
Labās prakses piemēri -2.daļa
LTDH koncepcijas ieviešana jaunās pilsētbūvēs un vietējās apkures sistēmās 

Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs, Rīgas Tehniskā universitāte



Ceļā uz LTDH

Galvenā motivācija un mērķis ir iepazīstināt ar LTDH ieviešanas 
dažādiem iespējamiem ceļiem.

Šeit mēs koncentrējamies uz jautājumu par iespējamo LTDH ieviešanu 
jaunajās pilsētās, siltuma pārpalikumu un apkures / dzesēšanas 
sistēmām.

Motivācija un mērķis 
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4. paaudzes pilsētas apkures / dzesēšanas sistēma – Ectogrid, E.ON in Lund (SE)

Inovatīva centralizēta zemas temperatūras apkure ar siltuma pārpalikumu izmantošanu –
Brunnshög in Lund (SE)

Siltuma pārpalikumu izmantošana mazos / vidējos uzņēmumos – TERMA, Gdaņskas priekšpilsēta
(PL)

Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgā (DK)

Rūpniecisko siltuma pārpalikumu izmantošana no Hamburgas Aurubis rūpnīcas – HafenCity 
Hamburg (DE) 

Ģeotermālā siltuma izmantošana – Geotermia Podhalaņska (PL)

Saturs

3



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. paaudzes pilsētas apkures / 
dzesēšanas sistēma –
Ectogrid, E.ON in Lund (SE)

4 paaudžu sistēmas jaunām pilsētām 
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Projekta fokuss
4. paaudzes pilsētas apkures / 
dzesēšanas sistēma 

Būvniecības gads 2017 - 2020

Projekta īstenotājs E.ON
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Projekta profils 

Medicon ciemats, Lund



Pirmais ectogrid ™ Mediconas ciematā, Lundā, kas savienos 15 tirdzniecības un dzīvojamās ēkas ar 
patērētājiem ar dažādām apkures un dzesēšanas īpatnībām. Patērētāji ir 1600 cilvēki un vairāk nekā 
120 organizācijās, kas strādā zinātnē. 

Medicon ciemats, Sweden
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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Projekta pamatinformācija

Ectogrid ™ līdzsvaro pateretāju pieprasījumu pēc siltuma un 
dzesēšanas.

Ja nepieciešams siltums, siltumsūknis izmanto siltās līnijas
siltumenerģiju.

Ja ir nepieciešama dzesēšana, siltumsūknis izmanto aukstās
līnijas aukstumenerģiju.

Pašreizējais ikgadējais enerģijas pieprasījums Medicon
ciematam ir aptuveni 10 GWh apkurei un 4 GWh dzesēšanai.

Medicon ciemata ectogrid ™ var līdzsvarot līdz pat 11 GWh 
enerģijas.

Sistēma tiks veidota dažādos posmos.

Pēc pabeigšanas sistēma patērēs tikai 3 GWh no piegādātās 
enerģijas. 

Medicon ciemats, Sweden

Avots: http://ectogrid.com/use-cases/medicon-village/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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ectogrid™ projekta princips 

Visas ēkas kopā nodrošina siltumenerģijas plūsmu
balansēšanu.

Sistēma nodrošina elastību starp siltuma un dzesēšanas
vajadzībām.

Integrēti visas enerģijas veidi ēku kopienā (piemēram,
eMobilitāte, elektroenerģijas ražošana no PV).

Pašmācības un viedo lietotāju algoritms analīze datus par
tipiskām lietotāju prasībām noteiktā periodā, gadalaikiem,
laika apstākļiem, vietējo enerģijas ražošanu un enerģijas
tirdzniecības cenām.

Izvēles brīvība ir ectogrid™ tīkla risinājums, kas nodrošina
dažādiem vienas sistēmas dalībniekiem izvēlēties iespējas
attiecībā uz to, cik viņi vēlas iesaistīties savā energosistēmā.

