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I NODAĻA: VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

1.1 Ievads 

ŪdeĦradis uzskatāms par vienu no nākotnes daudzsološākajiem enerăijas uzglabāšanas un transportēšanas 
risinājumiem. ŪdeĦradi var ražot no dažādām izejvielām – no dabasgāzes un oglēm (atdalot oglekli), no 
kodolenerăijas, no biomasas un citiem atjaunojamās enerăijas resursiem – vēja, saules, ăeotermiskajiem un 
hidroenerăijas, un to var izmantot Ĝoti plašā spektrā. 
Ja ūdeĦradis tiek ražots no atjaunojamās enerăijas avotiem, tas palīdz risināt ar enerăijas ražošanu saistītās 
problēmas, tādas kā klimata izmaiĦas, gaisa piesārĦojums un enerăijas drošība. Turklāt plašs ūdeĦraža lietojums 
varētu paātrināt pāreju no fosilo kurināmo ekonomikas uz atjaunojamo resursu ekonomiku, kas ir būtiski cīĦā pret 
klimata maiĦu pasaulē. Par spīti tehniskajiem un ekonomiskajiem šėēršĜiem ūdeĦraža ekonomikas laikmets varētu 
sākties jau tuvākā nākotnē. 
Mūsdienās ūdeĦraža enerăija ir kĜuvusi par plaši apspriestu tēmu tādās pasaules attīstītākajās valstīs kā ASV, 
Kanāda, Japāna un Vācija [1,2,3]. Šajās valstīs ir veikti ievērojami ieguldījumi ar ūdeĦradi saistītajās tehnoloăijās. 
Tās arī radījušas savu ūdeĦraža ekonomikas vīziju un izveidojušas scenāriju, kā šo ūdeĦraža ekonomiku sasniegt. 
ŪdeĦraža enerăijas tēma ir kĜuvusi par daĜu no Eiropas Savienības [4] nākotnes vīzijas, kas vainagojusies ar zinātnes 
un attīstības programmu dibināšanu, kā arī ar ūdeĦraža un kurināmā elementa tehnoloăijas platformu kā daĜu no ES 
stratēăijas ūdeĦraža jautājumā. Kā izriet no tās izziĦošanas 2001.gadā, Eiropas Komisija (EK) iesaka izmantot 
ūdeĦradi kā līdzekli, lai nodrošinātu un dažādotu energoapgādes avotus, kā arī samazinātu Eiropas Savienībā 
autotransporta ogĜskābās gāzes izmešus. TādēĜ tika ieteikts mērėis laika posmā no 2015. līdz 2020.gadam sasniegt 
ūdeĦraža īpatsvaru kopējā transportam patērētās degvielas apjomā 5% apmērā. 
ZiemeĜvalstu un Baltijas BioūdeĦraža programmā tiek pētītas bioloăiskā ūdeĦraža ražošanas iespējas. Bioloăiskais 
ūdeĦradis kalpotu kā bioloăisks risinājums, ražojot ūdeĦradi tieši vai netieši no saules enerăijas un ūdens. Šis 
projekts ietver teorētiskos, eksperimentālos un praktiskos pētījumus, lai attīstītu bioloăiskas ūdeĦraža iegūšanas 
tehnoloăiskos procesus. 
Bioloăiskā ūdeĦraža ražošana jau ilgstoši ir norisinājusies laboratoriju līmenī un rūpnieciskā ražošana komerciāliem 
mērėiem gaidāma pavisam drīz. ĥemot vērā augošo starptautisko interesi par ūdeĦradi un bioūdeĦraža tehnoloăijām, 
un to iekĜaušanos atklātajā tirgū, kā arī faktu, ka bioūdeĦraža ražošanas sistēmu atstātā ietekme uz apkārtējo vidi līdz 
šim nav tikusi zinātniski izpētīta, ir skaidra nepieciešamība pēc pamatotas bioūdeĦraža ražošanas sistēmas un 
tehnoloăijas dzīves cikla analīzes, lai noskaidrotu tās ietekmi uz vidi. Tāpat ir svarīgi noskaidrot, kuri ūdeĦraža 
ieguves veidi daudzo iespēju vidū Ĝaus spert soli lēnākas un pārdomātākas pārejas uz ūdeĦraža ekonomiku virzienā. 

1.2 Disertācijas mērķi, sfēra un galvenie jautājumi 

Disertācijā aplūkots kvantitatīvā dzīves cikla novērtējuma pieejas lietojums, lai noteiktu bioūdeĦraža ražošanas 
procesu ietekmi uz apkārtējo vidi un tehniski ekonomisko analīžu, pieprasījuma/piedāvājuma analīžu un dzīves cikla 
novērtējuma rīku iekĜaušanu multikritēriju lēmuma pieĦemšanas platformā, lai paaugstinātu lēmuma pieĦemšanas 
efektivitāti attiecībā uz pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku. Dzīves cikla novērtējums ir ieteikts kā piemērots līdzeklis, 
lai sniegtu informāciju par bioūdeĦraža sistēmu atstāto iespaidu uz apkārtējo vidi, pateicoties inventarizācijas 
analīzei un vienkāršotajām ietekmes uz vidi novērtējuma metodēm, un arī analītiskās hierarhijas process ir ērts 
papildinājums dzīves cikla novērtējuma analīzei, lai padziĜināti apskatītu divus ilgtspējas pamatelementus: 
ekonomisko un sociālo. ĥemot vērā visu minēto, šī zinātniskā darba pamatmērėi bija: 

• izveidot zinātnisko pamatnostādni, kas novērtē bioūdeĦraža ražošanas sistēmu dzīves ciklu ietekmi uz 
apkārtējo vidi, izmantojot dzīves cikla novērtējuma metodoloăiju; 

• detalizēti aprakstīt no kartupeĜu mizām ražota bioūdeĦraža dzīves ciklu; 
• attēlot no kartupeĜu mizām ražota bioūdeĦraža dzīves cikla enerăijas bilanci, CO2 emisijas un ietekmi uz 

cilvēka veselību; 
• izveidot un piedāvāt pilnvērtīgu, zinātniski pamatotu lēmuma atbalsta platformas pieeju, lai novērtētu un 

noteiktu ekonomiski dzīvotspējīgus bioūdeĦraža ražošanas veidus, balstoties uz plašu ilgtspējas parametru 
spektru (pieejamība, piekĜuve un pieĦemamība). 
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Lai sasniegtu šos mērėus, šai disertācijai ir jāatbild uz zemāk norādītajiem pētniecības jautājumiem. 

1.pētniecības jautājums 

Kāda ir ražošanas ietekme uz vidi un cilvēka veselību, ja bioūdeĦradis tiek ražots no biomasas tās rūgšanas 
procesos? Kuri ir karstie punkti ar vislielāko ietekmi – dzīves cikla fāze vai process? Kur rodamas uzlabošanas 
iespējas? 

2.pētniecības jautājums 

ĥemot vērā ūdeĦraža tehnoloăiju sarežgītību, kā arī to iespējami dažādo ietekmi uz apkārtējo vidi un citus faktorus, 
ko neaplūko dzīves cikla novērtējumā - kurus citus palīgrīkus iespējams kombinēt ar dzīves cikla novērtējumu, lai 
palīdzētu pieĦemt lēmumu par ūdeĦraža tehnoloăijām un izrietošo politiku? Nosakot palīgrīkus, kā arī izpētot, kā tos 
var savietot ar dzīves cikla novērtējuma metodoloăiju, var atbildēt uz 3.pētniecības jautājumu. 

3.pētniecības jautājums 

Pārejot uz ūdeĦraža ekonomiku, kuri ūdeĦraža ražošanas veidi ir vislētākie, videi visdraudzīgākie, visuzticamākie un 
visdrošākie? 

1.3 Pētniecības metodoloģija 

Lai noskaidrotu, aprakstītu un apspriestu metodoloăiskās nepilnības, kā arī izmantoto ietekmes uz vidi novērtēšanas 
līdzekĜu uzticamību, tika veikta literatūras analīze (2.nodaĜa). Lai iegūtu dziĜāku ieskatu metodoloăiskajā 
problemātikā, kā arī veiksmīgo tehnoloăiju, kas izmantotas pārejas uz ūdeĦraža ekonomiku analīzē, noteikšanā, tika 
apkopotas ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas un izmantoti palīgrīki, lai veikti pētīto (3. nodaĜa) pārejas veidu analīzi. 
BioūdeĦraža ražošanas detalizēts dzīves cikla novērtējums tika veikts, izmantojot pilotrūpnīcas datus un iegūto 
pieredzi par svarīgākajiem jautājumiem  (4.nodaĜa). Lai palīdzētu noteikt visveiksmīgākās tehnoloăijas pārejai uz 
ūdeĦraža ekonomiku, tika izveidota analītiskā metode, kas apvieno dzīves cikla novērtējumu, 
pieprasījuma/piedāvājuma analīzi, tehniski ekonomisko analīzi un analītiskās hierarhijas procesu, un tā tika balstīta 
uz galvenajiem ilgtspējas kritērijiem un galvenajiem ūdeĦraža ekonomikas ieviešanas dzinējspēkiem (5.nodaĜa). Šo 
tēmu attīstība šajā disertācijā aplūkota 1.att. 

 
1.att. Vispārējs pētniecības procesa pārskats 

1.4 Pētnieciskais ieguldījums 

Šī disertācija ir uz izmantošanu vērsts pētījums, kas apvieno trīs disciplīnas – a) enerăijas zinātnes, b) vides zinātnes 
un c) lēmumu analīzi. Tās ieguldījums ir daudzveidīgs, īpaši ievērojot ilgtspējas apsvērumus ūdeĦraža ekonomikas 
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plānošanas fāzē. Pirmkārt, pētījumā aplūkotas ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas un jaunas tehnoloăijas, kas pastāv 
līdztekus tradicionālajām, akcentējot to priekšrocības un nepilnības. Otrkārt, pētījums ietver detalizētu rūgšanas 
procesos iegūtā ūdeĦraža dzīves cikla novērtējumu.  
Šis pētījums izveido zinātnisku pamatnostādni, kas Ĝauj izvērtēt dzīves cikla ietekmi uz vidi un cilvēku visā 
fermentatīvās ūdeĦraža ražošanas ėēdes garumā. Šis pētījums piedāvā arīdzan šī ūdeĦraža ražošanas veida pilnīgu un 
precīzu vides piesārĦojuma substantīvo un kvantitatīvo analīzi, tāpēc pamatoti uzskatāms, ka šis pētījums palīdz 
aizpildīt tukšos laukumus ar svarīgu informāciju par bioūdeĦraža ražošanas sistēmu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. 
Treškārt, disertācija izmanto multikritēriju lēmumu pieĦemšanas teorijas jaunās disciplīnās un kĜūst par metodi un 
līdzekli, lai tehniski ekonomiskā novērtējuma un dzīves cikla analīzes rezultātus izteiktu formā, kas ir saprotama 
personai bez izglītības vai pieredzes enerăijas zinātnēs vai tehniski ekonomiskajā analīzē. Ceturtkārt, piedāvātais 
lēmumu pieĦemšanas palīgrīks Ĝauj lēmējiem ievērot ilgtspējas daudzpusīgo dabu, kā arī dažkārt pretrunīgo lēmuma 
pieĦemšanai nepieciešamo kritēriju dominanci un kompromisus. 

1.5 Praktiskā nozīme 

• Valdības institūcijām dzīves cikla analīzes pētījums sniedz holistisku vīziju, kas var palīdzēt lēmumu 
pieĦemšanā un vides politikas un stratēăijas formulēšanā, kā arī normatīvās bāzes un noteikumu izstrādē 
profesionālās veselības un drošības, patērētāja aizsardzības un vides, t.sk. ăeogrāfiskās ietekmes, sfērās. 

• Dzīves cikla analīzes rezultātus var izmantot, lai informētu sabiedrību par bioūdeĦraža tehnoloăiju 
priekšrocībām, kā arī par to radīto iespējamo kaitējumu videi. 

• BioūdeĦraža rūpnīcu attīstītāji var iepriekš izpētīt bioūdeĦraža tehnoloăiju ietekmi uz vidi, tādējādi veicinot 
jauninājumu ieviešanu, atbilstību normatīvajiem aktiem un gūt labumu no veiktās dzīves cikla analīzes. 

• Šajā disertācijā izveidoto integrēto metodi var izmantot, lai starptautiskās finansēšanas kā, piemēram, 
ZiemeĜvalstu Enerăētikas izpēte (Nordic Energy Research), varētu novērtēt ūdeĦraža un atjaunojamo 
enerăijas avotu tehnoloăiju demonstrācijas projektus konkrētā valstī. Alternatīvi integrēto metodi var 
izmantot arī Latvijas enerăētikas plānotāji, lai noformulētu enerăijas ilgtermiĦa plānus attiecībā uz ūdeĦraža 
un atjaunojamās enerăijas avotu tehnoloăijām, lai saprastu to iespējamās izmaksas, resursu izlietojumu, kā 
arī to oglekĜa izmešu samazinājumu. Metodoloăija sniedz noderīgu rīku enerăijas plānotājiem, lai aprēėinātu 
ūdeĦraža tehnoloăiju dzīvotspēju un to potenciālo ieguldījumu oglekĜa izmešu samazināšanā. 

• Metodoloăiju var arī izmantot, lai aplūkotu likumsakarības starp projekta sākotnējo identifikāciju un 
noteiktas tehnoloăijas iespējamību. Turklāt šī metode Ĝauj novērtēt tehnoloăijas pēc specifiskiem kritērijiem, 
un tā liek analītiėim Ħemt šos kritērijus vērā, apskatot tehnoloăijas. 

1.6 Aprobācija un publikācijas 
Šajā disertācijā izmantotie pētījumi atspoguĜo trīs gadu darba periodu – no 2005.gada februāra līdz 2008.gada 
februārim. Šajā laikā autors publicējis 12 zinātnisko līdzgaitnieku pārbaudītas un konferenču publikācijas, kuru 
saraksts ir iekĜauts šajā kopsavilkumā. Šīs disertācijas rezultāts ir prezentēts konferencēs un divi no šīs disertācijas 
atvasināti manuskripti tiek gatavoti iesniegšanai zinātniskai publicēšanai. 

1.6.1 Publikācijas 

Detalizētu disertācijas darba autora publikāciju sarakstu var atrast šīs disertācijas pielikumā. 

1.6.2 Disertācijas struktūra 

Disertācija ir sadalīta piecās nodaĜās. No pirmās līdz trešajai nodaĜai ir aprakstīta pētījuma teorētiskā puse un 
formulētas aktualitātes. Ceturtajā nodaĜā ir veikta bioūdeĦraža ražošanas sistēmas dzīves cikla analīze, bet piektajā 
nodaĜā ir analizēta un izmēăināta jauna analīzes metode pārejai uz ūdeĦraža ekonomiku. Disertācija ir uzrakstīta 
angĜu valodā uz 140 lapām un sastāv no kopsavilkuma, 5 nodaĜām un secinājumiem, 31 attēla, 31 tabulas un 248 
atsaucēm uz informācijas avotiem. 
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II NODAĻA: ŪDEŅRAŽA RAŽOŠANA, UZGLABĀŠANA UN IZMANTOŠANA 

2.1 Ievads  

ŪdeĦradis ir enerăijas nesējs, bet ne enerăijas avots. ŪdeĦradis uzkrāj un piegādā enerăiju izmantojamā formā, bet 
tas ir jāiegūst no ūdeĦradi saturošiem savienojumiem. ŪdeĦradi var ražot no dažādām vietējām izejvielām: no 
dabasgāzes un oglēm (ar vai bez oglekĜa atdalīšanas), no kodolenerăijas, no biomasas un citiem atjaunojamās 
enerăijas veidiem – vēja, saules, ăeotermiskās un hidroenerăijas [5]. Plašās ieguves iespējas ir svarīgs faktors, kāpēc 
ūdeĦradis ir tik daudzsološs enerăijas nesējs. 

2.2 Ūdeņraža ražošana  
2.2.1 Dabasgāzes pārveidošana  
ŪdeĦradi no dabasgāzes var iegūt, izmantojot augstas temperatūras tvaiku. Šo procesu sauc par tvaika metāna 
pārveidošanu [6]. Ar citu metodi, ko sauc par daĜējo oksidāciju, ražo ūdeĦradi, metānu dedzinot gaisa klātbūtnē. Kā 
tvaika reformācija, tā daĜējā oksidācija izdala sintēzes ir balstīts uz tvaika metāna reformācijas un daĜējās oksidācijas 
kombināciju; šo procesu sauc par autotermālo reformāciju [6]. OglekĜa saistīšana un atdalīšana iespējama procesa 
gaitā. 

2.2.2 Akmeņogļu gazifikācija  

ŪdeĦradi var ražot no akmeĦoglēm ar gazifikācijas metodi. Gazifikācija ir process, kurā ogles tiek pārvērstas 
gāzveida savienojumos, pievadot zem spiediena siltumenerăiju tvaika klātbūtnē. Virkne sekojošu ėīmisku reakciju 
izdala sintēzes gāzi, kas reaăē ar ūdens tvaiku un izdala papildu ūdeĦradi, kas var tikt atdalīts un attīrīts [7]. Ja 
ūdeĦradi ražo no akmeĦoglēm, ir iespējama oglekĜa saistīšana un atdalīšana. 

2.2.3 Kodolenerģija  
ŪdeĦradi var iegūt no kodolenerăijas ar elektrolīzes palīdzību. Ūdens elektrolīzes efektivitātes uzlabošanai var 
izmantot kodolreaktora siltumenerăiju [8]. Paaugstinot ūdens temperatūru, ir nepieciešams mazāks elektriskās 
strāvas daudzums, lai ūdeni sadalītu skābeklī un ūdeĦradī, kas samazina nepieciešamās enerăijas patēriĦu. Papildus 
tam kodolreaktora ražoto augstas temperatūras siltumenerăiju var izmantot, lai norisinātos virkne ėīmisku reakciju, 
kuru rezultātā sadalās ūdens. Turklāt visi ėīmiskie savienojumi procesa ciklā tiek reăenerēti [9]. 

2.2.4 Biomasa  

Vairāki procesi Ĝauj biomasu pārvērst ūdeĦradī; visus šos procesus var iedalīt divās grupās – termoėīmiskie un 
bioėīmiskie procesi. 
Vienā procesu veidā tiek izmantotas ăenētiski modificētas aĜăes un baktērijas, kas ražo ūdeĦradi [10]. Otrā 
ražošanas veidā tiek izmantoti augu valsts materiāli, kā lauksaimniecības atlikumi, pārtikas atliekas un citi 
bioloăiskie atkritumi, kuru rūgšanas procesā izdalās biogāze, no kuras var tikt atdalīts ūdeĦradis [10]. Citā 
ražošanas veidā tiek izmantota tāda atjaunojamā šėidrā degviela kā etanols un bionafta, ko ir salīdzinoši vienkārši 
transportēt un kas, izmantošanas vietā vai tuvu tai reaăējot ar augstas temperatūras ūdens tvaiku, Ĝauj izdalīties 
ūdeĦradim [11]. Noslēgumā augstas temperatūras gazifikācija izdala jēlgāzi, kas var tikt pārvērsta ūdeĦradī otrās 
pakāpes reakcijā. Ja ūdeĦradis tiek ražots no biomasas, galaproduktu sauc par bioūdeĦradi [11], tomēr šajā 
disertācijā termins “bioūdeĦradis” tiks izmantots visos gadījumos, kad ūdeĦradis iegūts bioloăisko procesu 
rezultātā. 

