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nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana
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Finanšu Aspekti
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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

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

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM 
akumulācija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Siltumenerģijas uzglabāšana
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Siltumenerģijas uzglabāšana
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Sezonāla siltumenerģijas uzglabāšana

Pastāv 4 dažādi veidi sezonālajam siltumam:

BTES = Urbuma veida siltuma uzglabāšana

TTES = Bedres akumulācija

PTES = Dziļurbuma siltuma akumulācijas 
sistēma

ATES = Siltuma akumulācija gruntsūdens 
nesējslānī

Atkarībā no vietējiem apstākļiem sistēmām 
ir dažādas priekšrocības un trūkumi

Attēls nr. 1: Saules siltuma sezonas uzglabāšanas veidi, Avots: www.ikz.de

Siltuma akumulācijas tvertne
(60 to 80 kWh/m3)

Bedres akumulācija
(30 to 80 kWh/m3)

Dziļurbuma akumulācijas sistēma
(15 to 30 kWh/m3)

Akumulācija gruntsūdens nesējslānī
(30 to 40 kWh/m3)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Saules ledus akumulācija
Tehniskais ievads

Dažādās komponentes

Priekšrocības un trūkumi
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Saules ledus akumulācija
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Pamata funkcija

Siltumenerģijas uzglabāšana (TES) lai novērstu plaisu 
starp atjaunojamās enerģijas piedāvājumu un 
pieprasījumu

Ūdens uzglabā saules siltumenerģiju zemā 
temperatūrā

Siltumsūknis no ūdens iegūst siltumenerģiju

Atgriezenisks process, kas nodrošina arī dzesēšanu

Galvenās komponentes:
Saules kolektori (1) Vadības ierīce(2)
Ledus uzglabāšana (3) Karstā ūdens tvertne (4)
Siltumtvertne(5) Siltumsūknis (6)

Attēls nr. 2: Saules ledus uzglabāšanas koncepts, Avots: solar ice tec



Saules ledus akumulācija
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Pamata funkcija

Izmanto fāzu maiņu no šķidruma uz cietu 
(saldētu), lai uzglabātu un atbrīvotu latento 
siltumu

• Latentais siltums = absorbēts siltums bez 
temperatūras izmaiņām

• Fiziskais siltums= absorbēts siltums, kas maina 
sistēmas/ ķermeņa temperatūru

Var uzglabāt vairāk enerģijas mazākā vietā

Nav nepieciešama izolācija zemas temperatūras dēļ
Attels nr. 3: Jūtamais un latentais siltums, Avots: Getu Hailu 
(2018)



Saules ledus akumulācija
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Dažādās komponentes

Saules kolektori

• Parasti tiek uzstādīti uz jumta

• Augstai efektivitātei, atvērti, neglazēti kolektori

• Saules starojums un apkārtējā gaisa siltums

• Atjauno ledus krātuvi un ir tiešs apkures sistēmas 
siltuma avots

• Ļoti efektīvs aukstās dienās ar zemu starojumu, 
salīdzinot ar citiem saules siltuma moduļiem

Attēls nr. 4: Saules kolektori, Avots: Viessmann



Ledus uzglabāšanas iekārta

• Liela cementa iekārta, kas uzstādīta pazemē

• Ūdens tiek glabāts 0°C – 30°C

• Siltumsūknis iegūst siltumu no ūdens līdz tā 
sasalšanai

• Fāzes maiņa no šķidra uz sasalušu -> latentais 
siltums

• siltummaiņa caurules ir uzstādītas kontrolētai 
sasaldēšanai bez bojājumiem

Saules ledus akumulācija
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Dažādās komponentes

Attēls nr. 5: Ledus uzglabāšanas vienības cauruļvadu sistēma, Avots: Viessmann, 
© ZEBAU GmbH



Saules ledus akumulācija
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Dažādās komponentes

Siltumsūknis

• Savieno uzglabāšanas bloku ar apkures sistēmu

• Uzņem siltumu no ūdens līdz sasalšanai, fāzes maiņa nodrošina latentu siltuma potenciālu

• Pārnes un sadala siltumu tiešā veidā vai apkures sistēmu bufera tvertnē

• Siltumsūkņa darbībai nepieciešama elektrība 

• Augsta izolācija un efektīva apkure var novest pie COP 5, kas nozīmē ražošanu 5 kWh ar 1 kWh pievadi



Saules ledus akumulācija
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Priekšrocības Trūkumi

Zema CO2 emisija atjaunojamo enerģijas avotu un 
latenta siltuma izmantošanas dēļ

Siltumsūkņa darbināšanai nepieciešama elektrība.

Zemas uzturēšanas izmaksas, ūdens atkārtota 
izmantošana, nevis uzpildīšana, procesu var atkārtot 
vairākas reizes

Augstas uzstādīšanas izmaksas, jo lai sistēma būtu 
efektīvāka, tai ir nepieciešams daudz dažādu 
komponentu.