Medicon ciemats, Sweden

Avots: http://ectogrid.com/



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Brunnshög, Lund (SE)
Inovatīva centralizēta zemas temperatūras apkure ar siltuma
pārpalikumu izmantošanu
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Projekta fokuss
liels LTDH tīkls, kura pamatā ir 
siltuma pārpalikumi bez fosilā 
kurināmā 

Būvniecības gads turpinās, iesākts 2017 

Projekta īstenotājs Kraftringen uzņēmums
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Projekta profils 

Brunnshög, Lund



Projekta pamatinformācija

Lunda ir strauji augoša pilsēta ar gandrīz 
120 000 iedzīvotājiem, pašvaldībai ir mērķis 
būtiski samazināt tās ietekmi uz vidi un 
klimatu. 

Esošās iestādes

• Lund universitāte

• Izpētes komplekss MAX IV

• Eiropas Atomskaldīšanas centrs (ESS) 

• Zinātnes ciems Scandinavia
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Brunnshög, Lund 

Avots: Brunnshög, Illsutration vīzijas. Ilustrācija: Atkins



Pilot-projekts

Mērķis ir uzbūvēt lielāko LTDH tīklu, pamatojoties 
uz siltuma pārpalikumiem.  

Eiropā lielākais LTDH risinājumu testēšanas 
objekts.

Kopējā attīstība aptvers 100 ha, un 2050. gadā 
Brunnšogā dzīvos un strādās līdz 40 000 cilvēku 

• pilsēta var turpināt augt, nepalielinot SEG 
emisijas.
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Brunnshög, Lund 

Avots: MAX IV vīzija. Ilustrācija: Fojab Arkitekter



Pilot-projekts: metode

zemas kvalitātes siltuma pārpalikums, kas iegūts 
no ESS un MAX IV pētniecības iekārtām, 
nodrošinās ar siltumu visu Brunnšög rajonu.

LTDH tīkls Brunnshög: 

• 4,4 km garš, 

• turpgaita 65 ° C, 

• atgaita 35 ° C ,

• būvniecība sākās 2017. gada rudenī, 

• pirmā siltuma piegāde 2019. gadā. 
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Brunnshög, Lund 

Avots: Brunnshög, Illsutration vīzijas. Ilustrācija: Atkins



Projekts: metode

starp MAX IV un ESS iekārtām ir 18 hektāru 
zemes; plānots uzbūvēt ēkas ar platību 250 000 
m² 

• vieta inovācijām, ēkas līdz astoņu stāvu 
augstumam.

zemas temperatūras siltuma pieejamība no 
ESS un MAX IV, ko var izmantot Zinātnes 
ciemata apsildīšanai.

Siltums nāk no 

• Siltuma pārpalikums no zinātniskām iekārtām, t.i., 
jonu dzesēšanas / palēnināšanas iekārtām. 

• Liela izmēra ar biodegvielu darbināma 
koģenerācijas iekārta. 

• Liela mēroga ģeotermālā sistēma. 

• Siltumsūknis siltuma atgūšanai no notekūdeņiem 

• Centralizētās dzesēšanas siltumsūkņi.

• Citi atjaunojamie enerģijas avoti.
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Brunnshög, Lund 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Siltuma pārpalikumu izmantošana 
mazos / vidējos uzņēmumos (PL)
Siltuma pārpalikumu izmantošana no lodēšanas krāsnīm uzņēmumā TERMA Sp. z 
o.o., Gdaņskas priekšpilsēta
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Projekta fokuss Siltuma pārpalikumu no lodēšanas krāsnīm 
izmantošana telpu apsildīšanai, ventilācijai 
un mājsaimniecības karstā ūdens 
sagatavošanai 

Būvniecības gads 2020 (siltuma pārpalikumu atgūšanas iekārtas 
uzstādīšana pirmajai lodēšanas krāsnij 2020. 
gada jūnijā)

Projekta īstenotājs TERMA Sp. z o.o.
Čaple, Žukovas pašvaldības
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Projekta profils 

Čaple



Terma - Čaple, Polija

Projekta pamatinformācija

Terma ir dinamisks rūpniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 
1990. gada un nodarbina aptuveni 500 cilvēku;

Tas eksportē dažādus produktus: vannas istabas un dekoratīvos 
sildītājus, celtniecības tehniku un rehabilitācijas aprīkojumu uz 
vairāk nekā 40 valstīm visā pasaulē; 

Līdz 2018. gadam ražošana notika A zālē (platība - 7 405 m2);

Projekta īstenošana tika sadalīta 3 posmos:

• 1. un 2. posms - 2019. – 2020. gads: B halles (2 996 m2) un C 
daļas (9817 m2) daļas būvniecība;

• 3. posms – pašreiz: C halles un ēkas MIDO pabeigšana (4 516 
m2 + 583 m2). 
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Projekta mērķis

Ražošanas procesā iegūtā siltuma atgūšana telpu apsildīšanai, 
ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai uzņēmuma vajadzībām. 
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Projekta pamatpieņēmumi 

Siltuma pārpalikumu izmantošana no divām lodēšanas 
krāsnīm (katra - 630 kWth), kas atrodas C hallē; lodēšanas 
krāsns patērētā enerģija: elektrība (aptuveni 65%) + gāzes 
degviela (35%);

Krāsnis darbojas visu diennakti, praktiski visu gadu 
(darbības pārtraukumi - ne vairāk kā 2 nedēļas gadā).

Strādājot ar maksimālo jaudu, lodēšanas krāsnis jauda 
sasniedz 600 kWth katrā. Ražošanas procesa ražību 
svārstības dēļ, vidējais iekārtas jaudas izlietojums gadā ir 
65-70%. 

Skats uz lodēšanas krāsns centrālo daļu Nr. 1 
Avots: TERMA Sp. z o.o. Foto: D. Formela

Terma - Čaple, Polija
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Projekta pamatpieņēmumi 

Skats uz lodēšanas krāsnsNo. 1 iekraušanas un izvades daļām 
Avots: TERMA Sp. z o.o. Photo:D. Formela

Terma - Čaple, Polija

Siltuma pārpalikumu atgūšanai izmanto ūdeni kā aģentu: 

• ražošanas telpu apsildei 65/55 ° C, 

• sociālo un biroju telpu apsildei 36/28 ° C, 

• tehnoloģiskiem procesiem caur ventilācijas sistēmām 55/45 
° C, 

• karstā ūdens sagatavošanai 45-50 ° C. 

Vasarā un siltuma pārpalikuma gadījumā ,siltums no 
lodēšanas krāsnīm tiek virzīts uz ārgaisa ventilatora
dzesētājiem (sausie dzesētāji). 



Pieņemtie siltumapgādes sistēmu risinājumi 

1. Telpu apkure

• Radiācijas sildītāji:
ražošanas telpas (B un C zāle) un MIDO ēku darbnīca
• Grīdas apsilde:
sociālās un biroja telpas (tā sauktās "salas", kas atrodas 
ražošanas zālēs). 

2. Ventilācijas sistēma

Ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju, kas atbalsta sociālās 
un biroja telpas un darbojas uz ūdens sildītāju bāzes. 

3. Karstā ūdens sagatavošanas sistēma

Sadzīves karstā ūdens tvertnes, kas atrodas katrā sociālajā
salā B un C zālē. 
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Avots: 
Foto:  D. Formela, H. RaabGrīdas apsilde

Sadzīves karstā ūdens sildītājs 

Terma - Čaple, Polija

Radiācijas sildītāji
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Terma - Čaple, Polija

1. Bāzes avots

Siltuma pārpalikums no lodēšanas krāsnīm, ko izmanto sildītājiem, grīdas apsildei, ventilācijai 
un karstā ūdens sagatavošanai. 

2. Pīķa stundu avots 

a. Gāzes katlu māja C4 salā, kas nodrošina siltumu ražošanas hallēs caur sildītājiem. 
b. Gaisa un ūdens siltumsūkņi katrā sociālajā salā ventilācijas un grīdas apsildes sistēmām 

un karstā ūdens sagatavošanai. 

3. Gāzes katlu telpa

Galvenais siltuma avots MIDO ēkai.

Siltuma avoti



Vispārējā siltuma pārpalikumu atgūšanas un izmantošanas shēma Termas rūpnīcā 
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Atkritumu siltums no lodēšanas krāsnīm (temperatūra 65 ° C) tiek nodots 
uz siltuma sadalītāju un pēc tam uz bufera tvertni ar stratifikāciju un 
tilpumu 3 m3.

Temperatūras sadalīšana ir paredzēta dažādu apkures sistēmu piegādei ar 
dažādām temperatūrām: centrālās apkures loki, kas darbojas pie 65/55 ° C, 
tehnoloģiskās siltuma loks - 55/45 ° C, grīdas apsildes loks - 36/28 ° C, 
karstā ūdens pie 45 ÷ 50 ° C.