2.2.5 Atjaunojamā elektrolīze  
ŪdeĦradi var ražot no atjaunojamās enerăijas tehnoloăijām: vēja, saules, ăeotermālās un hidroelektriskās strāvas ar 
hidrolīzes procesa palīdzību [12]. Elektrolīzē tiek izmantota elektriskā strāva, lai sadalītu ūdeni skābeklī un 
ūdeĦradī. Alternatīvi augstas temperatūras siltumenerăija, ko izdala saules koncentratori – īpašas lēcas, kas fokusē 
un pastiprina saules gaismu, arī var sadalīt ūdeni atsevišėos elementos [13]. Visbeidzot ūdeĦradi var iegūt no ūdens, 
izmantojot īpašus pusvadītājus un saules enerăiju ar foto-elektroėīmisko procesu palīdzību [13] 
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2.3 Ūdeņraža uzglabāšana un izplatīšana  

2.3.1 Ūdeņraža uzglabāšana  
ŪdeĦradis ir Ĝoti viegla gāze, kas, tāpat kā citas gāzes, var tikt uzglabāta hermētiskās tvertnēs zem spiediena. Tomēr, 
tā kā ūdeĦradis ir vieglāks par citām gāzēm, izmantojamā gāzes apjoma uzglabāšanai nepieciešams augstāks 
spiediens tvertnē nekā citu gāzu gadījumos [14]. Tiek izstrādāti jauni materiāli, kas tiktu izmantoti augstspiediena 
tvertĦu ražošanā; iespēja ūdeĦradi uzglabāt augstspiediena tvertnēs Ĝautu to vienkāršāk transportēt.  
ŪdeĦradis var arī tikt atdzesēts līdz -253 oC  un uzglabāšanas nolūkos pārvērsts šėidrumā. Sašėidrinot ūdeĦraža gāzi, 
var tikt uzglabāta ievērojami lielāka ūdeĦraža masa nemainīgā tilpuma vienībā, salīdzinot ar gāzveida ūdeĦradi. 
Tomēr gāzes sašėidrināšana var prasīt pārāk lielu enerăijas patēriĦu un var tādēĜ izrādīties Ĝoti dārga [14]. 
Cits ūdeĦraža uzglabāšanas veids ir tā ėīmiska vai fizikāli ėīmiska saistīšana dažādos cietos un šėidros 
savienojumos: metālhidrīdos, oglekĜa nanostruktūrās, alanātos, borohidrīdos, metāngāzē, metanolā, vieglos 
ogĜūdeĦražos [15]. Uzglabāšana cietos savienojumos ir drošāka un iespējami efektīvāka nekā saspiešana vai 
sašėidrināšana, jo Ĝauj novērst noplūdes risku, sasniegt augstāku uzlādes efektivitāti un zemāku pašizlādi. Tomēr 
ūdeĦraža uzglabāšanas metode ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tādiem kā ūdeĦraža paredzētais lietojums, 
nepieciešamās enerăijas blīvums, uzglabājamais apjoms un uzglabāšanas periods. 

2.3.2 Ūdeņraža transportēšana  
ŪdeĦraža transportēšana ir būtisks ūdeĦraža ekonomikas komponents. ŪdeĦradis ir jātransportē no ražošanas vietas 
un jāpārsūknē uzpildes punktos vai stacionāros enerăijas patēriĦa punktos. ŪdeĦraža transportēšana pielīdzināma 
dabasgāzes transportēšanai; visplašāk lietojamais veids ir transportēšana kravas automašīnu cisternās, tankkuăos vai 
dzelzceĜa vagonos [16]. Gāzveida ūdeĦradi var transportēt arī pa cauruĜvadiem, tos pielāgojot zemākam enerăijas 
blīvumam un augstākai difūzijas pakāpei, salīdzinot ar dabasgāzi [16]. 

2.4 Ūdeņraža lietojums  

Šobrīd lielākais ūdeĦraža pircējs ir ėīmiskā rūpniecība, kur ūdeĦradi izmanto naftas attīrīšanas procesos, mēslojuma, 
sveėu, plastmasas, šėīdinātāju, kā arī citu industriālu produktu ražošanā. Tomēr ūdeĦraža kā enerăijas avota nākotne 
ir saistīta ar visplašāko iespējamo lietojumu [17]. To var tieši izmantot iekšdedzes dzinējos, gāzes turbīnās vai 
kurināmā elementos elektroenerăijas un siltuma ražošanā, kā arī transportā, sniedzot ievērojamus uzlabojumus 
enerăijas efektivitātē un ietekmes uz vidi samazināšanā. Vispārīgs pārskats par ūdeĦraža ražošanu, izplatīšanu, 
uzglabāšanu un izmantošanu redzams 2.att. 

 

2. att. Vispārīgs pārskats par ūdeĦraža ražošanu, izplatīšanu, uzglabāšanu un lietojumu 
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III NODAĻA: BIOLOĢISKĀ ŪDEŅRAŽA RAŽOŠANAS NOVĒRTĒJUMS NO VIDES VIEDOKĻA 

3.1 Ievads  

Ja globālā ekonomiskā attīstība turpinās savu gaitu ar pēdējo 100 gadu dinamiku, pasaule jau nākamajā gadsimtā var 
nonākt pie arvien pieaugošiem vides apgrūtinātājiem. Pārmērīgas fosilo kurināmo izmantošanas sekas dabā jau ir 
novērojamas; tieši fosilo kurināmo pārspīlētā izmantošana ir viens no galvenajiem globālās sasilšanas un skābā 
lietus cēloĦiem, kas ietekmē zemeslodes klimatu, laika apstākĜus, veăetāciju un ūdens ekosistēmu [18]. Globālā 
sasilšana, enerăijas drošības apsvērumi un arvien augošās degvielas cenas rada steidzamu nepieciešamību atrast 
nepiesārĦojošu un atjaunojamu enerăijas avotu. Kā ilgtspējīgs enerăijas risinājums ar minimālu vai pat nullei 
pielīdzināmu ogĜūdeĦraža izmantošanu, ūdeĦradis arvien biežāk ir saukts par daudzsološu fosilo kurināmo 
alternatīvu. ŪdeĦradis ir tīrs, videi draudzīgs kurināmais, kas sadegot rada ūdeni, nevis siltumnīcefektu izraisošās 
gāzes [19, 20]. Šodien ūdeĦradi pamatā iegūst ar ūdens elektrolīzes palīdzību, kam nepieciešama elektriskā strāva, 
un dabasgāzes tvaika pārvēršanu, kam nepieciešama gan neatjaunojamā fosilā izejviela, gan arī papildu enerăija, lai 
pievadītu siltumenerăiju ar paaugstinātu spiedienu [20, 21]. Lai ūdeĦraža ražošanā uzlabotu vides aizsardzības 
rādītājus, tiek pilnveidotas arī dažādas citas ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas. To starpā ir mikrobais mehānisms, kas 
piesaista enerăiju gan ar fotosintēzes (fotosintētiskās nitroăenēzes līdzdalības vai fotorūgšanas ražošanas veidi), gan 
ar organisko substrātu patēriĦa palīdzību, iespējami iekĜaujot organiskos atkritumus (ūdens maiĦas un tumšās 
rūgšanas ražošanas veidi) un ir īpaši interesants, pateicoties zemajām prasībām attiecībā uz dārgiem un 
neatjaunojamiem enerăijas resursiem [22]. TādēĜ bioūdeĦraža ražošanai no atjaunojamām izejvielām, ieskaitot tādus 
bioloăiskos izejmateriālus kā parastie pārtikas produkti, lauksaimniecības augu valsts pārpalikumi un atkritumi vai 
ražošanas blakusprodukti, izmantojot tumšās rūgšanas metodi, tiek prognozēta ievērojama loma, veidojot uz 
ūdeĦradi balstītu ekonomiku. Bioloăisko izejmateriālu izmantošana ūdeĦraža ražošanā nozīmē dabas, resursu un 
cilvēka veselības aizsardzību. Tomēr, kā jebkura enerăijas pārveides tehnoloăija, arī bioūdeĦraža ražošanas process 
nav pilnībā nekaitīgs videi. Turklāt ne visas šobrīd pētītās bioūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas dos pazeminātus 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju apjomus, stabilizēs atkritumu veidošanos vai samazinās enerăijas patēriĦu. 
Šodien lielākajā daĜā bioūdeĦraža ražošanas tehnoloăiju uzmanība pievērsta ekonomijai, lietderīgumam, procesu 
inženiertehniskajiem aspektiem (reaktoru konfigurācija, vides skābums/sārmainība, hidrauliskās glabāšanas periods, 
biokinētiskie eksperimenti) un mikrofizioloăijai. Bet, lai bioūdeĦradim būtu svarīga vieta ūdeĦraža ekonomikā, 
noteikt ir jāĦem vērā vides aizsardzības aspekti. Cik videi draudzīga ir konkrētā bioūdeĦraža ražošanas sistēma? 
Kādu iespaidu uz dabu un cilvēka veselību atstāj bioūdeĦraža ražošanas process? Kuri bioūdeĦraža ražošanas 
procesi ietekmē apkārtējo vidi visvairāk, veidojot tā sauktos “karstos punktus”? Kādas ir uzlabojuma iespējas? Kāds 
ir bioūdeĦraža sistēmas enerăiju līdzsvars? Katrā ziĦā būtu grūti nodrošināt bioūdeĦraža nākotni, ja nav izpētīta 
bioūdeĦraža ražošanas sistēmu ietekme uz apkārtējo vidi. Tālab tālākai bioūdeĦraža ražošanas tehnoloăiju 
attīstīšanai nepieciešams skaidri zināt, ar kāda veida un apjoma ekoloăisko ietekmi ir jārēėinās.   
Šādas sarežăītas sistēmas kā bioūdeĦraža sistēmas gadījumā vides ietekmes seku kvalitatīvās un kvantitatīvās 
analīzes ietvaros dzīves cikla novērtējums ticis atzīts par spēcīgu palīgrīku. Šī metode sniedz platformu, kas Ĝauj 
atpazīt iespējas uzlabot šajā disertācijā apskatītās ūdeĦraža sistēmas ietekmes uz vidi rādītājus. Šis darbs uzstāda 
mērėi rast atbildes uz augstāk uzdotajiem jautājumiem, lai sniegtu kvantitatīvos datus, Ĝaujot zinātniskajai, 
inženiertehniskajai un politiku noteicošajai sabiedrības daĜai gūt dziĜāku priekšstatu par ietekmi uz apkārtējo vidi, ko 
izraisa bioūdeĦraža ražošana no tvaicētām kartupeĜu mizām, izmantojot divpakāpju bioreaktoru. 

3.2 Metode  

Lai atspoguĜotu ūdeĦraža ražošanas sistēmas ietekmi uz vidi, par pamatu tika Ħemts konkrēts divpakāpju bioreaktora 
piemēra pētījums. Divpakāpju bioreaktors ir viena no daudzsološākajām tehnoloăijām, kas spētu palielināt ūdeĦraža 
ražošanas produktivitāti, un divpakāpju biorearktors tika izvēlēts kā hipotētiskā bioūdeĦraža ražošanas tehnoloăija 
tādēĜ, ka šī procesa attīstības stadija ir tālu priekšā citām bioūdeĦraža tehnoloăijām, kā arī ir pieejami nepieciešamie 
šī procesa dati. 

 
Analīze tika veikta, izmantojot uz procesu balstītu pieeju, kur sistēmas dzīves cikls ir sadalīts atšėirīgās fāzēs: 

bioatkritumu savākšana, ūdeĦraža ražošana, sistēmkomponentu uzglabāšana un transportēšana, neizmantojamo 
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ražošanas pārpalikumu utilizācija. Šeit piedāvātais dzīves cikla analīzes pētījums tika veikts un disertācija 
strukturēta saskaĦā ar ISO 14040 uzstādījumiem [23], nosakot šādus mērėus un mērogus – dzīves cikla 
inventarizācija, dzīves cikla ietekmes uz vidi novērtējums un analīzes rezultāta izskaidrojums. Sekojot dzīves cikla 
analīzē noteiktajiem standartiem, pētījuma mērėu un mērogu noteikšanas sadaĜā ir raksturota pētītā sistēma, precizēti 
izmantojamie dati un noteikta ietekmes uz vidi novērtējuma metode (ISO 14044 [24]). Pēc tam tika veikta dzīves 
cikla inventarizācijas daĜa dažādiem ražošanas un atlikumu utilizācijas procesiem. Resursu patēriĦa un izmešu 
inventarizācija tika veikta saskaĦā ar pētījumā iepriekš uzstādītajiem apmēriem; procesi, kas neiekĜāvās iepriekš 
definētajos pētījuma apmēros inventarizēti netika. Tomēr inventarizēti tika blakusproduktu sadales un rūgšanas 
procesi. Modelēšanai tika izmantota dzīves cikla novērtējuma datorprogramma Simapro 7.1 [25]. SaskaĦā ar dzīves 
cikla analīzes ISO standartu, kas nosaka plašu ietekmes uz vidi kategoriju pārstāvību (Pennington [26]), šī pētījuma 
ietekmes uz vidi novērtējuma sadaĜā TSB ietekme uz vidi tika aprēėināta, piemērojot ietekmes uz vidi punktu 
sistēmu attiecībā uz resursu patēriĦu un izmešiem, kas tika uzskaitīti dzīves cikla sadaĜā (ISO 14040 [27], ISO 
14042 [28]). Noslēguma sadaĜā ir izskaidrots ietekmes uz vidi novērtējums, veikta iegūto rezultātu jutības analīze, 
izvirzīti secinājumi un formulēti ieteikumi attiecīgi ieinteresētajām pusēm. 

3.2.1 Pētījuma mērķu un apmēru noteikšana 

3.2.1.1 Mērķis  

Pētījuma mērėis ir trejāds: a) izveidot zinātnisku pamatnostādni, kas Ĝauj izvērtēt dzīves cikla ietekmi uz vidi un 
cilvēka veselību visā piegādes ėēdes garumā, Ħemot vērā ūdeĦraža ražošanu no tvaicētām kartupeĜu mizām, 
izmantojot divpakāpju bioreaktoru kā pārveides tehnoloăiju, b) noteikt bioūdeĦraža ražošanā procesus, kas visvairāk 
ietekmē apkārtējo vidi (“karstie punkti”) un norādīt uz uzlabojumu iespējām, c) sniegt vērtīgus datus par rūgšanas 
ceĜā iegūtā ūdeĦraža ietekmi uz vidi, kas tiks izmantoti šī pētījuma attiecīgajā sadaĜā, kur tiek analizēta pāreja uz 
ūdeĦraža ekonomiku. 

3.2.1.2 Apmēri  

Šī dzīves cikla analīze attēlo un novērtē resursu patēriĦu un izmešu apjomu no tvaicēto kartupeĜu mizu savākšanas 
līdz to pārvēršanai ūdeĦradī. Dzīves cikla analīze stingri atbilst ISO 14040 un ISO 14044 [23, 24] standartos 
noteiktajiem protokoliem attiecībā uz raksturlielumu skaidrojumu un izlasi; šī pētījuma apmērus nosaka šo ISO 
standartu norādījumi. Citiem vārdiem, pētījuma apmēriem jābūt izteiktiem pietiekami detalizēti, lai garantētu 
kopējās pētījuma kvalitātes un sastāvdaĜu savstarpēju saskanību un atbilstību uzstādītajam mērėim. 

3.2.1.2.1 Funkcionālā vienība un atsauces  

Sistēmas, produkta vai pakalpojuma ietekme uz apkārtējo vidi attiecināma uz to nodrošināto funkcionalitāti. Šajā 
darbā ir analizēta divpakāpju rūgšanas ūdeĦraža rūpnīca (TSB). Funkcionālā vienība, kas pārstāv šo sistēmu, tika 
noteikta ar TSB saražoto ūdeĦraža daudzumu.  Tāpēc atsauces mērvienība bija 1 kg ūdeĦraža, ko saražoja 
divpakāpju bioreaktors. 

3.2.1.2.2 Sistēmas robežas  

Analīze nenoteica sistēmas robežas rūgšanas procesa ietvaros, bet, sekojot dzīves cikla analīzes pieejai, iekĜāva 
iepriekšējās un sekojošās fāzes. Tāpēc pētītā sistēma ietvēra kartupeĜu mizu savākšanu un transportēšanu, mizu 
priekšapstrādi, rūgšanu, ūdeĦraža izvadīšanu, attīrīšanu, saspiešanu un uzglabāšanu. Papildus minētajiem 
posmiem analīzē tika iekĜauta arī rūpnīcā izmantoto ėimikāliju un enzīmu transportēšana, kā arī pēcrūgšanas 
nelietderīgā atlikuma utilizācija. Tika pieĦemts, ka pamatscenārijā šie rūgšanai pakĜautie atlikumi tiek pārdoti 
dzīvnieku barības ražotājiem, kur tie kopā ar citiem produktiem tiek izmantoti mājdzīvnieku barības ražošanā. 
Šajā dzīves cikla analīzē mērėis bija izveidot produktu sistēmas modeli, kuru robežas attiecībā uz materiālu un 
enerăiju plūsmu un ar to saistītajiem procesiem, kā arī uz inventarizācijas gaitu, ir iespējami stingri noteiktas. Šī 
iemesla dēĜ daži procesi no vērtējuma tika izslēgti. BioūdeĦraža ražošanas izejviela ir tvaicētas kartupeĜu mizas, 
kas tiek uztvertas kā atkritumi, tāpēc analīze nesniedzas tālāk atpakaĜ par šo piedāvājuma ėēdes punktu. ŪdeĦraža 
izmantošana tika izslēgta no analīzes. Ražošanas iekārtu un baktēriju ražošana pētījumā nav iekĜauta. Sistēma 
kopumā attēlota 3.att. 
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3.2.1.2.3 Datu prasības 

Tika uzstādītas šādas prasības, un datiem jāattiecas uz: 
• Eiropu bioūdeĦraža ražošanas un izmantošanas ziĦā un uz visu pasauli izejvielu iegādes un pārstrādes ziĦā; 
• 2004.gadu saistībā ar bioūdeĦraža ražošanu;  
• Eiropu un 2004.gadu rūgstošo atlikumu utilizācijas ziĦā. 

3.2.1.2.4 Sadalīšana 

Pētījumā sadalīšanā tiek izšėirtas produktu sistēmas vienības procesa ienākošās un izejošās plūsmas (ISO 14044 
[24]). Priekšplāna sistēmā (procesu kopums, kuru izvēle vai darbības principi tieši ietekmējas no šī pētījuma 
secinājumiem) netika novēroti sadalīšanas sarežăījumi, bet pamatsistēmai (visi procesi, kas tieši mijiedarbojas ar 
priekšplāna sistēmu) tika piemēroti tādi paši sadalīšanas noteikumi kā ekoinventarizācijas datu bāzē [29]. SaskaĦā ar 
šīm norādēm daudzie izejošie vienību procesi tika inventarizēti datu bāzē pirms sadalīšanas. Pēc tam masas un 
enerăijas plūsmas tika attiecinātas uz katru produktu, ko daudzie izejošie procesi ražoja, piemērojot sadalīšanas 
faktorus [29]. Vienības procesa datu kopas, kas tika iegūtas ar šīs procedūras palīdzību, tika izmantotas 
pamatsistēmas modelēšanai. Utilizācijas fāze tika modelēta, ietverot sistēmas paplašināšanu, kā redzams no 
inventarizācijas rezultātiem. Kredīti (skaitliski negatīvi vides ietekmētāji) tika Ħemti vērā utilizācijas fāzē attiecībā 
uz proteīniem bagātiem atlikumiem, aizstājot kukurūzas graudus, kas saražoti dzīvnieku barošanai. 