Apkure un dzesēšana no vienas sistēmas
Uzglabāšanas laikā notiek enerģijas zudumi apkārtējai 
zemei

Daudz lielāka enerģijas ietilpība nodrošina tāda paša 
izmēra ūdens uzglabāšanu

Jābūt pieejamai nepieciešamai platībai

Var izmantot dažādās ēkās, tiek finansēta jaunās un 
renovētās, privātās un publiskās 
Saules ledus uzglabāšana tiek finansēta

Ieviešana esošajās ēkās ir saprātīga tikai apkures 
sistēmas vispārējās renovācijas laikā

Ietaupa līdz 50% apkures izmaksu un 99% dzesēšanas 
izmaksu salīdzinājumā ar standarta apkures un 
dzesēšanas sistēmām



Saules ledus akumulācija
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Saules ledus akumulācijai var būt labs TES risinājums, lai maksimāli izmantotu atjaunojamos 
enerģijas avotus:

Zema darba temperatūra - apkures sistēma zemā temperatūrā

Augsta efektivitāte vietām ar zemu saules starojumu

Dārga uzstādīšana, telpas prasības un saules sistēmas uzstādīšana uz jumta

Daudzkārtēja izmantošana - dzesēšanas sistēmas “uzlādējas” nākamajam apkures periodam

Labs COP (Veiktspējas koeficients) siltumsūkņiem

Fāžu maiņas materiāliem (PCM) var būt dārgi un reti, bet var atbalstīt dažādu sistēmu efektivitāti

Daudz dažādu ieviešanas iespēju

Pētījumi uzlabos viņu potenciālu nākotnē



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. PhaseChangeMaterial (Fāžu maiņas 
materiāla) akumulācija
Galvenās funkcijas

Īpašības un lietošana
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Fāzu maiņas materiāls

Pagaidu uzglabāšana, izmantojot latentu siltumu, fāžu maiņas laikā

Atgriezenisks process!

Mazāk izplatīta akumulācijas tehnoloģija nekā saules ledus akumulācija (ūdens)

Var būt ciets (granulas, bumbas) vai šķidrs (PCM-šķidrums)

Iekļauts siltuma pārneses šķidrumā (HTF)

Var būt organisks, neorganisks vai eitektisks (2 un vairāk komponentes)

PCM akumulācija
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Galvenās funkcijas



PCM akumulācija
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Īpašības un lietošana

Organisks Neorganisks

Priekšrocības
Nav korozijas
Termiskā stabilitāte

Lielāka fāžu maiņas 
entalpija

Trūkumi

Zemāka fāžu maiņas 
entalpija
Zema siltuma 
vadītspēja
Uzliesmojamība

Atdzesēšana
Korozija
Termiskās stabilitātes 
trūkums
Fāžu atdalīšana/ 
segregācija

Izmanto sienās, griestu dēļos un citur, 
pasīvai temperatūras regulēšanai

Īslaicīgas uzglabāšanas vienības ar 
zemākām prasībām attiecība uz platību
latenta siltuma dēļ

Decentralizētas dzesēšanas sistēmas

Izmanto pat dušas uzgaļos, lai ātrāk 
nodrošinātu siltu ūdeni



PCM akumulācija
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Attēls nr. 6: PCM diferenciācijas īpašības, Avots: Getu Hailu (2018)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Ieviešana

Sezonas siltuma uzglabāšana

Pilotprojekti (Saules ledus un PCM akumulācija)
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Ieviešana
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Sezonālās siltumenerģijas uzglabāšana

Centralizētā apkure ar sezonālo siltumenerģiju:
Drake Landing Saules Kopiena

52 vienģimeņu mājas ar saules paneļiem

Enerģijas centrs ar īslaicīgu uzglabāšanu, urbuma 
siltumenerģijas uzglabāšana (37 m dziļš)

Vidēji 96 % no siltuma pieprasījuma tiek nosegts

COP 3 siltumsūkņa efektivitātei

Temperatūra no 37 ° C līdz 50 ° C apkures cilpām Attēls nr.  7: Saules enerģijas sezonālā uzglabāšana un centralizētā cilpa , Drake Landing Saules 
Kopiena, Avots: dlsc.ca



Ieviešana
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Ledus enerģijas uzglabāšana Rendsburgā

Attēls nr. 7: Ledus krātuve no ārpuses, source: www.energie.blog

Divi enerģijas centri, kuri ir savienoti ar krātuvi 
(560 m3):

• “Kreishaus”: elektriskais siltumsūknis, 3 
dabasgāzes siltumsūknis, dabasgāzes katla 
māja (23 saules kolektori)

• “Uhrenblock”: elektriskais siltumsūknis, 2 
dabasgāzes siltumsūknis, dabasgāzes katlu 
iekārta

• Katru gadu tiek ietaupītas 170 tonnas 
siltumnīcefekta gāzu

• Atjaunojamo energoresursu aģentūra saņēma 
titulu “Mēneša enerģētiskākā kopiena”



Ieviešana
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PCM akumulācija: Futūrijs Berlīnē

Attēls nr. 8: sildvirsmas (PCM) izolēta siltuma akumulācija (pa kreisi) un Berlīnes Futūrijs (pa labi) Avots: 
www.em-power.eu

Ēka kalpo kā skatuve, muzejs, laboratorija un 
forums

Petrolejas latenta siltuma uzglabāšanas 
tvertne, pamatojoties uz Heat Sel –
tehnoloģiju: 55,ooo sildvirsmas

5 tvertnes ar kopējo tilpumu 50,000 l, 
uzkrāšanas iespēju virs 1 MWh

absorbcijas dzesētāja uzglabāšanas tvertnei ir 
pastāvīga ievades un izvades temperatūra 
12°C



Ieviešana
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Pilotprojekti

PCM uzglabāšana rūpniecības un sabiedriskajām 
ēkām

Dabaszinātņu Universitāte, Norvēģija
200m³ tvertne maksimālo slodžu segšanai

• Bergenas lidosta, Norvēģija
četras 60 m³ tvertnes 3. termināļa dzesēšanas 
prasībām

Saules ledus akumulācija Hotel Riva, Vācijā

• Liels apkures un dzesēšanas pieprasījums 80m² 
Saules paneļi, 175m³ uzglabāšanas iekārta
-> nosedz visu dzesēšanas un apkures pieprasījumu

Attēls nr.t 9: Ledus akumulācijas tvertnes būvniecība, Avots: solaricetec.com
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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/