Pārmērīgo siltuma pārpalikumu daudzuma gadījumā siltumu izkliedē 
ventilatora gaisa dzesētājs, kas novietots uz jumta. 
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3 m3 Bufera tvertneSiltuma pārpalikumu atgūšanas centrs

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

SOCJAL ISLANDS
C.H. CIRCUITS  36/28oC

T.H. CIRCUITS 55/45oC

HOT WATER PREPARATION SYSTEMS

MANIFOLD DISTRIBUTING

WASTE HEAT

PRODUCTION HALLS

C.H. CIRCUITS 65/55oC

HEAT 

RECOVERY 

SYSTEM

WASTE HEAT 

DISTRIBUTOR

TEMPERATURE 

SEPARATION

BUFFER                                  

TANK 

3 m3

Terma - Čaple, Polija
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Projekta enerģētiskā un ekonomiskā 
efektivitāte, vides ietekme 

Veiktā analīze attiecībā uz alternatīvo variantu, ieskaitot siltuma 
piegādi ražošanas zālēm, biroju un sociālajām telpām, pamatojoties 
uz gāzes katlu telpu 

Siltuma pārpalikumu izmantošanas 
potenciāls 

Terma - Čaple, Polija

No Nosaukums Vērtība Mērvienība

1 Energoresursu samazinājums 2 362 MWh/gadā

2 Energoresursu (dabasgāzes) samazinājums 246 982 m3/gadā

3 Ietaupījums pateicoties energoresursu 

samazinājumam

388,12 tūkst. PLN

88,13 tūkst. €

4 Vides aspekti: CO2 emisiju samazinājums CO2/gadā 471

2 000,00 tūkst. PLN

454,13 tūkst. €

6 Vienkāršotais atmaksāšanās periods 5,15 gadi

5
Projekta izmaksas

Siltuma pārpalikumu daudzums no lodēšanas krāsnīs (pie 

krāsns noslodzes 70%) 

Siltuma pārpalikumu īpatsvars 39 %

7 076 MWh/gadā
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Secinājumi 

1. Ražošanas procesā uzņēmumā TERMA dzesēšanas procesa rezultātā rodas liels siltuma pārpalikumu  
daudzums (virs 7 GWhth), kas iepriekš tika izvadīts apkārtējā vidē ar ventilatora gaisa dzesētājiem. 
Īstenotais projekts ļauj izmantot aptuveni 39% no lodēšanas krāsnīs radītā siltuma pārpalikuma.

2. Uzņēmumā izmantotā siltuma atgūšanas sistēma ļauj nosegt siltuma pieprasījumu telpu apsildei un 
ventilācijai, kā arī karstā ūdens sagatavošanai jaunuzceltās ražošanas hallēs, ieskaitot sociālās un biroja 
telpas.

3. Projekta īstenošanas rezultātā tiek panākti būtiski ieguvumi enerģētiskā un ekonomiskā veidā, iegūstot 
papildus energoavotu. Tajā pašā laikā projektam būs ievērojama ietekme uz vidi, jo tas ļaus samazināt 
radīto CO2 emisiju daudzumu par 470 t CO2 gadā.

4. Sistēma ir efektīvs siltuma pārpalikumu izmantošanas piemērs rūpniecības nozarē zemas temperatūras
iekārtās. 

Terma - Čaple, Polija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

6. Siltuma pārpalikumu 
izmantošana Kalundborgā (DK)
Vai zemas temperatūras atkritumu siltuma izmantošana lielā attālumā (20 km) ir 
ekonomiski iespējama? 
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Projekta fokuss
Zemas temperatūras siltuma pārpalikumu 
izmantošana lielā attālumā 

Būvniecības gads 
Projektēts 2017. gadā 

Projekta īstenotājs Kalundborga pilsēta

26

Projekta profils 

Kalundborga



Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgā 
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Projekta pamatinformācija

Kalundborgas pilsēta: blīvi rūpniecības
objekti; tādējādi ievērojams siltuma
pārpalikuma daudzums

Siltuma pārnese - liels attālums 
20 MWth

Tc  ~ 300 K

Cik ilgi tīkls var būt ekonomiski 
dzīvotspējīgs? 