3.2.1.2.5 Ietekmes uz vidi novērtējums 

Lai noteiktu ietekmi uz vidi, kuru bioūdeĦraža ražošanas dzīves cikla laikā rada patērētie resursi un izmeši, tika 
izmantota Impact 2002+ metode [30]. Šī metode, kas balstās uz IMPACT 2002+ modeli [31], piedāvā 14 
kulminācijas punktu kategorijas un četras kaitējuma kategorijas: cilvēka veselībai, ekosistēmas kvalitātei, klimata 
maiĦai, resursu patēriĦam. Metode savieno ienākošās un izejošās plūsmas, kas tikušas inventarizētas noteiktam 
objektam, lai noteiktām atsauces substancēm piešėirtu ietekmes punktus. Iegūtie punkti noslēgumā tiek attiecināti uz 
kaitējuma kategorijām, lai galā iegūtu produkta vai pakalpojuma ietekmes uz vidi novērtējumu. CML2000 metode 
[32] tika izmantota, lai novērtētu IMPACT 2002+ metodes sniegtos rezultātus. 

3.2.1.2.6 Skaidrojumi un izsvēršana  

Ietekmes uz vidi rezultātu novērtējums tika skaidrots katrai kaitējuma kategorijai atsevišėi. Normalizācija tiek veikta 
kaitējuma līmenī, balstoties uz vispārēju ietekmi, kuru rada viens Rietumeiropas iedzīvotājs vienā gadā. Šī darbība 
Ĝauj vienādot ietekmes mērījumus visās četrās kaitējuma kategorijās un padara tās savstarpēji salīdzināmas. 
Kaitējuma kategoriju datu apvienošanai vienotā indeksā, kas atspoguĜotu divpakāpju bioreaktora dzīves cikla vides 
slogu, tika izmantota izsvēršanas pamatvērtība “1”. 

3.2.1.2.7 Pārskata process  

Tā kā šis pētījums tika veikts zinātniskā projekta ietvaros un ir izpildīts doktora disertācijas veidā, nevis veikts, lai 
atbalstītu salīdzināmus apliecinājumus, viss pētījums bija pakĜautas iekšējai un ārējai pārbaudei. Pārbaudes process 
sastāvēja no iekšējo ekspertu, tādu kā doktora disertācijas darba vadītāja,  vērtējumiem un dažādiem ārējiem 
ekspertiem, lai palīdzētu nodrošināt, ka metode, dati, rezultāti, pieĦēmumi un skaidrojumi ir labi saprotami un 
atbilstoši uzstādītajam pētījuma mērėim. 
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3.att. BioūdeĦraža ražošanas no tvaicētām kartupeĜu mizām operāciju secības shēma 

3.2.2 Materiālu un enerģijas pievades un izvades inventarizācija  
Šajā sadaĜā attēlota attiecīgo procesu un pieĦēmumu inventarizācija, apspriesta metode, kas izmantota datu 
savākšanai, to pārbaudei un kvalitātes noteikšanai, un apskatīti ierobežojumu, sadalīšanas un modelēšanas darba 
jautājumi. 

3.2.2.1 Bioūdeņraža ražošanas vienības procesa apraksts 

Visas mērvienības izteiktas metriskajā sistēmā. 

Rūpniecisko izejvielu izcelsme un to lietderīgums bioūdeĦraža ražošanā. Analīzei izvēlētās izejvielas ir tvaicētas 
kartupeĜu mizas. Šī izejviela ir kartupeĜu pārstrādes rūpniecības blakusprodukts. Nīderlandē vien pieejamo kartupeĜu 
mizu apjoms gadā sasniedz 900 kilotonnas [33]. Šodien kartupeĜu mizas tiek pārdotas lopbarības ražotājiem, kur tās 
tiek apvienotas ar citiem slapjajiem organiskajiem lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktiem, veidojot 
lopbarību. 

Izejvielu, ėimikāliju un enzīmu transportēšana uz bioūdeĦraža rūpnīcu. KartupeĜu mizu transportēšana no to 
izcelsmes vietas līdz bioūdeĦraža rūpnīcai ir atkarīga no bioūdeĦraža ražotāja stratēăijas. Lielākā daĜa ražotāju 
izmanto visdažādākās piedāvājuma formas. Šajā pētījumā pieĦemtā transportēšanas vienība ir kravas automašīna; 
tāpat ir pieĦemts, ka kravas mašīnas spēs nodrošināt visas transportēšanas vajadzības. Analīzē ienākošais kartupeĜu 
mizu apjoms ir 1000 kg sausas masas stundā [34] un mizu sausna pieĦemta kā 18 g katros 100 g svaigā svara [35], 
turklāt papildu pieĦēmums nosaka, ka apjoma zudumi transportēšanas rezultātā ir 3% no kopējā mizu apjoma.  
No šiem skaitĜiem izriet, ka kopējais apjoms, kas tiek piegādāts uz bioūdeĦraža rūpnīcu, atbilst 461581 tonnām 
svaigu mizu gadā. Kravas mašīnas celtspēja ir 16 tonnas, kas Ĝauj aprēėināt, ka gadā uz bioūdeĦraža rūpnīcu tiek 
veiktas piegādes ar 2885 kravas mašīnām. Šajā pētījumā pieĦemts, ka vienas piegādes attālums no izejvielu 
izcelsmes vietas līdz bioūdeĦraža rūpnīcai un atpakaĜ ir vidēji 100 km. Inventarizācijas novērtējums transportēšanas 
apakšsistēmā ietver kravas mašīnu veiktai izejvielas transportēšanai robežās no izejvielu izcelsmes vietas līdz 
bioūdeĦraža rūpnīcai nepieciešamās enerăijas patēriĦu, kā arī radītos izmešus. 
Kodīgais sārms (NaOH) un kartupeĜu mizu priekšapstrādei un hidrolīzei nepieciešamais enzīms bioūdeĦraža 
rūpnīcai tika piegādāts no to pārdošanas vai ražošanas punkta; apmēram 9672 t/gadā kodīgā sārma un 1973 t/gadā 

                                                           
1 Balstīts uz padeves intensitāti 1 000 kg/h, sausnas sastāvs 18g/100g, 3% zudumi. 
2 Balstīts uz NaOH, 12% sausnas un 8 059 t/gadā apstrādātas biomasas. 
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enzīma. Kaut šajā pētījumā nav noteikta konkrēta rūpnīcas atrašanās vieta, kā transportlīdzekĜi ėimikāliju un enzīma 
piegādei tika pieĦemtas kravas mašīnas (28 tonnu un 40 tonnu kravnesība), pieĦemot vidējo turp un atpakaĜ veikto 
attālumu 200 km ėimikāliju un 800 km enzīma piegādei. Līdzīgi, kā iepriekš aprakstīts par izejvielu piegādi, arī šeit 
patērētā enerăija un radītie izmeši tika iekĜauti analīzē. Dati par enerăijas patēriĦu un degvielas sadegšanas 
radītajiem izmešiem dzinējos tika Ħemti no ekoinventarizācijas datubāzes [36]. 

Priekšapstrāde un hidrolīze. Pirms rūgšanas organiskie atkritumi tiek apstrādāti un pakĜauti hidrolīzei. Organiskie 
atkritumi, kas satur apmēram 18% sausnas, tiek savākti no uzglabāšanas laukuma. Tie tiek mazgāti lielā ūdens 
daudzumā, lai atbrīvotu tos no augsnes paliekām, un tiek apstrādāti, kombinējot mehānisko un ėīmisko metodi. 
Mehāniskā apstrādē tika izmantota divasu rotējošā prese. Kodīgais sārms (NaOH) 12 g/100 g sausnā tika pievienots 
presēšanas gaitā, ievadot masā caur iesmidzināšanas sprauslām, kas novietotas aiz preses atpakaĜgaitas ass. Preses 
enerăijas patēriĦš ir 115 kWh/tonnu sausās biomasas [37], pieĦemot, ka biomasas (kartupeĜu mizas) ienākošais 
apjoms ir 8059 sauso tonnu/gadā, kas kopā veido kopējo elektrības patēriĦu 927 MWh gadā. Par elektroenerăijas 
avotu ir pieĦemts publiskais elektriskais tīkls, un, atsaucoties uz Weidema [38], ar dabasgāzi darbinātas 
elektrostacijas tiek uzskatītas par elektroenerăijas ražošanas avotu. Organisko atkritumu priekšapstrādē patērētā 
enerăija un radītie izmeši tika iekĜauti inventarizācijas novērtējumā. Dati tika Ħemti no ekoinventarizācijas datubāzes 
[36]. 
Saspiestās kartupeĜu mizas tika tālāk sadalītas rūgtspējīgos cukuros ar enzīmās hidrolīzes procesa palīdzību. 
Priekšapstrādē iegūtās masas enzīmā hidrolīze notiek, izmantojot komerciālo amilāzi termamilu pie 0.01g/g sausnas, 
90 oC temperatūrā 100 minūšu garumā, un sekojoši – glikoamilāzi (AMG300) pie 0.015 g/g sausnas 60 oC 
temperatūrā 90 minūšu garumā [39]. Cietes hidrolīzes efektivitāte ir 90%, kā norādīts [39]. PieĦemot, ka presēšanas 
gaitā rodas zudumi 2% no kopējā biomasas apjoma, hidrolīzes procesā tiek izlietoti apmēram 79 tonnas/gadā 
termamila un 118 tonnas/gadā glikoamilāzes. Tāpat tiek pieĦemts, ka hidrolīze patērē apmēram 39 kWh uz tonnu 
hidrolizējamo mizu [26], kas kopā veido 306 MWh elektroenerăijas gadā. Pēc hidrolīzes un cietvielas izvadīšanas ar 
centrifugēšanas palīdzību hidrolizāts tiek savākts un pielāgots neitrālai pH vērtībai un nogādāts bioreaktorā, kur 
notiek rūgšana. 

Rūgšana. Rūgšana sākas ar to, ka pieaugoša mikroorganismu populācija izdala enzīmus un monosaharīdus 
(vienmolekulas cukurus – glikozi) pārvērš ūdeĦradī, ogĜskābajā gāzē un organiskajās skābēs, kas ir reakciju 
blakusprodukts. Gāzu savienojums, kas veidojas termoreaktorā, tiek saspiests un atdzesēts, lai atgūtu ūdeni un 
siltumenerăiju, kas tiek novadīti atpakaĜ uz termoreaktoru. Reakciju galaprodukts ir gāzu maisījums H2/CO2/H2O, 
kas parasti tiek izmantots protonu apmaiĦas membrānas kurināmajā elementā, vai var tikt attīrīts, uzlabots un 
izmantots kā degviela transportēšanā. Termofilā reaktora reakciju kaitīgie notekūdeĦi, kas satur organiskās skābes 
un nedaudz baktēriju, tiek novadīti uz starptvertni, kurā tie tiek centrifugēti, uzkarsēti, atšėaidīti, filtrēti un nogādāti 
fotoreaktorā, kur fotoheterofobiskās baktērijas pārvērš visas organiskās skābes (acetātus un laktātus) ūdeĦradī un 
ogĜskābajā gāzē. Fotofermentācija jeb rūgšana notiek gaismas klātbūtnē pie gaismas intensitātes 166.6 W/m2. Foto 
jeb gaismas reaktorā iegūtā gāze satur vairāk nekā 85% ūdeĦraža (pēc tilpuma). Šis ūdeĦradis tiek saspiests līdz 450 
bar spiedienam un atdzesēts līdz saspiestajam ūdeĦradim (CGH2), kas var tikt izmantots kā transportēšanas degviela. 
Ūdens, kas tiek izmantots kā šėīdinātājs vai nesējs, tiek iesūknēts tvertnē, kur tas tiek bioloăiski apstrādāts un kur 
tiek atdalītas visas cietvielas. Lielākā daĜa ūdens atgriežas termoreaktorā. Rūpnīca saražo 57 kg H2 stundā, no 
kuriem 17 kg tiek saražoti termoreaktorā ar termofilo baktēriju palīdzību, kā izejvielu izmantojot ogĜhidrātus, un 40 
kg tiek saražoti gaismas reaktorā, kur fotoheterofilās baktērijas pārvērš visus acetātus un organiskās skābes, kas jau 
sākotēji ir izejvielā. Rūpnīca ražo arī vairāk nekā 500 kg/h ar olbaltumvielām bagātas cietvielas kā priekšapstrādes 
un rūgšanas procesu blakusproduktu, ko var iestrādāt lopbarībā. 
Bioreaktora elektriskā slodze ir 234 kW4, un ūdens atgūšanas iekārtu elektriskā slodze ir 62 kW4 termoreaktorā un 
78 kW4 gaismas reaktorā [34, 40]. Izmantojot šos skaitĜus un pieĦemot, ka rūpnīca strādā ar 92% no pilnas jaudas, 
kopējais elektroenerăijas patēriĦš, kas nepieciešams rūgšanai un ūdeĦraža atdalīšanai, ir 3016 MWh/gadā. Rūgšanas 
procesu inventarizācijas novērtējums iekĜauj elektroenerăiju, ko patērē bioreaktori un kas tiek patērēta ūdeĦraža 

                                                                                                                                                                             
3 Balstīts uz Termamilu 0,01g/g un AMG 0,015g/g sausnas un 7 898 t_dw/gadā mizu. 
4 Vērtības 243 kW, 62 kW un 78 kW tika iegūtas, konvertējot bioreaktoru jaudas attiecību (0. 842 GJ/h, 0.225 GJ/h un 0.281 GJ/h) un ūdeĦraža 
atgūšanas iekārtu jaudas attiecību [34] uz kW. 
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atgūšanā no termoreaktora un gaismas reaktora. Tiek pieĦemts, ka elektroenerăijas avots ir elektriskais tīkls un no 
dabasgāzes saražotā elektrība ir nenozīmīga daĜa no kopumā patērētās enerăijas. Dati par patērēto elektroenerăiju un 
izmešiem tiek Ħemti no ekoinventarizācijas datubāzes [36]. 

Gāzes apstrāde. Rūgšanas procesos izdalās jēlprodukta gāze, kas pamatā sastāv no ūdeĦraža un ogĜskābās gāzes, 
tomēr jēlprodukta gāze satur arī citu gāzu pārpalikumus (piem., ūdeĦraža sulfīdu), kam ir jātiek izvadītiem, pirms 
ūdeĦradis tiek izmantots kā transporta degviela. Sēra savienojumu (H2S) izvadīšana notiek ar triazīna palīdzību. 
OgĜskābās gāzes atdalīšana notiek ar monoetanolamīna palīdzību, bet gāzveida sārĦu izvadīšanu nodrošina mainīgā 
spiediena adsorbcija (PSA). Šajā procesā gāzveida sārĦi tiek adsorbēti, izmantojot cietu, atjaunojamu adsorbentu pie 
zema spiediena, kas Ĝauj atgūt apmēram 60% ūdeĦraža. No CO2, N2, CH4 un CO saturošiem savienojumiem 
ūdeĦradis tiek attīrīts ar mainīgā spiediena absorbcijas (PSA) palīdzību par 99,99%. 
Gāzes apstrādē tiek izmantota elektrība, un mainīgā spiediena adsorbcijas iekārtu jaudas attiecība ir 2,77 kW5 [34]. 
PieĦemot, ka rūpnīcas jauda tiek izmantota par 92%, elektrības patēriĦš gadā uz gāzes apstrādi ir 22 MWh/gadā. 
Šajā pētījuma iekĜauti arī iepriekš minētās priekšapstrādes un rūgšanas enerăijas patēriĦš un izmešu apjomi. 

Saspiešana un uzglabāšana. Lai sasniegtu pilnībā funkcionējošu bioūdeĦraža sistēmu, divpakāpju biorekatorā 
(TSB) saražotais ūdeĦradis ir jāuzglabā; šis process Ĝauj apmierināt vajadzības „pīėa” pieprasījuma gadījumā un 
uzturēt enerăijas rezerves. Gāzveida ūdeĦradi var Ĝoti efektīvi uzglabāt zem spiediena; gāze ir jāsaspiež līdz dažu 
bāru spiedienam un tad jāglabā īpašās spiediena tvertnēs. Šajā pētījumā ir pieĦemts, ka saražotais ūdeĦradis tiek 
saspiests līdz 450 bar spiedienam un tiek uzglabāts rūpnīcā. 
Saspiešana un uzglabāšana arī patērē elektroenerăiju, un šajā pētījumā pieĦemts, ka elektroenerăijas patēriĦš 
ūdeĦraža saspiešanai un uzglabāšanai ir 2,3796 kWh/kg H2 [42]. ĥemot vērā šo vērtību un ūdeĦraža ražošanas 
apjomu 460 tonnu gadā, turklāt pieĦemot, ka saspiešanas un uzglabāšanas stadijā ūdeĦraža zudumu nav, kopējais 
elektroenerăijas patēriĦš ir 109,4 MWh/gadā. Arī šajā gadījumā pētījumā ir iekĜauts enerăijas patēriĦš un izmešu 
apjomi. 

Atbrīvošanās no rūgšanas blakusproduktiem. BioūdeĦraža rūpnīca ăenerē lielus atkritumu apjomus, kas jāizved uz 
atsevišėu noliktavu vai jāizmanto citos pakalpojumos. BioūdeĦraža rūpnīcas, kas izmanto kartupeĜu mizas kā 
organisko izejvielu, atlikumu plūsmu pamatā veido ar olbaltumvielām bagāti savienojumi. Šī pētījuma 
pamatnostādne paredz, ka šie atlikumi tiek izmantoti dzīvnieku barībā. Atlikumu analīze rāda olbaltumvielu 
īpatsvara pieaugumu pret sākotnējo vērtību no 13g uz 20g katros 100g atkritumu sausnas [39]. Šāds īpatsvars padara 
atlikumus par izmantojamiem dzīvnieku uzturā. Olbaltumvielām bagāto vielu izmantošana ietekmē arī izmešu 
apjomus. 1.tabula apkopo parametrus, kas tika izmantoti, lai aprēėinātu dzīvnieku barību, ko šie atlikumi aizvietos. 
Dati attiecināmi uz piena lopiem. KartupeĜu dati tiek izmantoti kā kartupeĜu mizu ekvivalents. 

