstami, īpaši slimiem vai vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un zīdaiņiem!

Attēls nr. 12: Legionella ūdenī, Avots: 
https://www.sanitaerjournal.de/legionellen_1107
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Izvairīšanās no legionellām

Daudzās valstīs ir prasības, lai izvairītos no leģionelām un citām baktērijām (piemēram 
Vācijā):

• Sadzīves ūdens sildītāja izejā dzeramajam ūdenim jābūt vismaz 60°C karstam

• Centrālajam ūdens sildītājam ar augstu ūdens apmaiņu pietiek ar 50°C

• 3-Litru likums: ja caurulē starp ūdens sildītāju un krāna punktu ir vairāk nekā 3 litri, ir 
jāuzstāda cirkulācijas caurules

• Pareiza cauruļu izolācija ir svarīga, lai nodrošinātu šo temperatūru visā sadales posmā
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Ūdens drošība un LTDH

Ūdens temperatūra no 45 ° līdz 60 ° LTDH ir ideāla augsne baktērijām

Legionellām ir tendence veidoties karstā ūdens uzglabāšanas tvertnēs, tāpēc ieteicams tās sildīt 
līdz 65 ° katru dienu

milzīgi enerģijas zudumi!

Tad, kā mēs varam efektīvi izmantot siltumenerģiju sadales tīklā, neapdraudot mūsu veselību?

Izmantojot esošo siltumenerģiju, bet tīru svaigu ūdeni!
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Saldūdens stacija

Sildīšanas uzglabāšanas tvertne uzsilda tīru svaigu ūdeni, 
parasti izmantojot plākšņu siltummaini

Apkures cirkulācija un saldūdens netiek jaukti
 Higiēniski un droši

Ūdens, ko izmanto apkures cirkulācijā, atgriežas bufera 
tvertnē un tiek izmantots atkārtoti

50°C temperatūra tvertnē ir pietiekama, lai izejas punktā 
sasniegtu 45°C temperatūru 

Var nodrošināt vairāk nekā 40 l/min ļoti īsā sildīšanas laikā
Attēls nr. 13: Saldūdens stacijas un tvertnes shēma, Avots: 
Energie Lexikon
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Siltumenerģiju var iegūt no dažādiem 
avotiem, kurināmā, kā arī atjaunojamās 
enerģijas (saules, siltumsūkņa)

Pielietojumu ir viegli pielāgot esošai sistēmai 
ar uzglabāšanas tvertnes vienību

Ūdens vienmēr tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai 
temperatūrai

Uzglabāšanas tvertņu sistēmām ir jāsajauc 
karstais un aukstais ūdens, lai pielāgotu 
temperatūru  Neefektīvi!

Attēls nr. 14: Saldūdens stacijas un tvertnes shēma, Avots: www.orkli.com

Saldūdens stacija
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PRIEKŠROCĪBAS TRŪKUMI

Zems legionellas risks

Efektīva sistēma, bez pārkaršanas

Uzglabāšanas tvertni var sildīt 
dažādos veidos, ieskaitot 
atjaunojamos energoresursus!

Darbojas ar zemu temperatūru -
ideāli piemērots LTDH un saulei

Stacijai nepieciešams maz vietas

Viegli integrējams esošajās sistēmās 
ar uzglabāšanas tvertni

Apkures ūdens atkārtota 
izmantošana

Dārga uzstādīšana, īpaši 
izmantojot saules enerģiju

No siltuma zudumiem nav 
iespējams izvairīties

Krīta un kaļķakmens 
veidošanās

Nepieciešama regulāra apkope

Attēls nr. 15: saldūdens stacija, Avots: www.oventrop.com

Saldūdens stacija
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Ultrafiltrēšana

Ultrafiltrācija darbojas ar membrānu slāni

Mazākās filtrētās daļiņas ir 0,02 μm!

Filtri tiek automātiski skaloti
 nav nepieciešama apkope

Ultrafiltrācija ir vienkārša un efektīva dezinfekcijas 
procedūra

Šī sistēma ļoti labi darbojas zemās temperatūrās

Attēls nr. 3: Ultrafiltrācijas shēma, Avots: mywaterearth.com

Attēls nr. 16: Ultrafiltrācijas diagramma, Avots: Solvis
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Izmēģinājuma projekti un statuss

Šīs tehnoloģijas jau tiek izmantotas dažādās Baltijas jūras reģiona vietās, taču tās būtu 
jāintegrē visās jaunajās ūdens un apkures sistēmās.

Piemēram, Bavārija pēdējo 10 gadu laikā ir ieviesusi 80 ultrafiltrācijas stacijas

• Jauda svārstās 4 līdz 300 m3/h

• Tie efektīvi attīra un dezinficē pašvaldības dzeramo ūdeni.
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Kontaktinformācija

ZEBAU GmbH 
Centre for Energy, Construction, Architecture 
and the Environment

Große Elbstraße 146
22767 Hamburga
Vācija

E-pasts: info@zebau.de
Tālr: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de

Jan Gerbitz 
Andreas Broßette  
Merle Petersen

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: dagnija.blumberga@rtu.lv
Tālr:+371 67089943
www.rtu.lv, www.videszinatne.lv
www.lowtemp.eu

http://www.zebau.de/
http://www.rtu.lv/
http://www.lowtemp.eu/