Avots: Kalundborg simbioze



Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgas reģionā
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Trīs scenāriji

(1) Izolēta transportēšana (2) Neizolēta transportēšana + (3) Neizolēta transportēšana + 
siltumsūknis atsevišķi siltumsūkņi 

Kalundborga

Byomrade

Landsbyomrade

Avots: Kalundborg simbioze 

Landsbyomrade Landsbyomrade

Byomrade Byomrade

Kalundborga Kalundborga



Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgā 

29

Length of ISO pipes Total length of pipes Length of PEX pipes

L,ISO = 1.000     m L,total = 20.000    m L,PEX = 19.000    m

Out of residences Ud af byen Return to heat pump Return out of heat pump Return to source (factory)

P,ud,bopæle = 8.840.025                          W P,ud,by = 8.840.025         W P,høj,ind = 8.836.713      W P,lav,ud= 4.169.010      W P,fabrik,ind = 4.164.471            W

T,ud,bopæle = 35 °C T,ud,by = 35 °C T,høj,ind = 35,0 °C T,lav,ud = 8,1 °C T,fabrik,ind = 8,1 °C

T,ind,bopæle = 75,0 °C T,ind,by = 75,0 °C T,høj,ud = 75 °C T,lav,ind = 23,5 °C T,fabrik,ud = 25 °C

P,ind,bopæle = 18.934.692                       W P,ind,by = 18.934.692       W P,høj,ud = 18.942.911    W P,lav,ind= 12.095.805   W P,fabrik,ud = 12.867.314          W

In residences Ind i byen Flow out of heat pump Flow into heat pump Out of source (factory)

7.926.796        

7.926.796        

P,netto by = 10.094.667                       W =φ_dim P,netto vp = 7.926.796        W

Allocated residences (Peak) Utilized by heat pump =W*(COP-1)

Peak dimensioning 10.094.667            

Energi inkl. distr. tab 10.094.667                            Wh

P,netto by = 30.284.000.000               Wh

Allocated residences

Annual heat demand

Energi inkl. distr. tab 30.284.000.000                     Wh = her findes/findes ikke i forvejen et distributionsnet med stikledninger

Scenarie 2: PEX + ISO + Central Heat pump (low temperature)
Vary the yellow fields

Distributionsn
et

Scenārijs 2: PES + ISO + Centrālais siltumsūknis (zema temperatūra) 
Mainiet dzeltenos laukus 

Avots: Kalundborg simbioze 



Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgā 
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Avots: Kalundborg simbioze 

Ātrums,  PEX c 2,00 m/s

Ātrums, ISO c 1,10 m/s

Caurplūde, PEX caurule Q,pex, 0,12 m3/s

Caurplūde, ISO caurule Q,iso, 0,06 m3/s

Caurules iekšējais rādiuss, PEX ri 0,1401 m

Caurules iekšējais rādiuss, ISO ri 0,1324 m

Siltuma avota temperatūra (uz HP) T,low,in 23,5 °C

Elektrības patēriņš pīķa laikā, siltumsūknis 2 179 402 W

COP koeficients 4,64 W/W

Transportēšana (Afsætter ->  Bygrænse)
Priekšnoteikumi 
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Secinājumi

1. Iegūtie rezultāti parādīja, ka zemas temperatūras siltums varētu tikt ekonomiski izdevīgi un videi 
draudzīgi piegādāt 20 km attālumā.

2. Šajā gadījumā liela attāluma (19 km) pārraide tika veikta, izmantojot neizolētu cauruli ar nelielu 
temperatūras kritumu no 25 līdz 23,5 °C; siltumsūkņa COP koeficients tika aprēķināts kā tuvu 5.