1.tabula. Lopbarības dati [43] 
SastāvdaĜa (kg svaigā svara) Sausais svars (kg) Uzsūcamās olbaltumvielas (kg) 
KartupeĜi 0,240 0,017 
Kukurūzas graudi 0,870 0,097 

Izmantojot 1.tabulas datus, var pienemt, ka 1 kg svaigu kartupeĜu aizvieto 0,18 kg svaigu kukurūzas graudu, ja 
raugās no uzsūcamo olbaltumvielu apjoma. Olbaltumvielu atlikumu sausā svara sastāvs tiek pieĦemts par 20% [39]. 
Olbaltumvielām bagāta cietviela ar sauso svaru 1 kg aizvieto 1 kg svaigas kukurūzas. Šī pētījuma datu, to avotu un 
pieĦēmumu apkopojums redzams 2.tabulā. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Vērtība 2.77 kW tika iegūta, konvertējot (0.010 GJ/h) attīrīšanas iekārtu jaudas attiecību [34] uz kW. 
6 Vērtība 2.379 kWh/kgH2 tika iegūta, reizinot ūdeĦraža saspiešanai patērēto elektroenerăiju (0.061 kWh/kWhH2)  no 30 līdz 800 bar [32] ar 
ūdeĦraža enerăijas blīvumu 39 kWh/kg H2. 
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2.tabula. Pētījumā izmantoto datu apkopojums 

Process Materiāls Daudzums Datu avots Datu kvalitāte 
 
 
Priekšapstrāde 

KartupeĜu mizas 
Kodīgais sārms 
Ūdens patēriĦš 
Ūdens kā šėīdinātājs 
Elektroenerăija 

8059 t_dw/gadā 
967 t/gadā 
12895 t/gadā 
64000 t/gadā 
918726 kWh/gadā 

[39] 
[39] 
PieĦemts 
PieĦemts 
[34,37] 

Laba 
Laba 
Nenosakāma 
Nenosakāma 
Laba 

 
 
Hidrolīze 

Presētas mizas 
Enzīmi 
Ūdens patēriĦš 
Elektroenerăija 

7898 t_dw/gadā 
197 t/gadā 
7902 t/gadā 
306242 kWh/gadā 

[39, 40] 
[39, 40] 
PieĦemts 
[39, 40] 

Laba 
Laba  
Nenosakāma 
Laba 

 
 
 
Rūgšana 

Hidrolizāti 
Ūdens patēriĦš 
Elektroenerăija  
Ūdens apstrādei 
Saražotais ūdeĦradis 
CO2 no rūgšanas 

6399 t_dw/gadā 
6440 t/gadā 
1884957 kWh/gadā 
64000 t/gadā 
460 t/gadā 
5200 t/gadā 

Aprēėināts 
PieĦemts 
[34, 39] 
PieĦemts 
[39, 40] 
Aprēėināts 

Laba  
Nenosakāma 
Laba 
Nenosakāma 
Laba  
Laba 

ŪdeĦraža atgūšana 
(Termoreaktors un 
gaismas reaktors) 

ŪdeĦradis 
Elektroenerăija 

460 t/ gadā 
1131600 kWh/gadā 

[39, 40] 
[34, 40] 

Laba 
Laba  

 
ŪdeĦraža attīrīšana 

ŪdeĦradis 
Elektroenerăija 

460 t/gadā 
22540 kWh/gadā 

[39, 40] 
[34] 

Laba 
Laba 

Saspiešana un 
uzglabāšana 

ŪdeĦradis 
Elektroenerăija 

460 t/gadā 
1094 MWh/gadā 

[39, 40] 
[42] 

Laba  
Laba 

Lopbarības ražošana Proteīnu atlikumi 4500 t_dw/gadā [39, 40] Laba 
Rūpnīcas maksimālās jaudas izmantošanas 
faktors  

0,92 pieĦemts Nenosakāma 

Rūpnīcas kalpošanas laiks   20 gadi pieĦemts Nenosakāma 

3.2.2.2 Datu iegūšana  

DaĜa datu tika iegūti intervijās ar zinātniekiem, kas strādā pie bioūdeĦraža tehnoloăijām, un ar bioreaktoru 
attīstītājiem. Šim pētījumam iegūtā informācija ietver izmantoto izejvielu veidus, attiecīgās tehnoloăijas saražoto 
ūdeĦraža daudzumu, priekšapstrādes paĦēmienus, ėimikālijas, kas izmantotas priekšapstrādē, un iespējamo 
blakusproduktu sastāvu un apjomu. Lielākā daĜa datu par divpakāpju bioreaktoru tika saĦemta no zinātniekiem 
Vageningenā, Nīderlandē, un attiecās uz 2004.gadu. Labi zināms, ka datu iegūšana ir viena no dzīves cikla analīzes 
pētījuma grūtākajām daĜām un nav viegli atrast visus specifiskos datus, pilnībā iztiekot bez vispārinājumiem. Tā kā 
lielākā daĜa bioūdeĦraža tehnoloăiju atrodas pilotprojekta vai demonstrācijas stadijā, vispārinājumi ir pašsaprotami. 
Tālab bija vēl interesantāk izmēăināt dažādus pieĦēmumus, lai atrastu aspektus, kas rezultātiem ir Ĝoti svarīgi, nevis 
izmantot papildu resursus, lai iegūtu labākus datus, kas raksturotu esošo situāciju. Priekšplāna dati tika apvienoti ar 
literatūras datiem, datu bāzes informāciju un ekspertu slēdzieniem, cenšoties sasniegt atbilstību reālajiem laika un 
telpas  nosacījumiem, kā arī tehnoloăijas līmenim. Detalizētāka informācija par iegūtajiem datiem attēlota 2.tabulā. 

3.2.2.3 Datu kvalitātes novērtējums 

Datu ar šādu primārās un sekundārās informācijas avotu dažādību izmantošanu pavada bažas par spēju pārbaudīt 
datu iegūšanas un kontroles metodes katrā informācijas avotā. Šajā pētījumā iespējamās nekonsekvences tika 
samazinātas ar četru kvalitatīvās nenoteiktības kritēriju palīdzību, kā arī izmantojot tikai datus, kas atbilda 
sasniegtajiem kritērijiem. Pirmkārt, datiem bija jābūt ne vecākiem par 1995.gadu, procesā izmantojot mūsdienīgu vai 
uz attiecīgo pētījumu mirkli labāko pieejamo tehnoloăiju. Otrkārt, priekšroka tika dota Eiropā iegūtajiem datiem. 
Treškārt, dati tika pieĦemti tikai tādiem procesiem, kas iekĜauti dzīves cikla analīzē, vai no visu procesu vidējās 
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vērtības ar identisku produktu vai funkciju. Visbeidzot divpakāpju bioreaktoru eksperts pārbaudīja pieĦēmumus un 
aprēėinus [44]. Rezultāti ir apkopoti 2.tabulā. 

3.2.2.4 Datu ierobežojumi 

Konfidencialitāte ierobežoja noteiktu tehnoloăiju un vietu datu pieejamību vai arī samazināja datu precizitāti 
attiecībā uz divpakāpju bioreaktora ekoloăisko sniegumu. Informācija par ūdens patēriĦu un ėimikālijām, kas tika 
izmantotas bioūdeĦraža rūpnīcā, nebija vienkārši iegūstama tehnisku un iekšēju apsvērumu dēĜ. Vietās, kur tika 
izmantoti literatūras dati, tika pieĦemts, ka līdzīgi procesi tiek izmantoti arī bioloăiskā ūdeĦraža ražošanā. 
Datu apkopošana ir vislaikietilpīgākā dzīves cikla analīzes sastāvdaĜa un prasa lielas pūles, lai iegūtu uzticamu un 
patiesu informāciju par daudzajiem rūpnieciskās sistēmas procesiem. Attiecīgi laika ierobežojumi negatīvi ietekmē 
dzīves cikla analīzes datu pilnīgumu. Datu iztrūkumi (neesoši dati vai datu nekonsekvence) tika atstāti kā iztrūkumi 
vai tika aizpildīti ar oriăinālprocesiem līdzīgu procesu datiem, vai arī aizpildīti ar prognozēm vai pieĦēmumiem, kas 
balstīti uz tiem pašiem avotiem. 

3.2.2.5 Blakusprodukta izdalīšana un scenāriji 

Ja viena procesa rezultāts ir divi vai vairāki vērtīgi produktīvi iznākumi (blakusprodukts), noteikti jāveic izmešu un 
izmantoto resursu izdalīšana7. Blakusprodukta izdalīšanas jautājums ir svarīgs, jo tas ievērojami ietekmē dzīves cikla 
analīzes rezultātus. Šajā sadaĜā tiek apspriests, kāda pieeja šajā pētījumā ir blakusproduktu izdalīšanai. Kā jau 
iepriekš minēts, ar blakusprodukta izdalīšanu nebija sarežăījumu priekšplāna sistēmā. Katrā ziĦā tvaicētas kartupeĜu 
mizas, kas no agrorūpniecības industrijas skatupunkta tiek uzskatītas par citu procesu atkritumiem, neveido nekādu 
slogu videi, tālab tika uzskaitīta tikai to savākšana un transportēšana. Tomēr utilizācijas stadijā izdalīšanas jautājumā 
tika paplašinātas sistēmas robežas, lai iekĜautu iepriekšējo materiālu dzīves ciklu (kukurūzas graudi), kuru aizvieto 
ar olbaltumvielu atlikumu lietderīgu izmantošanu, kā aprakstīts iepriekš. Šajā dzīves cikla novērtējumā tika 
izmantota sistēmas paplašināšanas metode tā, lai ieguvums par izslēgto vajadzību pēc lopbarības ražošanas, 
pateicoties tam, ka lopbarība tika aizstāta ar olbaltumvielām bagātajiem atlikumiem, tiktu attiecināts uz ūdeĦraža 
degvielu. Olbaltumvielu īpatsvars šajos atlikumos tiek mērīts, lai aprēėinātu šī procesa ieguldījumu.  
Papildus pamatscenārijam, t.i., kur olbaltumvielu atlikumi tiek izmantoti kā lopbarība, tika izveidoti divi citi 
jutīguma analīzes scenāriji (pirmais – atlikumi tiek utilizēti izgāztuvē, un otrais – tie tiek izmantoti kā organiskais 
mēslojums augsnei), lai novērotu, kā dažādie utilizācijas scenāriji ietekmē šīs dzīves cikla izpētes gala rezultātu. 

3.2.2.6 Dzīves cikla modelēšana  

Bioloăiskā ūdeĦraža ražošanas dzīves cikli tika sadalīti četrās stadijās: ražošana (priekšapstrāde, enzīmā hidrolīze un 
rūgšana), gāzu apstrāde (ūdeĦraža atgūšana un attīrīšana), saspiešana un uzglabāšana atkritumu utilizācija. Visas šīs 
stadijas tika modelētas, kā noteikts sistēmas robežas 2.1.2.2.sadaĜā. Modelēšana tika veikta ar Simapro 7.1 dzīves 
cikla novērtējuma datorprogrammu, kas ir visizplatītākā dzīves cikla novērtējuma programmatūra, ko izmanto kā 
ievērojamākie industriju pārstāvji un konsultanti, tā arī pētniecības institūti un universitātes. Tā Ĝauj sistemātiski un 
caurredzami modelēt un analizēt sarežăītus dzīves ciklus. 

3.3 Rezultāti un diskusijas  
3.3.1 Rezultāti  

Zemāk tiek demonstrēti, analizēti un apspriesti kvalitatīvo ietekmes uz vidi novērtējumu rezultāti bioūdeĦraža 
ražošanas procesam divpakāpju bioreaktorā. Visi demonstrētie rezultāti sniedz relatīvo ietekmi uz vidi, kas 
attiecināta uz funkcionālo vienību. 

3.3.1.1 Raksturotais kaitējums 

Cilvēka veselības kategorijā ražošanas stadija dod ietekmi 1,73·10−6 DALY8 (81,5%) apmērā, gāzu apstrādes stadija 
dod ietekmi 2,01·10−7 DALY (9,5%), saspiešanas un uzglabāšanas stadija dod ietekmi 1,91·10−7 DALY (9%) 
apmērā. Tomēr utilizācijas stadijā olbaltumvielu bagāto atlikumu izmantošana lopbarībā samazina šo vērtību summu 

                                                           
7 Lai varētu noskaidrot ražošanas sistēmas ietekmi uz vidi attiecībā uz katru saražotā produkta veidu, nepieciešama izdalīšana.  
8 DALY – Disability Adjusted Life Years. 
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uz kopējo ietekmi 1,44·10−6 DALY, t.i., par 32%. Detalizētāk šīs kategorijas lielāko kaitējumu rada respiratorā 
neorganika (1,48·10−6 DALY), ko izraisa slāpekĜa oksīds, bet vislielāko ieguvumu sniedz nekancerogēni (-1,11·10−7 
DALY), kas rodas no cinka (-145%). 
Ekosistēmas kvalitātes kategorijā utilizācijas scenāriju ietekme ir lielāka nekā visās pārējās kaitējuma kategorijās. 
Vispārējā kaitējuma vērtība ir -2,01 PDF9·m2·gadā, no kuras 1,18 PDF·m2·gadā (36%) izraisa ūdeĦraža ražošana, 
0,03 PDF·m2·gadā (1%) izraisa gāzu apstrāde, un 0,028 PDF·m2·gadā (1%) izraisa saražotā ūdeĦraža saspiešana un 
uzglabāšana. Olbaltumvielām bagāto atlikumu izmantošana lopbarībā samazina kopējo ietekmi par 62% līdz -3,24 
PDF·m2·gadā. Tālāka kategorijas izpēte liecina, ka lielāko ieguvumu sniedz zemes izmantošana (-1,71 
PDF·m2·gadā), kas rodas no neapūdeĦotas aramzemes (-90%), bet lielāko kaitējumu izraisa ūdens ekotoksikācija 
(7,14·10−1 PDF·m2·gadā) no alumīnija savienojumu izmešiem ūdenī. 
Klimata izmaiĦu kategorijā ražošanas stadijas ietekme ir 4,98 kg CO2, kas ir apmēram 64% no kopējās pozitīvās 
ietekmes, gāzu apstrādes stadijas ietekme ir 1,42 kg CO2 (18%) apmērā un saspiešanas/uzglabāšanas stadijas 
ietekme mērāma 1,35 kg CO2 (17%). Atkritumu utilizācijas stadijas ietekme ir - 0,58 kg CO2 (- 8,1%), kas samazina 
kopējo kaitējuma ietekmi kategorijā uz 7,17 kg CO2. Tieši ogĜskābā gāze (99%), kas rodas no elektroenerăijas 
izmantošanas, veido ietekmi šajā kaitējuma kategorijā. 
Resursu kategorijā kopējā kaitējuma vērtība ir 136 MJ papildu enerăijas, kas rodas, summējot ietekmes skaitĜus 
ražošanas stadijā 95,3 MJ (65%), gāzu apstrādes stadijā 28 MJ (18%), saspiešanas un uzglabāšanas stadijā 25 MJ 
(17%), mazāk labuma gūstot no olbaltumvielām bagāto atlikumu izmantošanas 9,33 MJ (6%). Detalizētāk runājot, 
ietekmi pamatā veido neatjaunojamā primārā enerăija (99%), ko izraisa dabasgāzes izmantošana (88%) elektriskās 
strāvas ieguvē, kas nepieciešama bioūdeĦraža rūpnīcas elektrificētajos procesos. 
Rezumējot ražošanas stadija vides ietekmes ziĦā dominē visās analizētajās kaitējuma kategorijās, kam seko 
saspiešanas un uzglabāšanas stadija. Atkritumu utilizācija sniedz visvairāk ar vidi saistītu ieguvumu visās kaitējuma 
kategorijās. Šis ieguvums ir lielāks ekosistēmas kvalitātes kaitējumā nekā ietekmes vērtību summa no ražošanas, 
atgūšanas un uzglabāšanas stadijām (skat. 4.att.). 

 
4.att. Katras bioūdeĦraža ražošanas stadijas īpatsvars katrā kaitējuma kategorijā 

3.3.1.2 Normalizētais kaitējums  

Lai iegūtu dažādo ietekmes uz vidi kategoriju nozīmes izpratni katrā kaitējuma kategorijā, tika analizēti arī 
normalizētie kaitējuma kategorijas indikatoru rezultāti. Normalizācijas faktors izmanto Rietumeiropu kā atsauces 

                                                           
9 PDF= Potentially Disappeared Fraction.  
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zonu un atspoguĜo vidējo iespējamo kaitējumu Eiropā. Rezultāta vienības ir punkti, kur viens punkts10 atbilst 
vidējam kaitējumam uz vienu cilvēku gadā Eiropā. Normalizācijas rezultāti ir atrodami zemāk. 
Cilvēku veselības kategorijā kopējais kaitējums ir 0,203 mPt, no kuriem 0,243 mPt nāk no ūdeĦraža ražošanas, 
0,028 mPt - no gāzu apstrādes, 0,027 mPt - no saspiešanas un uzglabāšanas un 0,096 mPt - no olbaltumvielām 
bagāto atlikumu utilizācijas. Negatīva ietekme izsaka ieguvumu. 
Ekosistēmas kvalitātes kategorijā bioūdeĦraža ražošanas kaitējums ir 0,086 mPt, gāzu apstrādes stadijas kaitējums ir 
2,16E-3 mPt, un saspiešanas un uzglabāšanas stadijas kaitējums ir 2,05E-3 mPt. Tomēr vides ieguvums (-0,237 
mPt), pateicoties atlikumu izmantošanai lopbarībā, samazina kopējo kaitējumu līdz -0,15 mPt. Noteikti jāpiemin, ka 
ieguvums ekosistēmas kvalitātē ir augstāks nekā visās pārējās kaitējuma kategorijās. 
Klimata izmaiĦu kategorijā ražošanas stadijas kaitējums ir 0,503 mPt, gāzu apstrādes stadijas kaitējums ir 0,144 
mPt, un saspiešanas un uzglabāšanas stadijas kaitējums ir 0,136 mPt. Kā citu kaitējumu gadījumos, ieguvums (-
0,0587 mPt), ko sniedz olbaltumvielām bagāto atlikumu utilizācija, samazina kopējo kaitējumu par 8% uz 0,724 
mPt. 
Resursu kategorijā ūdeĦraža ražošanas kategorijā kaitējums ir 0,627 mPt, gāzu apstrādes stadijas kaitējums ir 0,170 
mPt, un saspiešanas/uzglabāšanas stadijas kaitējums ir 0,161 mPt. Ieguvums (-0,0614 mPt) no olbaltumvielām 
bagāto atlikumu utilizācijas samazina kopējo kaitējumu līdz 0,897 mPt. 
Salīdzinot raksturošanas un normalizācijas rezultātus, varam secināt, ka vispārējais iznākums ir līdzīgs. Nozīmīgākā 
ietekme pieder resursu un klimata izmaiĦu kaitējuma kategorijas. Papildu secinājumi iegūstami par dažādu 
kaitējumu īpatsvaru katrā kaitējuma kategorijā. 5.attēls parāda divpakāpju bioreaktora normalizēto kaitējumu, kā arī 
kaitējumu salīdzinājumu visās kaitējuma kategorijās. Salīdzinot ar cilvēka veselības kategoriju, vispārējais neto 
kaitējums ir 2,5 līdz 3,5 reizes augstāks nekā attiecīgi klimata izmaiĦu un resursu kaitējuma kategorijā. TādēĜ ir 
skaidrs, ka lielāko kaitējumu izraisa resursu patēriĦš un siltumnīcas gāzu izmeši, kas ietekmē klimata izmaiĦas. 
Rezultāts, kas atvasināts no visu četru kaitējuma kategoriju neto ietekmes kopsummas, ir 1,678 mPt. 
Svarīgi, ka attēls pa labi 5.attēlā parāda, ka ūdeĦraža ražošana no materiāliem, kas nav atkarīgi no aramzemes, 
tādiem kā lauksaimniecības un bioloăiskajiem atkritumiem, un kas Ĝauj izmantot blakusproduktus lopbarībā, sniedz 
ievērojamu labumu ekosistēmas kvalitātes kaitējuma kategorijā. 

5.att. Divpakāpju bioreaktora normalizētais kaitējums (pa kreisi) un kaitējuma salīdzinājums visās kaitējuma 
kategorijās 

 

                                                           
10

 Punkts (Pt) ir kaitējuma videi mērvienība; jo vairāk punktu, jo lielāks kaitējums. Balstīts uz IMPACT 2002+ v2.1 [30], viens 
punkts atbilst 0,0071 DALY, 13,700 PDF·m2·yr, 9,950 kgCO2eq, un 152,000 MJ cilvēka veselībai, ekosistēmas kvalitātei, klimata izmaiĦām 
un resursu patēriĦam attiecīgi. 
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3.3.1.3 „Karsto punktu” noteikšana 

Galvenās aktualitātes ir procesi vai aktivitātes, kas ievērojami ietekmē kopējo ietekmi uz vidi, kuru rada bioūdeĦraža 
ražošana. Tika izmantota procesa īpatsvara analīze, lai noteiktu, kuri bioūdeĦraža ražošanas dzīves cikla procesi ir 
svarīgi, un aprēėinātu to attiecīgo īpatsvaru. Ja šajā pētījumā procesa ietekme kopējā kaitējuma kategorijā pārsniedz 
10% atzīmi, šis process tiek uzskatīts par „karsto punktu” šajā kaitējuma kategorijā. Iegūtie „karstie punkti” pētītajā 
kaitējumā attēloti 6.attēlā. Nepārprotami bioūdeĦraža ražošanā patērētā elektroenerăija ir galvenais „karstais 
punkts”. Tā īpatsvars ir 82% un 79% attiecīgi klimata izmaiĦu un resursu kaitējuma kategorijā. 

 
6.att. BioH2 ražošanas vides „karstie punkti” 

3.3.1.4 Bioūdeņraža enerģijas bilance 

Tika pētīti divu veidu enerăijas lietderības koeficientu tipi; pirmais tips ir vispārējais dzīves cikla enerăijas 
lietderības koeficients, un otrs tips ir enerăijas attiecība. Katrs no tiem izskaidro atšėirīgus ūdeĦraža ražošanas 
dzīves cikla enerăijas bilances aspektus. 
Enerăijas lietderības koeficients: enerăijas lietderības koeficients tiek izteikts kā rezultāta degvielas (H2) attiecība 
pret enerăiju, kas patērēta tās iegūšanā, ieskaitot fosilo kurināmo un biomasu, kā arī jebkādu citu atjaunojamo 
enerăiju veidu. Lai noteiktu sistēmas enerăijas lietderības koeficientu, kartupeĜu enerăijas blīvums tika pieĦemts kā 
14,43 MJ/kg un tika pielīdzināts kartupeĜu mizu enerăijas blīvumam, un ūdeĦraža enerăijas blīvums tika pieĦemts 
kā 142 MJ/kg. Rezultātā tika pieĦemts, ka 1 kg ūdeĦraža ieguvei nepieciešami 17,5 kg kartupeĜu mizu. 
Enerăijas attiecība: enerăijas attiecība tiek noteikta kā rezultāta degvielas (H2) enerăijas attiecība pret enerăiju, ko 
patērē cilvēks, lai saražotu degvielu. Šajā vienādojumā pašsaprotami tiek Ħemti vērā tikai fosilo kurināmo patēriĦi, 
kamēr biomasa, kā arī biomasas izejvielas, netiek uzskaitītas. Šo enerăijas attiecību rezultāti atspoguĜoti 3.tabulā. 

3. tabula. Pamatscenārija enerăijas bilances analīzes rezultāti 
 
Tehnoloăija 

Siltumnīcas gāze 
(kg CO2/kg H2) 

Neatjaunojamā 
enerăija (MJ/kg H2) 

Enerăijas lietderības 
koeficients (%) 

Enerăijas 
attiecība 

Divpakāpju bioreaktors 7,17 136 36% 1,05 

3.tabula parāda, ka divpakāpju bioreaktora enerăijas attiecība ir nedaudz lielāka par 1, kas nozīmē, ka šis process ir 
atjaunojams, tā kā tas līdzsvaro fosilo enerăiju, kas tiek izmantota, lai to saražotu. Enerăijas attiecība mazāka par 1 
nozīmē, ka process ir ne tikai pilnībā neatjaunojams, bet arī to, ka tas nedod nekādu izmantojamu degvielas produkta 
enerăiju, patērējot fosilo kurināmo citas degvielas ražošanai. Tādējādi kopējā enerăijas bilancē bioūdeĦraža ražošana 
un uzglabāšana sniedz pieticīgu neto ieguvumu, kas savukārt pozitīvi ietekmē siltumnīcas gāzes izmešu apjomu, jo 
pie augstākas enerăijas attiecības samazinās ogĜskābās gāzes emisijas. 
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3.3.1.5 Jutīguma analīzes  

Lai novērtētu izmantoto pieĦēmumu un iegūto rezultātu ticamību, tika veiktas dažādas jutīguma analīzes. Šajā sadaĜā 
apkopoti vissvarīgākie jutīguma analīzēs konstatētie atklājumi. 

Elektrības patēriĦš. Tā kā divpakāpju bioreaktors joprojām atrodas attīstības stadijā, nav noteiktības par patieso 
elektrības patēriĦu rūgšanas stadijā. TādēĜ tika veikta elektrības patēriĦa jutīguma analīze rūgšanas stadijā. 
Pamatsituācijā tiek pieĦemts, ka vidēji kopējais elektroenerăijas patēriĦš ūdeĦraža rūpnīcā rūgšanas procesos ir 1185 
MWh/gadā. Tomēr iespējams, ka elektroenerăijas patēriĦš ir lielāks vai mazāks. Šī jutīguma analīze atklāj izmaiĦas 
kopējā ietekmē uz apkārtējo vidi, ja elektroenerăijas patēriĦš samazinās par 10%. Jutīguma analīze tika veikta, kā 
metodi izmantojot elastību11. Ja elektrības patēriĦš tiek samazināts par 10%, kopējā TSB ietekme uz apkārtējo vidi 
samazinās no 1,678 mPt uz 1,167 mPt. Elastības rezultāts ir 3,04 (>1), kas vispārīgi nozīmē, ka bioūdeĦraža 
ražošanas ekoloăiskā ietekme apskatītajā gadījumā var mainīties ievērojami, tātad ir jutīga.  
Elektroenerăijas avots. Elektrības patēriĦš rūpnīcā ieĦem nozīmīgu vietu bioūdeĦraža ražošanā, atgūšanā, saspiešanā 
un uzglabāšanā. Šajā pētījumā tiek pieĦemts, ka elektroenerăija pamatā tiek iegūta no dabasgāzes. Tomēr elektrības 
piedāvājuma scenārijs nav ieguvis pilnīgu noteiktību, un nav noliedzams, ka elektrība varētu būt no citiem avotiem. 
TādēĜ tika veikta jutīguma analīze elektroenerăijas sajaukumam (parastā publiskā tīkla elektriskā strāva12). Rezultāti 
rāda, ka pāreja no dabasgāzes ražotas elektroenerăijas uz publiskā tīkla elektroenerăijas sajaukumu nenozīmīgi 
ietekmē rezultātu (<15%), tomēr neliels uzlabojums ekoloăiskajā ietekmē tiek novērots. 
Transports. Kilometru skaits, ko nobrauc automašīnas, kas piegādā bioloăiskās izejvielas, spēj būtiski ietekmēt 
rezultātus. TādēĜ tika apskatīti dažādi transportēšanas attālumi, lai pārbaudītu pieĜauto skaitĜu ticamību. 
Pamatgadījumā pieĦemts, ka kartupeĜu mizu pārvadājuma vidējais attālums ir 100 km. Tāpat scenārijā tika pieĦemts, 
ka vidējais kartupeĜu mizu pārvadājuma attālums pieaug līdz 200 km un tika novērtēta izejvielu pārvadājuma 
attāluma nozīme bioūdeĦraža ražošanas ekoloăiskajā sniegumā. Gluži kā elektriskās strāvas patēriĦa gadījumā, arī 
šeit jutīguma novērtēšanai tika izmantota elastības metode. Šīs simulācijas rezultāts rāda, ka pārvadāšanas attāluma 
izmaiĦas par 100% ietekmē visas kaitējuma kategorijas un maina skaitliski kopējo ietekmi no 1,678 mPt uz 1,899 
mPt. Tomēr kopumā pārvadājuma attālums neuzrāda ievērojamu jutīgumu attiecībā uz kopējo ietekmi uz vidi 
(elastība ir 0,13, kas ir mazāk nekā 1). Ietekmes pieauguma pamatā ir fakts, ka pie lielāka pārvadājuma attāluma 
pieaug patērētās degvielas apjoms un izlietotie resursi, palielinās izplūdes gāzu apjoms. 
Tehnoloăiju dzīves ilgums. Šajā pētījumā analizētā bioūdeĦraža ražošanas sistēma joprojām atrodas 
attīstības/demonstrācijas fāzē, tādēĜ grūti precīzi noteikt rūpnīcas dzīves ilgumu. Šī iemesla dēĜ šajā pētījumā 
apskatītās bioūdeĦraža rūpnīcas dzīves ilgums tika pieĦemts 20 gadi. Lai pārbaudītu, vai bioūdeĦraža rūpnīcas 
dzīves ilgums atstāj iespaidu uz tās ietekmi uz vidi, tika veikta jutīguma analīze gan īsākam (15 gadu), gan garākam 
(25 gadi) periodam. Rezultāti parādīja, ka, rūpnīcas dzīves ilgumam pieaugot, samazinās ietekme uz apkārtējo vidi; 
pie 25 gadu dzīves ilguma ūdeĦraža rūpnīcas ietekmes uz vidi rādītājs no pamatpieĦēmuma pie 20 gadu dzīves 
ilguma 1,678 mPt samazinās uz 1,342 mPt, bet palielinās uz 2,236 mPt, ja rūpnīcas dzīves ilgums samazinās uz 15 
gadiem. 
Utilizācijas scenāriji. Šī pētījuma pamatscenārijā pieĦemts, ka rūgšanas atlikumi tiek izmantoti lopbarībā. Tika 
attīstīti divi citi iespējami scenāriji, kas tika apskatīti jutīguma analīzes ietvaros. Pirmais scenārijs pieĜauj, ka 
rūgšanas procesu olbaltumvielām bagātie atlikumi tiek utilizēti izgāztuvē, bet otrais scenārijs pieĜauj, ka šie atlikumi 
tiek pārstrādāti un izmantoti kā organiskais mēslojums, tādējādi aizstājot tradicionālo mēslojumu. 
Analīzes rezultāti rāda, ka atkarībā no utilizācijas scenārija ietekme uz vidi būtiski mainās. 1.scenārijs ar atlikumu 
utilizāciju izgāztuvē parāda Ĝoti augstu jutīgumu (25%), salīdzinot ar pamatscenāriju, bet 2.scenārijs, kur atlikumi 
tiek izmantoti kā mēslojums, neuzrāda ievērojamu jutīgumu (zem 11%), kas pierāda pārstrādes priekšrocību 
attiecībā pret izgāztuvi. Šie atradumi liecina, ka rūgšanas atlikumu atkārtota izmantošana lopbarībā vai mēslojumā 
samazina ūdeĦraža rūpnīcas ietekmi uz apkārtējo vidi diapazonā attiecīgi no 0,23 mPt un 0,42 mPt, salīdzinot ar 
izgāztuves scenāriju. 

                                                           
11 Elastība izsaka attiecību starp rezultātu maiĦu un izmaiĦām datos. Elastība, kas ir lielāka par 1, tiek uzskatīta par jutīgu, bet elastība zem 1 ir 
nejūtīga. 
12 UCTE: Elektroenerăijas apgādes koordinācijas savienība (Union for the Coordination of Transmission of Electricity). 
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Ietekmes uz vidi novērtējuma metodes izvēle. Ar IMPACT2002+ metodi iegūto rezultātu ticamība tika pārbaudīta ar 
CML2000 metodi [32]. CML2000 metode izmanto citas ietekmes kategorijas, citus ekvivalences faktorus un 
atšėirīgus atsauces punktus, tomēr pārklājas, un kategorijās, kas vistuvāk atbilst IMPACT2002+ metodei, tika veikts 
salīdzinājums. Šīs analīzes rezultātus vislabāk ir atspoguĜot grafiski, kā redzams 7.attēlā. Abas metodes parāda 
saskanību salīdzinātajās kategorijās; piemēram, kategorijās ozona slāĦa noārdīšanās un paskābināšana sastopami 
gandrīz identiski rezultāti. Lai gan dažādu dzīves cikla stadiju īpatsvari ir atšėirīgi, tomēr tāpat Ĝoti tuvi rezultāti bija 
sastopami kategorijās respiratorā neorganika (IMPACT2002+) un cilvēka toksiskums (CML2000). Akvātiskās 
eitrofikācijas (IMPACT2002+) un eitrifikācijas (CML2000) gadījumā abas metodes sniedz salīdzināmus rezultātus 
dzīves cikla stadiju ietvaros. Tomēr vērojama atšėirība lielumu kārtībā. Resursu ietekmes kategorijā abiotisko 
resursu izsmelšana (CML2000) metodē IMPACT2002+ ir sadalīta divās ietekmes kategorijās – minerālu ekstrakcija 
un neatjaunojamā enerăija. Abiotisko resursu izsmelšanas (CML2000) rezultāti saskan ar neatjaunojamās enerăijas 
kategorijas (IMPACT2002+) rezultātu, kamēr minerālu ekstrakcija (IMPACT2002+) dod salīdzinoši augstu 
rezultātu atkritumu izlietošanā un zemu rezultātu atgūšanas un saspiešanas/uzglabāšanas stadijās. Tomēr pētītajā 
sistēmā resursu izmantošanā dominē neatjaunojamā enerăija, no kurienes rodas arī abiotisko resursu izsmelšanā 
novērotie raksturlielumi. Var secināt, ka galvenajos mērījumos tiktu iegūtu tie paši rezultāti, ja ietekmes 
novērtējumā tiktu izmantota CML2000 metode. Bet, tā kā CML2000 tika izmantota tikai IMPACT2002+ metodes 
rezultātu apstiprināšanai, tālākas analīzes veiktas netika.  

 
7.att. Divpakāpju bioreaktora ietekmes novērtējuma metodes jutīguma analīze. Salīdzinājums starp CML2000 un 
IMPACT2002+ metodēm 

3.3.2 Diskusija 

3.3.2.1 Ietekmes avoti 

Pirmais novērojams grafikā ir tāds, ka bez blakusprodukta tālākas praktiskas izmantošanas vispārējā divpakāpju 
bioreaktora ietekme uz vidi palielinātos par 27%, t.i., no 1,678 mPt uz 2,131 mPt. Proteīniem bagātās cietvielas 
ievērojami uzlabo divpakāpju bioreaktora sniegumu. Tas nozīmē, ka jāturpina darbs, lai uzlabotu un palielinātu šo 
ražošanas atlikumu izmantošanu lopbarībā. 
Divpakāpju bioreaktora lielākā ietekme uz vidi rodas ražošanas stadijā (priekšapstrāde, hidrolīze, rūgšana), kas 
ietekmē dominē gandrīz visās kaitējuma kategorijās un tās īpatsvars bioreaktora vides snieguma profilā ir ap 87%; 
rūgšanas process veido 55% no šīs daĜas, bet priekšapstrāde ir 37% un hidrolīze – 8%. Gāzu apstrādes un 
saspiešanas/uzglabāšanas stadija ar 21% dod gandrīz tādu pašu ietekmi kā ar 19% divpakāpju biorekatora gadījumā. 
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3.3.2.2 LCA metodoloģija – sistēmas paplašināšana 

Viena no dzīves cikla novērtējuma iespējamās izmantošanas metodoloăiskajām rekomendācijām ir sistēmas 
paplašināšana. Šajā dzīves cikla novērtējumā tiek pieĦemts, ka divpakāpju bioreaktorā radušos olbaltumvielām 
bagāto atlikumu var izmantot lopbarībā. Sistēmas robežas tādēĜ tika paplašinātas, lai iekĜautu kukurūzas, kas tiek 
aizvietota, ražošanas procesus. Novērtējot šo pētījumu un nākotnē izmantojot tā rezultātus, svarīgi ir Ħemt vērā 
pasaulē notiekošos rūpnieciskos procesus un labāko praksi. Patiesie enerăijas un siltumnīcas gāzes ietaupījumi šajos 
avotos nav pilnīgi nosakāmi. Pamatotie vērā Ħemtie ieguvumi, ko sniedz blakusprodukti, tālab var tikt apstrīdēti. 
Šeit atrodamas arī vislielākās atšėirības, kas iespējams, apstiprina faktu, ka šādi skaitĜi ir bieži spekulatīvi, nevis 
balstīti uz reālās dzīves zinātni. 

3.3.2.3 Datu trūkumi  un kvalitāte 

Par ražošanas iekārtām var tikt sauktas tādas iekārtas kā mašinērija, ko ražotājs izmanto, lai saražotu savu preci vai 
nodrošinātu savu pakalpojumu. Ražošanas iekārtas tika ar nolūku izslēgtas no sistēmas ne tikai tāpēc, ka šajā 
pētījumā novērtētā bioūdeĦraža sistēma arvien atrodas demonstrācijas fāzē, bet tālab, ka bija arī grūti saprast 
kapitāliekārtu ražošanu. Turklāt dažādo pārvēršanas koncepciju un iespējamo biomasas resursu dēĜ nav iespējams 
pārbaudīt, vai ražošanas iekārtu uzturēšanas un amortizācijas izmaksas veido ievērojamu daĜu no bioūdeĦaža cenas, 
kā arī to, vai uzrādītie apkārtējās vides karstie punkti novērojami visā ražošanas iekārtu piedāvājuma ėēdē. 
SaskaĦā ar Boustead [45] ražošanas iekārtu īpatsvars cenā ir no 1–5%, tālab ražošanas iekārtu tīša izslēgšana var 
nozīmēt rezultātu neprecizitāti 1 līdz 5% diapazonā katrā kaitējuma kategorijā. Tas nozīmē, ka šī pētījuma sistēmas 
salīdzinājumi ar citu bioūdeĦraža ražošanas sistēmu, kas ietver ražošanas iekārtas, jāveic Ĝoti uzmanīgi. Šī pētījuma 
rezultāts attiecināms tikai uz apskatīto sistēmu. 

3.3.2.4 Salīdzinājums ar iepriekšējiem bioūdeņraža un citiem avots-uzglabāšana posma pētījumiem 

Lielākā daĜa iepriekš veikto ūdeĦraža ražošanas dzīves cikla novērtējuma pētījumu, kuros bija iekĜauta biomasa, 
nesniedza dzīves cikla novērtējuma datus par bioūdeĦraža ražošanas sistēmu. Tomēr viens dzīves cikla novērtējuma 
pētījums par bioūdeĦraža ražošanas sistēmām bija zināms brīdī, kad tika rakstīta šī disertācija, tāpēc, kur vien tas 
šajā pētījumā bija iespējams, atrodami salīdzinājumi ar Banerjee [46] pētījumu. 
Šajā pētījumā ražošanas stadijas (priekšapstrāde, hidrolīze, rūgšana) iespējamais globālās sasilšanas potenciāls ir 
4,98 kgCO2/kgH2. Elektrības patēriĦš bioūdeĦraža rūpnīcā ir 85% šajā kaitējuma kategorijā. Ja elektroenerăijas 
īpatsvars 80% tiek reizināts ar šajā pētījumā izvirzīto globālās sasilšanas potenciālu, tiek iegūts 4,23 kgCO2/kgH2, 
kas ir tuvs [46] izvirzītajam globālās sasilšanas potenciālam. Var secināt, ka iegūtie rezultāti attiecībā uz globālo 
sasilšanu saskan ar rezultātiem no literatūras avotiem, ja Ħem vērā tikai elektroenerăijas patēriĦa radīto ietekmi 
(tātad izslēdzot transportu), kā tas ir šajā pētījumā. Salīdzinot ar citiem avots-uzglabāšana posma pētījumiem (skat. 
nākamo nodaĜu), var secināt, ka šis pētījums apstiprina vispārpieĦemto uzskatu, ka ūdeĦraža ražošanas no biomasas 
ietekme uz apkārtējo vidi ir zema, salīdzinot ar ūdeĦraža ražošanu no fosilajiem kurināmajiem bez oglekĜa 
uztveršanas un atdalīšanas. 