3. Kalundborga vēl nav izlēmusi par projekta īstenošanu. 

Siltuma pārpalikumu izmantošana Kalundborgā 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Rūpniecisko siltuma 
pārpalikumu  izmantošana no 
Hamburgas Aurubis rūpnīcas –
HafenCity Hamburga (DE) 
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Siltuma pārpalikumu izmantošana lielā pilsētas rajonā



Projekta fokuss Siltuma pārpalikumu 
izmantošana lielā pilsētas rajonā 

Būvniecības gads 2017

Projekta īstenotājs 
Aurubis AG, 
enercity Contracting Nord GmbH, 
HafenCity Hamburg GmbH

33

Aurubis AG, Hamburga

Hamburga



Vācijas globālā korporācija Aurubis AG, kuras galvenā 
mītne atrodas Hamburgā, ir pasaulē vadošais 
krāsaino metālu piegādātājs, otrais lielākais pasaulē
vara ražotājs un lielākais vara pārstrādātājs visā 
pasaulē. 

Partneri (ieskaitot enercity Contracting Nord GmbH) 
apņēmās izmantot rūpniecisko siltuma pārpalikumus
no Hamburgas Aurubis rūpnīcas (atrodas Hamburgas 
ostā), lai nodrošinātu energoefektīvu centralizēto 
siltumapgādi HafenCity East rajonā (7500 dzīvokļi, 
aptuveni 15 000 iedzīvotāju visā HafenCity, 
Hamburgas pilsētā jauna pilsētas teritorija gar Elbu). 

Mērķis

Izmantot rūpnieciskos enerģijas resursus - rūpniecības 
siltuma pārpalikumus
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Projekta pamatinformācija HafenCity – pašlaik lielākais Eiropas iekšējās pilsētas
attīstības projekts

Avots: Thomas Hampel

Aurubis AG, Hamburg



Vara kausēšanas process un siltuma atgūšana 
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Ražošanas procesa diagramma, ieskaitot siltuma pārpalikumus atgūšanu Hamburgas Aurubis
vara kausēšanas: 

Avots: Aurubis AG 



Aurubis AG, Hamburga 

Siltums tiek iegūts rūpnīcā sērskābes trīspakāpju dzesēšanas procesa rezultātā. Sērskābes
temperatūra parasti ir robežās no 70 līdz 120 ° C. Process Hamburg Aurubis rūpnīcā tiek pielāgots
darbam 117 ° C temperatūrā (nevis 65 °C) centralizētās siltumapgādes nolūkos – turpgaitas
temperatūra ir 90 ° C un atgaitas temperatūra ir 60 ° C.

Sērskābes dzesēšanas un siltuma pārpalikumu atgūšanas shēma 
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Avots: Ch. Hein, Beiträge industrieller Abwärme 
zur Wärmeversorgung, Aurubis AG, Corporate 
Energy & Climate Affairs, Hamburg 2016, p. 3 



Aurubis AG, Hamburga
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Centralizētās siltumapgādes cauruļvada trase 
no Aurubis rūpnīcas uz HafenCity East

Source: [17]

Aurubis rūpnīcas un HafenCity atrašanās vieta

Source: [16]

Avots: J. Beermann, Abwärmenutzung zur Fernwärmebereitstellung: das Beispiel 
HafenCity Hamburg, VDI Hamburg -Vortragsreihe Wärme 2030, enercity Contracting 
Nord GmbH, Hamburg, 1.10.2019, p. 11

Avots: Environmental Protection in the Aurubis Group and Updated Aurubis AG Environmental 
Statement 2019, Hamburg and Lünen Sites, Aurubis AG, Hamburg 2019, p. 42



Secinājumi

Hamburgas Aurubis rūpnīcai ir trīs ražošanas līnijas - primārās kausēšanas krāsns dienas jauda 4000 t ieejā un 
3900 t izejā. Katra līnija varētu nodrošināt 160 GWh siltumenerģijas gadā. 18 MW siltumenerģijas no vienas 
līnijas pietiek lai nodrošinātu ar siltumu HafenCity East. Pārējās divas līnijas arī tiks pārveidotas nākotnē, 
tiklīdz būs noteikts tehniskais, finansiālais un līgumiskais pamats. 

HafenCity East un Aurubis rūpnīcā siltuma pārpalikumu izmantošana ļaus ietaupīt 20 000 t CO2 emisijas gadā, 
aizstājot dabasgāzi, ko pašlaik izmanto tvaika ražošanai. Tikai HafenCity East, līdz 2029. gadam katru gadu 
tiks ietaupīta aptuveni 4500 t CO2 ar centralizētās siltumapgādes sistēmu, kas balstīta uz Hamburgas Aurubis
rūpnīcas siltuma pārpalikumu.  