3.3.2.5 Uzlabojuma iespējas 

PieĦemot, ka bioūdeĦraža ražošanas negatīvos aspektus attiecībā uz drošību un darba apstākĜiem iespējams 
kontrolēt, galvenā ietekmes uz vidi uzlabošanas iespēja būtu samazināt elektroenerăijas patēriĦa ražošanas stadijā, 
ko būtu iespējams panākt ar taupīgu kompresoru vai motoru palīdzību. Cita uzlabojuma iespēja meklējama 
bioreaktoru (termoreaktoru un fotoreaktoru) tehniskā dzīves ilguma pagarināšanā. 

3.3.2.6 Rezultātu interpretācijas ierobežojumi 

Iepriekš aprakstītajai analīzei tomēr ir daži ierobežojumi. Rezultāti analizēti pie apstākĜiem, ka tvaicētās kartupeĜu 
mizas tiek uzskatītas par atkritumiem, kas savā veidā ierobežo kopējo saražot iespējamo ūdeĦraža daudzumu. Ja 
kartupeĜu audzēšanu varētu palielināt tālab, ka kartupeĜu mizas tiek izmantotas ūdeĦraža ražošanā, dzīves cikla 
novērtējuma robežas varētu tikt paplašinātas, tajās iekĜaujot iepriekšējās, t.i., kartupeĜu ražošanas, fāzes dzīves ciklu. 
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Cits ierobežojums slēpjas faktā, ka dzīves cikla novērtējums nesniedz atbildi uz jautājumu, vai lopu, kas baroti ar 
olbaltumvielām bagāto ražošanas blakusproduktu, gaĜas vai piena izstrādājumu patērēšana uzturā ir droša cilvēku 
veselībai. Katrā ziĦā atbilde uz šo jautājumu ir vairāk riska novērtēšanas procedūru, ne dzīves cikla novērtējuma 
kompetencē. Tiesa, lai gan šeit būtu jāveic detalizēta risku novērtējuma analīze, vispārpieĦemtie biotehnoloăijas 
indikatori neliecina, ka lopu barošana ar blakusproduktu varētu būt kaitīga cilvēku veselībai. 

3.4 Secinājumi un rekomendācijas 
Šī pētījuma rezultāti rāda, ka ūdeĦraža ražošana no kartupeĜu mizām un ražošanas atlikumu izmantošana lopbarībā ir 
daudzsološs risinājums kā attīstītajās, tā arī neattīstītajās valstīs, kuras veido lielus lauksaimnieciskos atkritumu 
apjomus. Ražojot ūdeĦradi no kartupeĜu mizām ar divpakāpju bioreaktora metodi, dzīves ciklā visievērojamākā 
ietekme uz vidi bija klimata maiĦas un resursu izmantošanas kategorijās, bet pat šajās kategorijās negatīvā ietekme 
bija neliela, salīdzinot ar ietekmi, ko uz vidi atstāj ūdeĦraža ražošana no fosilā kurināmā bez oglekĜa atdalīšanas vai 
ūdeĦraža ražošana no elektrolīzes, kur izmantota publiskā elektrotīkla strāva, pat neĦemot vērā bioreaktora 
blakusprodukta izmantošanu lopbarībā. Tiesa, visa bioūdeĦraža ražošanas dzīves cikla garumā novērojamā negatīvā 
ietekme  ekosistēmas kvalitātes kategorijā un ietekme cilvēka veselības kategorijā ir niecīga, salīdzinot ar ietekmi uz 
vidi klimata maiĦas un resursu izmantošanas kategorijās. 
Viens no šī pētījuma mērėiem ir identificēt „karstos punktus” bioūdeĦraža ražošanas dzīves cikla ietvaros, lai tos 
varētu uzlabot nākotnē. Un pētījums skaidri parāda, ka ražošanas fāze dzīves ciklā ir ar vislielāko īpatsvaru ietekmē 
uz vidi. Uzlabojuma stratēăiju sarakstā iekĜaujami elektroenerăijas patēriĦa samazinājums rūgšanas procesos, 
uzlabojot kompresoru efektivitāti, un enerăijas patēriĦa optimizēšana priekšapstrādes fāzē. 
Šī pētījuma rezultāti pasvītro bioloăisko atkritumu svarīgumu bioūdeĦraža ražošanā. Šajos procesos kurināmā 
ražošanā tiek patērēts mazāk enerăijas, nekā ir saražotajā ūdeĦradī. Racionālai atkritumu utilizācijai ir izšėiroša 
loma bioūdeĦraža nākotnē, tomēr ES direktīvas projekts diemžēl neveicina šādas shēmas, un nav arī skaidrības, līdz 
kādai pakāpei šis process varētu nākotnē tikt izmantots. 
Atradumi literatūras meklējumos un pētījumā iegūtie rezultāti Ĝauj secināt, ka dzīves cikla novērtējums var tikt 
veiksmīgi izmantots fermentatīvās ūdeĦraža ražošanas procesos kā atbalsta platforma lēmumu pieĦemšanā. Dzīves 
cikla novērtējuma izmantošana bija lietderīga šajā pētījumā. Balstoties uz šajā pētījumā gūtajiem rezultātiem, tika 
izvirzīti daži ierosinājumi bioūdeĦraža ražošanas procesa uzlabošanai. Informācija, ko sniedz šis dzīves cikla 
novērtējums, varētu izrādīties izšėiroša nākotnē, turpinot uzlabot bioūdeĦraža sistēmu. Tādējādi ir vērts veikt dzīves 
cikla novērtējumu iepriekš, tomēr tā secinājumi, protams, ir jāuzlūko ar atbilstošu piesardzību.  
Piemēra pētījums nebija pilnībā brīvs no tādiem dzīves cikla novērtējumam raksturīgiem sistēmiskiem 
ierobežojumiem kā piekĜuve datiem un to pieejamība. Tomēr tika pieliktas visas pūles, lai samazinātu sistēmisko 
kĜūdu risku; tika paplašinātas sistēmas robežas, tika rūpīgi atlasīti galvenās apakšsistēmas datu avoti un kaitējuma 
kategorijas, kā arī visas pētītās bioūdeĦraža ražošanas sistēmas ietvaros konsekventi tika izmantotas vispārpieĦemtas 
raksturošanas metodes un modeĜi. Jāpiemin, ka daži vides apgrūtinājumi šajā dzīves cikla novērtējuma pētījumā 
iekĜauti netika. Lai novērtētu kopainu, atkarībā no bioūdeĦraža rūpnīcas atrašanās vietas būtu jāĦem vērā arī 
rūpnīcas radīto trokšĦu līmenis, dabiskās vides pasliktināšanās un vides estētiskie aspekti. 
Lai gan šīs nodaĜas uzmanības centrā atrodas bioūdeĦraža ražošanas atstātā ietekme uz apkārtējo vidi, tomēr nedrīkst 
aizmirst, ka ūdeĦraža ražošana ietekmē arī tādas sfēras kā energoapgādes drošība, sabiedriskā doma tehnoloăijas 
pieĦemšanas ziĦā un citi svarīgi aspekti, piemēram, procesa ekonomiskā dzīvotspēja un arodriski. Dzīves cikla 
novērtējums ir piemērots, lai sniegtu daudzas, bet noteikti ne visas atbildes uz jautājumiem par bioūdeĦraža 
ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību. Tomēr, lai novērtētu sociālos un ekonomiskos ieguvumus, 
kā arī sarežăījumus, kā prasītu pilnīgs ilgtspējas novērtējums, nepieciešama plašāka novērtējuma platforma. Un tieši 
šeit pieminēšanas vērta kĜūst nākamajā disertācijas kopsavilkuma nodaĜā izklāstītā integrētā platforma. 
Visbeidzot, papildu pūles jāpieliek, lai izprastu iespējamo bioūdeĦraža ražošanas ietekmi uz vidi. Šeit atspoguĜotā 
analīze ir tikai daĜa no arvien procesā esošiem mēăinājumiem no jauna novērtēt situāciju ar aktualizētiem datiem, 
nepārtraucot meklēt veidus, kā samazināt bioūdeĦraža ražošanas potenciālo iespaidu uz apkārtējo vidi. 
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IV NODAĻA: PĀREJA UZ ŪDEŅRAŽA EKONOMIKU – POLITIKAS ANALĪZE 

4.1 Ievads  

Enerăija ir mūsdienu sabiedrības ekonomikas dzīves spēka avots. Sociālā un fiziskā labklājība ir atkarīga no 
pietiekama un nepārtraukta enerăijas piedāvājuma. Sagaidāms, ka globālais enerăijas patēriĦš, kura pieaugumu 
arvien palielina augošais dzīves standarts un augošais iedzīvotāju skaits pasaulē, tuvākajās desmitgadēs dramatiski 
pieaugs. Augošā vajadzība pēc enerăijas pieprasīs ārkārtēju enerăijas ražošanas jaudas pieaugumu, drošākus un 
dažādākus enerăijas avotus un veiksmīgu stratēăiju siltumnīcas gāzes izmešu ierobežošanā. Naftas, akmeĦogĜu un 
dabasgāzes resursi, tos patērējot, neatjaunojas, un ir jārod alternatīva. Citu alternatīvo enerăiju stratēăiju starpā 
ūdeĦraža ekonomikas veidošana – tāda, kurā ūdeĦradis no dažādiem enerăijas avotiem tiek ražots tīri un ar 
kontrolētām izmaksām, to starpā no atjaunojamajiem resursiem, fosilajiem kurināmajiem (atdalot oglekli) un 
kodolenerăijas, kurā ūdeĦradis tiek uzglabāts ėīmiski vai fiziski, vēlāk tam tiekot pārvērstam elektroenerăijā un 
siltumā patēriĦa punktā – piedāvā iespējamu risinājumu globālā pieprasījuma apmierināšanā, vienlaicīgi samazinot 
oglekĜa dioksīda un citu siltumnīcas gāzu emisijas un uzlabojot energoapgādes drošību (importētās naftas apjoma 
samazināšana) un starptautisko konkurētspēju [47]. 
Pēdējos gados enerăijas ekspertu un enerăijas politikas veidotāju vidū radušies pretrunīgi uzskati par ūdeĦradi. Daži 
eksperti demonstrē kritisku nostāju pret ūdeĦraža ekonomikas gaidīšanu, daudzi citi tomēr sagaida, ka ūdeĦraža 
ekonomika ir ilgtspējīgas enerăijas sistēmas ėīla, kura, iespējams, materializēsies. 
ŪdeĦraža enerăijas sistēmas izveide ir daudzsološa, tomēr vienlaicīgi sarežăīta, īpaši lielā spēlētāju skaita lēmumu 
pieĦemšanā dēĜ. Peripetijas ir neizbēgamas, un tās ir jāĦem vērā, lai tiešām gūtu labumu no piedāvātajām sistēmām. 
Viens no sarežăījumiem ir ūdeĦraža ražošanas metožu lielā dažādība, jau citā līmenī sarežăījumi rodas no interešu, 
viedokĜu un vērtību dažādības to cilvēku starpā, kas iesaistīti lēmumu pieĦemšanā attiecībā uz ūdeĦraža ražošanas 
veidu izvēli. Šīs peripetijas vēl vairāk saasina tehnoloăiskā brieduma13 trūkums, pārpratumi un informācijas 
trūkums. Šie faktori rada atmosfēru, kas var aizkavēt pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku vai novest pie neoptimāliem 
lēmumiem un nelabvēlīgiem apstākĜiem gan privātiem investoriem, ieguldot rūpnīcu izveidē, gan sabiedrībai 
kopumā. 
Literatūrā pārejai uz ūdeĦraža ekonomiku tikušas piedāvātas dažādas tehnikas, tomēr tās skaidri nenodrošina 
līdzekĜus, ar kuru palīdzību būtu nosakāmi pārejas ceĜi attiecībā uz ilgtspēju, vērtējuma kritēriju maiĦu un investoru 
(akcionāru) skatupunktu. Šī situācija rada vajadzību pēc sistemātiskas, strukturētas, objektīvas, nevispārinātas un 
elastīgas pieejas, novērtējot dažādus ūdeĦraža ražošanas variantus, kas paredz ievērot galvenos kritērijus, kā arī 
pilnu dažādo redzesloka punktu spektru. TādēĜ šis pētījums ir vērsts uz to, lai atrastu efektīvu ūdeĦraža ražošanas 
veidu un ieteiktu sistēmu, kas būtu balstīta uz ilgtermiĦa stratēăijām. 
Ar šādu nodomu šajā pētījumā cenšas ir mēăināts atbildēt uz zinātnisko jautājumu: ”Kuri ūdeĦraža ražošanas 
veidi ir vistuvāk ideālajam, kas būtu lēts, apkārtējai videi draudzīgs, uzticams un drošs?” 

4.2 Metodoloģija 
Šis pētījums izmanto četru etapu pieeju, lai iespējami skaidri atbildētu uz šī darba sākumā minēto 3.pētniecības 
jautājumu. Pirmajā etapā tika pētītas ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas, lai saglabātu vadāmu tehnoloăiju 
identifikācijas procedūru. Otrajā etapā tika raksturoti un izvēlēti kritēriji, pēc kuriem novērtēt ūdeĦraža tehnoloăijas, 
balstoties uz ilgtspējas principiem un spējas atbalstīt pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku. Trešajā etapā tika attīstīti 
scenāriji, lai atspoguĜotu izmaiĦas novērtējuma kritērijos un ieguldītāju/akcionāru intereses. No ekspertiem tika lūgta 
konsultācija, saĦemot komentārus un atpakaĜsaiti par pirmajiem trim etapiem. Ceturtajā etapā visi izvēlētie kritēriji 
tika apkopoti vienotā, visaptverošā mērījumā, izmantojot analītiskās hierarhijas procesu (AHP), kas ir rīks 
multikritēriju lēmumu pieĦemšanai. 
Šī pieeja sniedz sistemātisku metodoloăiju multikritēriju tehnoloăiju izvēles procesam un spēj integrēt gandrīz visus 
novērtēšanas procesa aspektus, rezultātā nodrošinot vienotus ilgtspējas mērījumus kā vadlīniju lēmumu pieĦemšanā. 
Metodoloăijas pārskats attēlots 8.att. 

                                                           
13 Citi visbiežāk pieminētie šėēršĜi ir drošība, sabiedriskā atzīšana un standartu, ieradumu trūkums.  
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8.att. Integrētās platformas shematisks pārskats 

4.2.1 Ūdeņraža tehnoloģiju izpēte 
Vairāk nekā 40 dažādas, literatūrā atrodamas ūdeĦraža tehnoloăijas un piedāvājuma kombinācijas tika raksturotas kā 
tehniski iespējamas. Tomēr, lai saglabātu vadāmu līdz 11 tehnoloăijām piedāvājuma variantu padziĜinātai 
novērtēšanai. Lēmumi pirmējā tehnoloăiju un piedāvājuma kombināciju atlasē bija balstīti uz šādiem kritērijiem: 

• tika izvēlēta tehnoloăija no katras lielo resursu (akmeĦogles, nafta, dabasgāze, saules, ūdens, vēja enerăija, 
biomasa/atkritumi, ăeotermālā enerăija) kategorijas; 

• tika izvēlētas tikai tehnoloăijas, kas savu briedumu varētu sasniegt tuvākajā vidējā termiĦā, t.i., līdz 2015. 
gadam; 

• liels uzsvars tika likts tieši uz ražošanu un piegādi, jo tieši šīs stadijas ir saistāmas ar ievērojamāko ietekmi 
uz apkārtējo vidi. 

Balstoties uz šiem kritērijiem tehnoloăiju priekšatlasē, tika pieĦemts, ka pārvadājumu sektors ir primārā ūdeĦraža 
tehnoloăijās ieinteresētā joma. Tehnoloăiju un piegāžu kombinācijas, kas izpētē kvalificējās, tika izvirzītas tālākai 
vērtēšanai, bet tās, kas izpētes kritērijiem neatbilda, tika atmestas (3.1.sadaĜa). 

4.2.2 Vērtēšanas kritēriju identifikācija un atlase  

Kritēriji ir indikatori, kas tiek izmantoti, lai novērtētu, līdz kādai pakāpei katra alternatīva palīdz sasniegt uzstādīto 
mērėi. Šajā pētījumā izmantotie kritēriji tika atvasināti no ūdeĦraža un enerăijas problemātikā aktīvi iesaistīto 
mērėiem. Tomēr šajā pētījumā izmantotos kritērijus neizvēlējās tieši paši sociālie dalībnieki, bet tie drīzāk ir viĦu 
mērėu interpretācija. Patiesībā laika un budžeta ierobežojumu dē, aktīvi iesaistīto resoru mērėi tika uzzināti ar 
literatūras starpniecību, ziĦojumi un deklarācijas atrastas internetā, avīzēs un žurnālos. Tad tika lūgta ekspertu 
konsultācija, lai saĦemtu viĦu viedokĜus un apstiprinājumus par izvēlētajiem kritērijiem. Kritēriji, kas tika izvēlēti 
ūdeĦraža tehnoloăiju novērtēšanai, ir minēti zemāk. 
Ekonomiskais sniegums. ŪdeĦraža tehnoloăiju ekonomiskais sniegums tiek noteikts, izmantojot tehnoekonomisko 
novērtējumu (TEA), kas nodrošina informāciju par ūdeĦraža tehnoloăijas izmaksām un tehnisko dzīvotspēju. 
Tehnoekonomiskajā novērtējumā tiek Ħemti vērā arī daži vispārēji faktori. Vispārējā izmaksu sastāvdaĜu struktūra 
ūdeĦradim sastāv no izejvielu izmaksām, pārveidošanas izmaksām, infrastruktūras izmaksām, operatīvās un 
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uzturēšanas izmaksām, un uzglabāšanas izmaksām. Ārējās izmaksas novērtējumā netika iekĜautas. Visu tehnoloăiju 
izmaksas tika iegūtas no literatūras (skat. 3.1.sadaĜu). 
Vides sniegums. ŪdeĦraža tehnoloăiju apkārtējās vides sniegums tika mērīts ar dzīves cikla novērtējuma palīdzību, 
kas tiek uzskatīts par sistemātisku rīku, kurš Ĝauj novērtēt ietekmi visā produkta, procesa vai darbības dzīves cikla 
laikā. Dzīves cikla novērtējums tika izmantots, lai tas sniegtu tehnoloăiju kvantitatīvos apkārtējās vides ietekmes 
rādītājus. Lai gan apzināmies, ka ir daudzas kategorijas, kuras pēc būtības varētu Ħemt vērā, savstarpēji salīdzinot 
ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas, šīs analīzes ietvaros tomēr esam aprobežojušies ar tām ietekmes kategorijām, kuras 
par būtiskām uzskatīja ūdeĦraža enerăijas jautājumos aktīvi iesaistītie resori. TādēĜ, balstoties uz literatūru vai 
diskusijām ar ekspertiem, globālā sasilšana tika izvirzīta par galveno kritēriju, kas atspoguĜo apkārtējās vides risku 
apmērus. Cita vides ietekme, tāda kā zemes izmantošana, cilvēciskā piesārĦojuma noplūdes ūdenī un resursu 
izsmelšana, netika Ħemti vērā. Informācija par pētīto ūdeĦraža tehnoloăiju relatīvajiem siltumnīcas gāzes izmešiem 
tika Ħemta no literatūras (skat. 3.1.sadaĜu). Siltumnīcas gāzes izmešu apjoms bioūdeĦraža tehnoloăijai ir viens no šī 
pētījuma rezultātiem (skat. dzīves cikla novērtējuma nodaĜu). 
Sociāli politiskie aspekti. Pārejā uz ūdeĦraža ekonomiku sociāli politiskie aspekti ietver drošību, sabiedrisko 
pieĦemamību, darba vietu radīšanu un energoapgādes drošību. Laika ierobežojumu dēĜ izvēlējāmies tikai vienu 
sociāli politisko aspektu – energoapgādes drošību. Tā ir sarežăīta joma; Ħemot vērā ievērojamo faktoru skaitu, no 
kuriem atkarīgas nākotnes piedāvājuma un pieprasījuma prognozes, tās izvirzīt un noteikt ir Ĝoti grūti. Šajā pētījumā 
ir izmantota piedāvājuma/pieprasījuma indeksa metode, lai novērtētu piedāvājuma nodrošinājumu ūdeĦraža 
tehnoloăiju vidējā un ilgā termiĦā. Kvalitatīvā informācija par tehnoloăiju vai tehnoloăiju grupu piedāvājuma 
drošību atrodama 3.1.sadaĜā.  

4.2.3 Atlasīto kritēriju scenāriju izveide  

Lai novērtētu investoru vēlmju ietekmi uz pētījuma iznākumu, atlasītajiem kritērijiem tika izveidoti četri scenāriji. 
Pamatscenārijs, kas šeit tiek uzlūkots kā ilgtspējīgs (1.scenārijs), par vienādiem uzskata visus kritērijus (izmaksas, 
CO2, piedāvājuma nodrošinājumu). Uz ekonomiku centrētajā scenārijā (2.scenārijs) visnozīmīgākais ir izmaksu 
kritērijs. Uz apkārtējo vidi vērstajā scenārijā (3.scenārijs), novērtējot ūdeĦraža tehnoloăijas, par galveno kritēriju tika 
uzskatīti ogĜskābās gāzes izmeši. Sociāli politiskajā scenārijā (4.scenārijs) pieĦemts, ka visu kritēriju starpā 
nozīmīgākais ir energoapgādes drošības kritērijs. 
Kā jau iepriekš minēts, šo kritēriju kombinācija tiek uzskatīta par hierarhisku multikritēriju lēmuma pieĦemšanas 
problēmu, kas risināma ar analītiskās hierarhijas procesa palīdzību. 

4.2.4 Analītiskās hierarhijas process (AHP) 
AHP ir spēcīga un elastīga multikritēriju lēmumu pieĦemšanas metode sarežăītām problēmsituācijām, un tikusi 
izmantota daudzās valdībās un industrijās attiecīgos gadījumos. Šie gadījumi ietver multikritēriju lēmumu 
pieĦemšanas grūtības tādās disciplīnās kā vides aizsardzība, enerăijas plānošana, projektu novērtēšana, laika 
plānošana, stratēăiskā plānošana. AHP ar hierarhiskās struktūras palīdzību apvieno sarežăītās problēmsituācijas 
kvalitatīvo un kvantitatīvo aspektu. AHP tiek izmantots, lai a) sarežăītu un nestrukturētu problēmu sadalītu 
komponentos, b) izmantotu svarīgāko personu faktus un vērtējumus komponentu prioritāšu un saistību noteikšanā, 
un c) sintezētu rezultātus. 

Šeit spertie vispārējie soĜi ir aprakstīti zemāk. 
1. solis – Vispārējā problēmas mērėa izteikšana un mērėa sasniegšanu ietekmējošo kritēriju noteikšana 
2. solis – Problēmas modelēšana kā mērėa, kritēriju, apakškritēriju un alternatīvu hierarhiju. Katrā 

līmenī veikt atribūtu salīdzināšanu pa pāriem attiecībā uz katru kritēriju iepriekšējā līmenī, aprēėinot 
katras sprieduma matricas lokālo vektoru. 

3. solis – Ar hierarhijas palīdzību sintezēt prioritātes, lai iegūtu vispārīgu katras alternatīvas prioritāti. 

4.2.5 Pieņēmumi un ierobežojumi 

Analīzes gaitā tika izvirzīti vairāki pieĦēmumi: 
• ūdeĦraža pētniecība turpinās attīstību progresīvi; 
• ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas, tās veiksmīgi pētot, attīstot un izmantojot, un kurināmā elementa transporta 

līdzekĜi būtu spējīgi cenā konkurēt ar benzīna/dīzeĜdegvielas tehnoloăijām; 



                                                                                                       Disertācijas kopsavilkums 

 

29 

• ūdeĦraža ekonomikas izveide ir iespējama 50 gadu laikā; 
• ap 2020.gadu pasaule pieredzētu pirmos eksperimentālos mēăinājumus ieviest ūdeĦraža ekonomiku nelielā 

mērogā. 
Lai ierobežotu analīzes vērienu, no pētījuma tika izslēgtas jaunas ūdeĦraža tehnoloăijas, kā arī ūdeĦraža 
izmantošana. Svarīgi atzīmēt, ka pārejas laika plāns un “cāĜa-olas14” sindroms ūdeĦraža tehnoloăiju ieviešanā šajā 
pētījumā arī netika aplūkoti. Papildus tam no pētījuma tika izslēgtas arī politikas, kas tieši vai netieši apliktu ar 
nodokĜiem vai subsidētu kādas īpašas tehnoloăijas vai enerăijas formas. Lai gan šāda pieeja nav pilnīga, tā tomēr 
Ĝauj pārbaudīt iepriekš aprakstītās integrētās platformas ticamību. 

4.3 Integrētās platformas lietojums ūdeņraža enerģijas veidu analīzē 
Starp ūdeĦraža ražošanu un patērēšanu ūdeĦraža ekonomikā ir dažādas stadijas. Saražotais ūdeĦradis ir jāpārveido 
kompaktākā formā ar saspiešanas vai sašėidrināšanas palīdzību, lai to padarītu par tirgojamu.  Tad ūdeĦraža 
degviela ir jāpārvadā, jāuzglabā un jāizplata. 
Šajā sadaĜā ilustrēta integrēta pieeja izmantojot piemēra pētījumu, lai atbalstītu enerăijas plānotājus optimālo pārejas 
ceĜu atlasē. Vispārējie soĜi, kas tika sperti, norādīti zemāk: 

• mērėa noformulēšana, kritēriju un alternatīvu atlase; 
• problēmas kā hierarhijas modelēšana un salīdzināšana pa pāriem; 
• prioritāšu sintezēšana ar hierarhijas palīdzību. 

4.3.1 Mērķa noformulēšana, kritēriju un alternatīvu atlase  
Vispārējais mērėis vai problēmas fokuss ir noteikt optimālos ūdeĦraža ražošanas veidus, lai atbildētu uz šī darba 
3.pētniecības jautājumu. ŪdeĦraža ražošanas veidu novērtēšanai atlasītie kritēriji ir minēti zemāk. 
Izmaksas: nozīmē, ka patērētājs saražoto ūdeĦradi var atĜauties nopirkt, tātad tam jābūt lētam (izmaksās adekvātam), 
lai konkurētu ar ierastajiem un tirgū esošajiem degvielas veidiem, tādiem kā dabasgāze vai biodegviela. 
Siltumnīcas gāzes emisijas: ogĜskābās gāzes izplūdes samazināšana jau šodien tiek uzskatīta par Ĝoti svarīgu 
nepieciešamību. Tālab izvēlētajiem ražošanas veidiem jābūt ar minimālu izmešu līmeni. 
Energoapgādes drošība: tas nozīmē virkni bažu par fosilo kurināmo resursu ierobežotību, to ăeopolitisko jutīgumu 
un atrašanās vietu, enerăijas cenu un tās svārstīgumu. 
Pārējai uz ūdeĦraža ekonomiku tiek ieteikts vairāku ūdeĦraža ražošanas veidu kopums kā alternatīva. Enerăijas 
veids ir procesu virkne no avota līdz patērētājam, ko nosaka konkrētas tehnoloăijas. Energoapgādes veids iekĜauj 
enerăijas avotu, pārveides procesu, enerăijas uzglabāšanu, piedāvājuma metodes un patēriĦu. Tomēr, tā kā patēriĦš 
pētījumā nav iekĜauts, ražošanas veidi ietver dažādus enerăijas avotus un piegādes veidus. 
11 ūdeĦraža veidi, kas atbilda izpētē noteiktajiem kritērijiem, tika izvirzīti tālākai novērtēšanai. AstoĦi enerăijas 
veidiem tiek pieĦemts, ka ūdeĦradis tiek ražots masveidā tādam nolūkam izveidotā rūpnīcā un tiek izplatīts uz 
degvielas uzpildes stacijām ar cauruĜvadu vai kravas automašīnu starpniecību. Atlikušajiem enerăijas veidiem ir 
paredzēts, ka ūdeĦradi var ražot degvielas uzpildes stacijā uz vietas un nav nepieciešamības saražoto ūdeĦradi 
pārvadāt. 4.tabula sniedz detalizētu atlasīto enerăijas ražošanas veidu aprakstu, bet 5.tabula sniedz datus un 
informāciju, kas tika izmantota, lai veiktu salīdzināšanu pa pāriem. 

                                                           
14 ”CāĜa-olas” problēma ir situācija, kurā potenciālie infrastruktūras investori vēlas gaidīt līdz tirgū parādās ūdeĦraža 
transportlīdzekĜi, bet potenciālie transportlīdzekĜu pircēji vēlas gaidīt, līdz būs pieejama degviela. 
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4.tabula. Atlasīto ūdeĦraža ražošanas veidu saīsinājumu izskaidrojums 

Ražošanas veids Veida apraksts 
 
CGH2-SMR- NG 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, pārveidojot dabasgāzi, transports – pa cauruĜvadiem, 
saspiešana un uzglabāšana uzpildes stacijās 

GH2-SMR-O-NG Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, pārveidojot dabas gāzi, saspiešana un uzglabāšana uzpildes 
stacijās 

GH2-Coal - 
Gasification 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, gazificējot akmeĦogles, transports – pa cauruĜvadiem, 
saspiešana un uzglabāšana uzpildes stacijās 

 
GH2-SMR NG 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, pārveidojot dabasgāzi, ar oglekĜa atdalīšanu, centralizēta 
sašėidrināšana, transports – kriogēnās cisternās, uzglabāšana uzpildes stacijās 

 
GH2-Coal Gas 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, gazificējot akmeĦogles, ar oglekĜa atdalīšanu, centralizēta 
sašėidrināšana, transports – kriogēnās cisternās, uzglabāšana uzpildes stacijās 

 
GH2-POX OIL 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, kas iegūts, daĜēji oksidējot naftas atlikumus pārstrādes rūpnīcā, ar 
oglekĜa atdalīšanu, centralizēta sašėidrināšana, transports – kriogēnās cisternās, uzglabāšana uzpildes 
stacijās 

 
GH2-Gas BM 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, gazificējot biomasu, transports – pa cauruĜvadiem, saspiešana un 
uzglabāšana uzpildes stacijās 

 
GH2-El.-EU-MIX 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, elektrolizējot uz vietas (strāva no publiskā tīkla, ES avotu sajaukums), 
saspiešana un uzglabāšana uzpildes stacijās 

 
GH2-El-Nuclear 

Saspiests gāzveida ūdeĦradis, elektrolizējot centralizēti, strāvas avots – kodolreaktori, transports – pa 
cauruĜvadiem, saspiešana un uzglabāšana uzpildes stacijās 

CGH2-Ferm-SPP Saspiests gāzveida ūdeĦradis, uz vietas raudzējot lauksaimnieciskos atlikumus, saspiešana un 
uzglabāšana uzpildes stacijās 

CGH2-EL Wind: Saspiests gāzveida ūdeĦradis, elektrolizējot centralizēti, strāvas avots – vēja ăeneratori, saspiešana un 
uzglabāšana uzpildes stacijās 

5.tabula. Izvēlēto veidu avots-uzglabāšana15 posma izmaksas, pieejamība un emisiju indekss. 
ŪdeĦraža ražošanas veidi (alternatīvas) Posma izmaksas 

(€/kgH2) 
Posma CO2  
(gCO2/kgH2) 

Drošība/ 
pieejamība 

CGH2-Dabasgāzes pārveidošana uz vietas 2,52  [50] 11193  [50] M16  [53] 
CGH2-Centralizēta tvaika metāna pārveidošana 2,40  [50] 11622  [50] M     [53] 
CGH2-Centralizēta tvaika metāna pārveidošana un oglekĜa A+N 2,78  [50] 2613    [50] M     [53] 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija 2,47  [50] 25896  [50] F17   [53] 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija un oglekĜa A+N 2,55  [50] 5360    [50] F      [53] 
CGH2-DaĜēja naftas oksidācija pārstrādes rūpnīcā un oglekĜa A+N 2,69  [50] 4223    [51] M     [53] 
CGH2-Biomasas gazifikācija (koksnes atlikumi) 3,10  [50] 2304    [51] M     [53] 
CGH2-Tvaicētu kartupeĜu mizu rūgšana 3,60  [52] 7170  (pētījums) M     [53] 
CGH2-Elektrolīze uz vietas (ES elektrotīklu avotu sajaukums) 2,64  [50] 17628  [50] D (pieĦemts) 
CGH2-Kodolenerăijas centralizēta elektrolīze  3,00  [50] 1794    [50] F      [53] 
CGH2-Centralizēta vēja enerăijas elektrolīze 3,50  [50] 936      [50] D18  [53] 

4.3.2 Problēmas kā hierarhijas modelēšana un salīdzinājums pāros  

4.3.2.1 Strukturālās hierarhijas izveide  

Šajā disertācijā hierarhija tika izveidota tā, ka alternatīvas tiek rūpīgi novērtētas pēc to spējas sasniegt vispārējo 
mērėi. Hierarhija sākas no augšas, skaidri nosakot problēmas mērėi. Tieši zem šī mērėa atrodas primārie kritēriji un 
apakškritēriji (izmaksas, siltumnīcas gāzu izmeši, drošība). Hierarhijas apakšējā līmenī, zem kritērijiem, tiek 
uzskaitītas alternatīvas (ūdeĦraža ražošanas veidi) un savienotas ar katru no tiem. Rezultātā rodas trīs līmeĦu 
hierarhija (9.att.) 

                                                           
15 Avots-uzglabāšana – dzīves cikla posms no pirmējā ražošanas avota līdz masveida uzglabāšanai. 
16 M – enerăijas avots vidējā/neitrālā stāvoklī. 
17 F – enerăijas avots labvēlīgā stāvoklī. 
18 D - enerăijas avots nelabvēlīgā stāvoklī. 
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9.att. ŪdeĦraža ražošanas veidu ierindošanas hierarhija 

4.3.2.2 Salīdzinājumi pa pāriem  

PieĦemam, ka mums ir n dažādas neatkarīgas alternatīvas (A1, A2, …..An) un tās ir attiecīgi svērtas (W1, W2,….Wn). 
Lēmuma pieĦēmējs iepriekš nezina Wi, i=1,2, …n vērtības, bet viĦš spēj veikt dažādo alternatīvu salīdzinājumu pa 
pāriem. PieĦemam, ka skaitliski izteiktie lēmuma pieĦēmēja spriedumi alternatīvu (Ai, Aj) pāros tiek atspoguĜoti n x 
n matricā, kā attēlots zemāk: 
 
 
 

                                                                                                                     (4.1) 
 
 

 
Ja, piemēram, lēmuma pieĦēmējs salīdzina alternatīvas A1 un A2, tas pieĦem skaitlisku vērtējumu a12, kas atspoguĜo 
alternatīvas A1 svarīgumu attiecībā pret alternatīvu A2. a12 vērtība ir A1 aptuvenā svarīguma aproksimācija pret A2 , 
t.i., a12 ≈ (W1/W2). To vispārinot, var secināt, ka: 

• aij ≈ Wi/Wj  i,j =1,2,….n. 
• aii=1, i=1,2,…n. 
• Ja aij= α , α ≠ 0 tad aji = 1/α, i= 1,2,….n. 
• Ja Ai ir svarīgāks par Aj, tad aij ≈ (W1/W2) > 1. 

Tas nozīmē, ka A matricai jābūt pozitīvai apgrieztā lieluma matricai ar 1 galvenajā diagonālē, tādēĜ lēmuma 
pieĦēmējam ir jāsniedz tikai vērtējums matricas augšējā trijstūrī. Vērtības, kas attiecinātas uz aij saskaĦā ar Saaty 
skalu, parasti ir intervālā no 1–9 vai to apgrieztajiem lielumiem [49]. 6.tabula rāda Saaty preferenču skalu pāru 
salīdzinājuma procesā. Ir redzams, ka vērtējumu skaits (L), kas vajadzīgs matricas augšējā trijstūrī ir L= n (n-1)/2, 
kur n ir A matricas izmērs. 
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6.tabula. Preferenču pamattabula pāru salīdzināšanas procesā 
Skaitliskais 
reitings 

Vārdiskais augstākais vērtējums starp alternatīvu i un alternatīvu j 

1 
3 
5 
7 
9 
2,4,6,8 

i ir vienlīdz svarīgs ar j 
i ir nedaudz svarīgāks par j 
i ir svarīgāks par j 
i ir daudz svarīgāks par j 
i ir nesalīdzināmi svarīgāks par j 
Starpvērtības  

Fiksējot A matricā skaitliskos vērtējumus aij, uzdevums ir atvasināt skaitlisko šīs matricas alternatīvu svarojumu 
(W1, W2….Wn). Lai to veiktu, jāsastāda šāds vienādojums: 

 
 
 
 

                                                                                                                                           (4.2) 
 
 
 

Turklāt reizinām abas 4.2.vienādojumā esošās matricas ar svarojuma vektoru W= (W1, W2, …Wn), kur W ir kolonnas 
vektors. Pāru attiecību (W) matricu reizinājuma rezultāts ir nW, tādēĜ 

 
                                            (4.3) 

Šī ir homogēnu lineāru vienādojumu sistēma. Tai ir neierobežots atrisinājums vienīgi tad, ja A−nI determinants 
izzūd, t.i., n ir A īpašvērtība. I ir n x n identitātes matrica. Saaty metode aprēėina W kā galveno A matricas labo 
īpašvektoru, t.i.:  

                                            (4.4) 
Kur λmax ir galvenā A matricas īpašvērtība. Ja A matrica ir pozitīvs apgrieztais lielums, tad λmax ≥ n [49]. 
Lēmuma pieĦēmēja vērtējumi ir pilnībā konsekventi, kamēr aijajk= aik,  i,j,k =1,2,…n, kas ir ekvivalents 
(Wi/Wj)(Wj/Wk)=(Wi/Wk). Īpašvektora metode sniedz dabisku konsekvences mērījumu. Saaty noteica konsekvences 
indeksu kā 

                                            (4.5)                                                        

Katram matricas n izmēram tika izveidotas nejaušības matricas un to konsekvences indeksa vidusvērtību, ko sauc 
par nejaušības indeksu (RI), tika aprēėināts un izkārtots, kā rādīts 7.tabulā. Attiecīgi Saaty noteica konsekvences 
normu 

                                  (4.6) 

7.tabula. Vidējais nejaušības indekss atbilstoši matricas izmēram, piemērots no [49, 54] 
Matricas izmērs  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
 RI 

 
0 

 
0 

 
0.52 

 
0.89 

 
1.11 

 
1.25 

 
1.35 

 
1.40 

 
1.45 

 
1.49 

 
1.51 

 
1.48 

 
1.56 

 
1.57 

Konsekvences attiecība ir mērījums, kā konkrētā matrica salīdzināma ar pilnīgi nejaušu matricu attiecībā uz to 
konsekvences indeksiem. Konsekvences attiecības vērtība CR ≤ 5%, CR ≤ 8%, vai CR ≤ 10% uzskatāma par 
pieĦemamu attiecīgi 3 pret 3, 4 pret 4 un n ≥ 5 izmēra matricām. Pretēji tam, ja konsekvences attiecība ir augstāka 
par pieĦemamo vērtību, pieĜauta vērtējumu nekonsekvence, tādēĜ vērtēšanas process ir jāpārskata, jāuzlabo un jāveic 
no jauna. 