Siltumenerģijas pārdošanas apjomi gadā, ko Enercity Contracting Nord GmbH nodod HafenCity East, 
sasniedza 70 GWh, savukārt siltuma jauda - 28 MW 2017. gadā (104 GWh un uzstādītā 100 MW siltuma jauda 
visai HafenCity). 
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Aurubis AG, Hamburga



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

8. Ģeotermālā siltuma izmantošana 
– Geotermia Podhalaņska,
Polija
Ģeotermāla LTDH sistēma Geotermia Podhalaņskā
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Projekta fokuss Ģeotermālā siltuma izmantošana LTDH 
sistēmā 

Būvniecības gads 
1993-2020

Projekta 
īstenotājs 

PEC Geotermia Podhalaņska S.A., Zakopane 

Minerālu ģeotermālā laboratorija un Polijas 
Zinātņu akadēmijas Enerģijas ekonomikas 
pētījumu institūts Krakovā 
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Projekta profils 

Zakopane 



Geotermia Podhalaņska,Polija
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Projekta pamatinformācija

Geotermia Podhalaņska šobrīd ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Polijā 

kas izmanto ģeotermālo siltumu;

Geotermia Podhalaņska centralizētās siltumapgādes sistēma darbojas 4 

pašvaldībās: Šaflari, Bialy Dunajec, Poronin un Zakopane (pēdējā tā sedz 40% 

no siltuma pieprasījuma); 

Siltumtīklu kopējais garums pārsniedz 110 km; 

Nominālais spiediens - 16 bāri. Sistēma ir sadalīta 4 spiediena zonās lielās 

zemes līmeņa atšķirības dēļ; 

Kopējā uzstādītā jauda sistēmā - 80,8 MWth, ieskaitot ģeotermālās sistēmas 

jaudu - 40,7 MWth (50%); 

Gada saražotais siltums - 450,6 TJ (2017), ģeotermālais siltums - 91%; 

Nodrošina ar siltumu apmēram 1600 ēku, kas pievienotas siltumtīklam (75% 

ir dzīvojamās ēkas). A
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Projekta pamatinformācija

Pašreizējā ģeotermālā sistēma ietver šādus 
elementus:

ražošanas urbumi ar jaudu no 120 līdz 550 m3 / h (Bańska 
IG-1, Bańska PGP-1, Bańska PGP-3);
iesmidzināšanas urbumi ar jaudu 375 un 500 m3 / h 
(Belija Dunajeca PGP-2, Belija Dunajeca PAN-1); 
ģeotermālā sūkņu stacija;
dzesēšanas torņi. 
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Sūkņu stacija 

 

 

Ražošanas un iesmidzināšanas urbumi

 

Dzesēšanas torņi 

Termālais ūdens ar temperatūru 82–86 ° C tiek iegūts no avota caur 
ražošanas urbumiem, un pēc tam caur ģeotermālās apkures rūpnīcā 
uzstādītajiem plākšņu siltummaiņiem uzsilda tīkla ūdeni, ko izmanto 

ēku, peldbaseinu un karstā ūdens sagatavošanai.

Pēc atdzesēšanas siltummaiņos termiskais ūdens tiek iespiests atpakaļ 
pazemē caur iesmidzināšanas urbumiem. Daļēji atdzesēts ūdens tiek 

izvadīts arī virszemes ūdenstecē. 

production well

injection well

heat exchengers

heat consumers
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Geotermia Podhalaņska, Polija



Ģeotermiskā siltuma izmantošanas efektivitāte 

Siltums, ko izmanto telpu apkurei un karstā ūdens 
sagatavošanai (dzīvojamās un sabiedriskās ēkās), 
veido tikai aptuveni 22% no urbumos iegūtās 
enerģijas. 
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Ģeotermālā siltuma izmantošanas efektivitātes
pārbaude, izmantojot to dažādu rūpniecības nozaru
zemas temperatūras iekārtās.

Projekta mērķis

Projekta īstenošana

Kaskādes sistēmas izbūve ģeotermālā siltuma 
izmantošanai Polijas Zinātņu akadēmijas Minerālu un 
enerģijas ekonomikas pētījumu institūta telpās. 

Avots: Geotermia Podhalańska SA      

Geotermia Podhalaņska, Polija



Projekta pamatpieņēmumi 
Kaskādes sistēma ģeotermālā siltuma izmantošanai 

44

Avots:  Wiesław Bujakowski  - IGSMiE PAN, Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 7    

Solis I - Ģeotermālais siltumtīkls piegādā siltumu telpu
apsildīšanai un karstā ūdens sagatavošanai
dzīvojamās ēkās un sabiedriskās iekārtās

Solis II - Koksnes žāvētava 
Solis III - Stikla siltumnīca dārzeņu un dekoratīvo augu 

audzēšanai 
Solis IV - Termofilo zivju audzēšana
SolisV - Folijas tuneļi dārzeņu audzēšanai apsildāmā 

augsnē

Projekts ļāva nodemonstrēt un pārbaudīt ģeotermālā
siltuma dažādas izmantošanas iespējas iekārtās, kurās
izmanto zemākas temperatūras avotus.
Tas balstīts uz sekundārā apkures ūdens kontūru un
sniedza 5 pakāpju sistēmas piemēru LT siltuma
izmantošanai.

Geotermia Podhalaņska,Polija



Pilot-projekts: secinājumi 
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1. Ģeotermālā siltuma izmantošana Geotermia Podhalaņska uzņēmumā 25 gadu laikā ir 
samazinātas CO2 emisijas par aptuveni 600 000 tonnām (ir ļoti būtiski dēļ izvietojuma Podhales
reģionā 4 nacionālo parku teritorijā). 

2. Termiskais siltums, ko izmanto telpu apkurei un patērētājiem paredzētā karstā ūdens 
sagatavošanai (dzīvojamās un sabiedriskās ēkas), veido tikai aptuveni 22% no enerģijas, kas 
iegūta no ražošanas urbumiem. Siltuma pārpalikumu var izmantot citās LT sistēmās. 

3. Polijas Zinātņu akadēmijas Minerālu un enerģijas ekonomikas pētījumu institūtā izmantotā 
kaskādes sistēma parāda efektīvākas ģeotermālā siltuma izmantošanas iespējas dažādās 
rūpniecības nozarēs. 

Geotermia Podhalaņska, Polija



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

9. Secinājumi
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Secinājumi

Siltuma pārpalikuma izmantošana no lielām iekārtām, piemēram, izpētes iekārtām Brunnšogā, ir laba iespēja 
sildīt lielu rajonu ar atjaunojamo enerģiju. Taču tas ir iespējams tikai noteiktās teritorijās, kur ir pietiekams 
siltuma pārpalikuma daudzums. 

Brunnshögā tiek ražots tik daudz siltuma pārpalikumu, ka tiek apsvērta arī sabiedrisko teritoriju, piemēram, 
autobusu pieturu apsilde, parādot, ka siltums ir svarīgs visos privātās un sabiedriskās dzīves aspektos. 

Dažādos uzņēmumos ir pieejami pārpalikuma siltuma avoti, kurus var izmantot vietējā siltumapgādes tīklā. 

Siltumu, ko ražo saules siltuma (arī privātās) sistēmas, var ievadīt centralizētās apkures siltumtīklā. 

Ēku aprīkošana ar liela mēroga saules sistēmām un atbilstošām uzglabāšanas tvertnēm var būt ekonomiski 
izdevīga alternatīva to savienošanai ar centralizētās siltumapgādes tīklu. 

Ģeotermālais siltums ir alternatīvs veids, ko var izmantot LTDH sistēmās.

Fotoelementu bateriju sistēmas palielina elektroenerģijas pašpatēriņu. 

47



Atsauces

REPORTS ON STUDY VISITS IN DENMARK, SWEDEN, GERMANY, GoA 6.1 Implementation of study visits, lectures and seminars to increase the 
partnerships knowledge on LTDH, Adam Cenian, Witold Cenian, Jarek Losinski In cooperation with: Andreas Reinholz, Stefan Simonides 

Demo sites of the website COOL DH (cool district heating): http://www.cooldh.eu/demo-sites-and-innovations-in-cool-dh/brunnshog-in-lund/ 

Science Village Scandinavia, Project: Low temperature district heating network: https://sciencevillage.com/en/projekt/low-temperature-district-
heating-network/
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