4.3.2.3 Prioritāšu sintēze ar vispārējo mērķi  



















≈



















nnnn

n

n

nnnn

n

n

WWWWWW

WWWWWW

WWWWWW

aaa

aaa

aaa

///

///

///

21

22212

12111

21

22221

11212

K

KKKK

K

K

K

KKKK

K

K

)1/()( max −−= nnCI λ

RICICR /=

WAW maxλ=

nWAW=



                                                                                                       Disertācijas kopsavilkums 

 

33 

Īpašvektora metodes pāru salīdzināšanas matricā izmantošana atgriež svarojumus, kas vajadzīgi, lai noteiktu 
noslēdzošo alternatīvu ierindojumu. Lai atrastu vispārējo prioritātes vektoru, tiek izmantots hierarhiskās 
kompozīcijas princips. Kopējais svars, kas attiecināms uz alternatīvu, tiek atrasts, sekojot ceĜiem, kas ved no mērėa 
lejup pie alternatīvas, reizinot ceĜa zaru svarojumus, lai noteiktu ceĜa kopējo svaru, saskaitot šo ceĜu svarojumus 
kopā. Tas tiek darīts šādi: 

           ∑=
i

ijij KWA )(                                                                                                (4.7)                                                                            

Aj = vispārējais relatīvais j ūdeĦraža veida reitings; 
Wi = vidējais normalizētais i kritērija svarojums; 
Kij = vidējais normalizētais ūdeĦraža ražošanas veida j reitings attiecībā uz kritēriju i. 

4.4 Rezultāti un diskusijas  
4.4.1 Rezultāti  

Labāko ūdeĦraža ražošanas veidu noteikšanai tiek izmantoti trīs kritēriji. Šo kritēriju relatīvais svarīgums tiek 
noteikts ar pāru salīdzinājuma tehnikas palīdzību, izmantojot AHP metodes deviĦu punktu (1-9) skaitlisko skalu. 
8.tabulā atainoti katra kritērija normalizētās prioritātes vektori četros scenārijos, kā arī to konsekvences attiecības. 
Salīdzināšana pāros 1.scenārijā piešėīra visiem kritērijiem vienādu prioritāti. 2.scenārijs piešėīra augstāko prioritāti 
ekonomiskajam kritērijam (t.i., izmaksām), kam sekoja vides kritērijs (siltumnīcas gāzu izmeši), un pēc tam – sociāli 
politiskie kritēriji (piegādes drošība). 3. scenārijā augstākā prioritāte piešėirta vides kritērijiem, kam seko 
ekonomiskie kritēriji un beigās – sociāli politiskie kritēriji. Visbeidzot 4. scenārijā augsta prioritāte piešėirta sociāli 
politiskajiem kritērijiem, kam seko vides kritēriji un tad – ekonomiskie kritēriji. Faktoru salīdzināšana pāros veikta 
ar augstu konsekvenci (CR < 5%) katrā scenārijā. 

8.tabula. Dažādu scenāriju prioritātes vektori 
Prioritāte  

Kritēriji (Wi) 1. scenārijs 2. scenārijs 3. scenārijs 4. scenārijs 

Izmaksas 0,33 0,54 0,29 0,20 
Siltumnīcas gāzes izmeši 0,33 0,30 0,57 0,31 
Drošība, uzticamība 0,33 0,16 0,14 0,41 
Konsekvences attiecība  (CR) CR= 0% CR= 0% CR= 0% CR= 4% 

Katras alternatīvas salīdzināšana pāros, izmantojot katras tehnoloăijas snieguma informāciju no 5.tabulas (skat. 
augstāk), katram kritērijam piešėīra priekšrokas svarojumus, kā norādīts 9.tabulā. Konsekvences attiecība katrā 
scenārijā ir mazāka par 10%, kas nozīmē, ka salīdzināšana pāros veikta ar augstu konsekvenci. 

9.tabula. Dažādu kritēriju prioritātes vektori 
Prioritāte ŪdeĦraža ražošanas veidi  

(Kij)  Izmaksas CO2 emis. Drošība 

CGH2-Centralizēta dabasgāzes pārveidošana 0,178 0,041 0,078 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija 0,153 0,029 0,149 
CGH2-Dabasgāzes pārveidošana uz vietas 0,136 0,049 0,078 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija ar oglekĜa A+N 0,121 0,075 0,149 
CGH2-Elektrolīze, ES elektroenerăijas avotu sajaukums 0,099 0,033 0,043 
CGH2-POX-Naftas daĜēja oksidācija ar oglekĜa A+N 0,082 0,092 0,078 
CGH2-Centralizēta dabasgāzes reformācija ar oglekĜa A+N 0,067 0,114 0,078 
CGH2-Elektrolīze, kodolreaktora strāva 0,046 0,170 0,149 
CGH2-Biomasas gazifikācija (koksnes atliekas) 0,045 0,138 0,078 
CGH2-Elektrolīze, strāva no vēja ăeneratoriem 0,040 0,197 0,043 
CGH2-Tvaicētu kartupeĜu mizu rūgšana 0,034 0,062 0,078 
Konsekvences attiecība CR=1.9% CR=1.2% CR=1,3% 
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Normalizētie prioritātes vektori (svarojumi), kas norādīti 8. un 9.tabulā, Ĝauj pētīt mainīgo vērtību uzvedības 
scenārijus hierarhijas pēdējā līmenī. Vispārējās prioritātes nosaka ar lineārās saskaitīšanas funkcijas palīdzību, kur 
alternatīvas relatīvās prioritātes tiek reizinātas ar attiecīgo kritēriju svarīgumu, un visu kritēriju ietvaros saskaitīta, 
attiecībā pret mērėi, kas atrodas hierarhijas augšgalā (4.7.vienādojums). Rezultāti ir izteikti decimālskaitĜos un 
parāda katras alternatīvas svarojumu (prioritāti). Prioritāte vai svarojums atspoguĜo patieso atšėirību starp ūdeĦraža 
ražošanas veidiem un demonstrē, par cik vairāk priekšroka dodama vienam vai otram ražošanas veidam dažādos 
scenārijos (10.tabulā). 

10.tabulā. ŪdeĦraža ražošanas veidu vispārējā prioritāte dažādos scenārijos 
Prioritāte ŪdeĦraža ražošanas veidi  

(Aj) 1.scenārijs 2. scenārijs 3. scenārijs 4. scenārijs 
CGH2-Centralizēta dabasgāzes pārveidošana 0.120 0.099 0.129 0.134 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija 0.114 0.112 0.099 0.120 
CGH2-Dabasgāzes pārveidošana uz vietas 0.109 0.115 0.081 0.113 
CGH2-Centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija ar C A+N 0.098 0.121 0.087 0.086 
CGH2-Elektrolīze, ES avotu sajaukums 0.092 0.088 0.131 0.091 
CGH2-POX Naftas daĜēja oksidācija ar C A+N 0.087 0.101 0.085 0.083 
CGH2-Centralizēta dabasgāzes pārveidošana ar C A+N 0.086 0.078 0.101 0.090 
CGH2-Elektrolīze, kodolreaktora strāva 0.085 0.083 0.095 0.087 
CGH2-Biomasas gazifikācija (koksnes atliekas) 0.083 0.084 0.078 0.081 
CGH2-Elektrolīze, strāva no vēja ăeneratoriem 0.058 0.070 0.070 0.051 
CGH2-Tvaicētu kartupeĜu mizu rūgšana 0.057 0.050 0.056 0.064 

4.4.1.1 Rezultātu analīze  

1.scenārijā (kur kritēriji ir vienlīdzīgi svarīgi) ražošanas veidi, kas izmanto elektrolīzi un elektroenerăiju, kas ražota 
ar kodolăeneratoriem, dominēja pāri visām citām alternatīvām, un tiem sekoja ražošanas veidi, kas paredz 
akmeĦogĜu centralizētu gazifikāciju ar oglekĜa atdalīšanu un noglabāšanu, un centralizētie akmeĦogĜu gazificēšanas 
veidi. Nepārsteidz, ka alternatīvas “CGH2-NG-O” un “CGH2-NG-C”, “CGH2-NG-C-CCS” un “CGH2-POX-Oil” 
uzrādīja samērā līdzīgu profilu. Pārsteigums bija, ka “CGH2-Wood-C” un “CGH2-Wind-C” alternatīva arī rādīja 
diezgan līdzīgus profilus. Spektra pretējā pusē “CGH2-El-EU-Mix” un “CGH2-Ferm-SPP” ražošanas veidi 
ierindojās pašā apakšā, kā redzams 10.att.  

 
10.att. ŪdeĦraža ražošanas veidu reitings 1.scenārijā. Kreisā pusē esošais attēls parāda kritērijus, labās puses attēls 
rāda alternatīvu ierindojumu  
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2.scenārijā (ekonomiski pamatotajā) izmaksu kritērija svarīgums tiek mainīts, lai atspoguĜotu palielināto svarojumu 
(no 33% uz 54%) dinamiskajā jutīguma analīzē. Izmaksu kritērija pieaugums attiecīgi izraisa siltumnīcas gāzu 
izmešu kritērija svarojumu no 33% uz 30% un energoapgādes drošuma kritēriju no 33% uz 16%. Palielinātā 
izmaksu kritērija iespaids uz pārējiem kritērijiem un alternatīvu ierindojums redzams 11.att. 
2.scenārija analīzes parādīja, ka nākamajos gados varētu dominēt ūdeĦraža ražošana no fosilajiem kurināmajiem. 
AkmeĦogĜu gazifikācija un dabasgāzes pārveidošana uzskatāmi par rentablākajiem ūdeĦraža ražošanas veidiem, pat 
uzskaitot izmaksas, ko pieprasa oglekĜa atdalīšana un uzglabāšana. Tomēr arvien augošās fosilo kurināmo cenas vai 
citu ūdeĦraža tehnoloăiju strauja attīstība ilgtermiĦā varētu šo ainu mainīt. Rezultāti pēc ierindojuma ir sekojoši - 
CGH2-NG-C, CGH2-Coal-C un CGH2-Coal-CCS nonāca augšgalā ar attiecīgajiem svarojumiem (0,121), (0,115) un 
(0, 112). Nepārsteidz, ka CGH2-POX-Oil un CGH2-NG-C-CCS joprojām saglabāja līdzīgus profilus, lai arī to vieta 
ierindojumā mainījās. Atkal pārsteidza, ka CGH2-C-O un CGH2-Nucl-C uzrādīja līdzīgus profilus arī šajā scenārijā. 
Alternatīvas CGH2-Wind-C un CGH2-Wood-C ierindojumā nokritās, kaut arī to svarojumi mainījās Ĝoti minimāli. 
“CGH2-Elc-EU-Mix” un “CGH2-Ferm-SPP” ražošanas veidi atkal ierindojās pašā apakšā. 

 

 
11.att. ŪdeĦraža ražošanas veidu reitings 2.scenārijā. Kreisā pusē esošais attēls rāda kritērijus, labās puses attēlā 
redzams alternatīvu ierindojums 

3.scenārijs pārstāv apkārtējai videi vissaudzīgāko izvēli. Šeit siltumnīcas gāzu izmešu kritērija svarojums ir 
palielināts no 33% un 54%, bet izmaksu un piedāvājuma nodrošinājuma kritēriji tika samazināti – no 33% uz 29% 
un no 33% uz 14% attiecīgi. Šo trīs kritēriju relatīvais svarojums un ražošanas veidu ierindojums, kas balstīts uz 
jauniem kritērijiem, attēloti 12.att. ‘CGH2-Nucl-C’ alternatīva saglabāja pirmo vietu, esot priekšā visām pārējām 
novērtētajām alternatīvām, kam sekoja ‘CGH2-wind-C’ un ražošanas veids, kas balstīts uz koksnes atlikumu 
gazifikāciju. Nepārsteidz, ka centralizēta akmeĦogĜu gazifikācija un centralizēta dabasgāzes pārveidošana, abas ar 
oglekĜa atdalīšanu, uzrādīja līdzīgus profilus. Pārsteidza, ka ražošanas veidi, kas balstās uz naftas daĜēju oksidāciju 
un centralizētu dabasgāzes pārveidošanu, arī uzrādīja līdzīgus profilus. ‘GH2-Ferm-SPP’ un ‘CGH2-EU-Mix-O’ 
alternatīvas atkal ierindojās pašā apakšā, lai gan šoreiz apgrieztā kārtībā, salīdzinot ar iepriekšējiem scenārijiem. 
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12.att. ŪdeĦraža ražošanas veidu reitings 3.scenārijā. Kreisā pusē esošais attēls rāda kritērijus, labās puses attēlā 
redzams alternatīvu ierindojums 

4.scenārijs bija vērsts uz sociāli politiskajiem apsvērumiem. Energoapgādes drošuma kritērija svarojums tika 
palielināts par 16% punktiem - no 33% uz 49%. Ar šo svarīguma pieaugumu sociāli politiskā kritērija svarīgums 
kĜuva 1,5 reizes lielāks nekā apkārtējās vides kritērijs un 2,45 reizes svarīgāks nekā ekonomiskais kritērijs. 
Energoapgādes drošuma paaugstinātās prioritātes ietekme uz pārējiem kritērijiem un ražošanas veidu ierindojumu 
norādīti 13.att. Šeit, kā lielākajā daĜā scenāriju, ‘CGH2-Nucl-C’ alternatīva ierindojās pirmajā vietā, priekšā ‘GH2-
Coal-C-CCS’ un ‘CGH2-Coal-C’. Nepārsteidz, ka ‘CGH2-NG-C’ un ‘CGH2-NG-C-CCS’ alternatīvas uzrādīja 
līdzīgus profilus. Pārsteidzoši, ka ražošanas veidi, kas balstās uz koksnes atlikumu gazifikāciju un uz elektrolīzi, kā 
strāvas avotu izmantojot vēja enerăijas ăeneratorus, uzrādīja līdzīgus profilus. ‘GH2-Ferm-SPP’ un ‘CGH2-EU-Mix’ 
alternatīvas ierindojās pašā apakšā.  

 

 
13.att. ŪdeĦraža ražošanas veidu reitings 4.scenārijā. Kreisā pusē esošais attēls rāda kritērijus, labās puses 
attēlā redzams alternatīvu ierindojums 

4.4.2 Diskusija 

4.4.2.1 Vispārējie rezultāti 
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Šī sadaĜa īsi atspoguĜo integrētās pieejas lietojumu, novērtējot ražošanas veidus pārejai uz ūdeĦraža ekonomiku. 10.–
13.att. rāda ūdeĦraža ražošanas veidu reitingu četru, šajā disertācijā izveidotu scenāriju ietvaros – vienlīdzīga 
svarīguma kritēriju scenārijs, ekonomiski motivēts scenārijs, uz vides aizsardzību vērsts scenārijs un sociāli politiski 
centrēts scenārijs. Aplūkojot vispārējos svarojumus (prioritātes) šajos attēlos, var ievērot, ka neatkarīgi no scenārija, 
alternatīvas ‘GH2-Ferm-SPP’ un ‘CGH2-EU-Mix-O’, ierindojas saraksta apakšā. Spektra pretējā pusē alternatīva 
CGH2-Nucl-C, izrādās, ir apveltīta ar visaugstāko prioritāti un atrodas saraksta augšgalā 1., 3. un 4.scenārijā. 
2.scenārijā šī alternatīva uzrāda savu viszemāko prioritāti un ierindojas 5.vietā. Alternatīva ‘CGH2-NG-C’ uzrāda 
labu reitingu 2.scenārijā un ieĦem pirmo vietu otrajā, ekonomiski motivētajā scenārijā, tomēr šai alternatīvai ir vājš 
sniegums pārējos 3 scenārijos. Alternatīva ‘CGH2-Coal-C-CCS’ nonāk tuvu sarakstu augšgalam lielākajā daĜā 
analizēto scenāriju. Alternatīva ‘CGH2-Wind-C’ dala pjedestālu ar alternatīvu ‘CGH2-Nucl-C’ 3.scenārijā, bet uzrāda 
visvājāko sniegumu 2.scenārijā.  
Šėiet, ka ierindojums ir Ĝoti jutīgs analizētajos scenārijos. Protams, alternatīvu ierindojums mainās augšup un lejup 
no scenārija uz scenāriju, un to prioritātes (svarojumi) arī mainās augšā un lejā vairāk nekā par 4% daudzos 
gadījumos. Tas izskaidrojams ar to, ka kritēriji ir savstarpēji saistīti. Katrā ziĦā atkarībā no individuālā svarojuma, 
ražošanas veida, kura kritērijs “energoapgādes drošība”, piemēram, ir Ĝoti zems, vispārējais ierindojums var būt Ĝoti 
augsts, Ħemot vērā lielisku sniegumu citos kritērijos. 
ŪdeĦraža enerăijas gadījumā, ievērojot tās lomu nākotnes ekonomikā, ūdeĦraža ražošanai jāmeklē optimālu 
enerăijas resursu līdzsvars, ievērojot klimata maiĦu, energoapgādes drošību, enerăijas izmaksas un sabiedrisko 
pieĦemamību. Alternatīvas ‘CGH2-Nucl-C’ un ‘CGH2-Coal-C-CCS’ var kĜūt nozīmīgas centralizētā ūdeĦraža 
ražošanā, ievērojot to pārākumu izmaksās, vides aizsardzībā un piedāvājuma nodrošinājumā. Tāpat alternatīva 
‘CGH2-NG-O’ būs rentabls ūdeĦraža ražošanas veids uz vietas patēriĦa-iegādes punktos pie nosacījuma, ka 
tehnoloăijās tiek piedzīvoti lieli sasniegumi. Tomēr neviens noteikts ražošanas veids neatkarīgi, vai tas izmanto 
fosilo enerăiju, kodolenerăiju vai atjaunojamo enerăiju kā primāro avotu, nevar šajā mirklī sevi nosaukt par 
acīmredzamu uzvarētāju visos kritērijos. Un šis atklājums pasvītro nepieciešamību izmantot integrēto pieeju 
ūdeĦraža ražošanas ceĜu izvēlē. 
Pie esošās nenoteiktības izvērtējot, kura iespēja ir labākā, visām gala vīzijām jābūt atvērtām, vismaz šajā brīdī. Var 
paiet desmitiem gadu, līdz parādās uzvarētājs tehnoloăiju jomā, un pārējie ražošanas veidi pamazām izzudīs. Tomēr 
šobrīd nav pieĦemi neko nedarīt, lai iegrožotu globālo sasilšanu vai samazinātu atkarību no naftas, pirms iestājas 
ūdeĦraža ekonomika. Atbildīga, ekonomiski gudra enerăijas politika pieprasa saprātīgu pieeju, kas uzsver īstermiĦa 
rezultātu un ieguldījumu svarīgumu ilgtermiĦa risinājumos. Šėiet, ka atjaunojamie ražošanas veidi (biomasas 
gazifikācija un vēja elektrolīze) ir videi draudzīgāki nekā fosilie avoti, tomēr tie pieprasa lielus neenerăētiskos 
materiālos resursus. Tāpat tie nespēj nodrošināt pīėa slodzes, tā kā tie nav vienmēr pieejami, kā arī var prasīt lielas 
zemes platības, ja tie tiek ieviesti plašā mērogā, kā arī ir apveltīti ar spēcīgiem īstermiĦa un vidējā termiĦa 
ierobežojumiem, lai kĜūtu lieli enerăijas piegādātāji Eiropā. Turpretī dabasgāzes, akmeĦogĜu vai naftas produktus 
izmantojošās ūdeĦraža rūpnīcas var tikt izmantotas, lai apmierinātu pīėa slodzes, bet šiem ražošanas veidiem ir 
raksturīgs augstāks piesārĦojums un augstāks kurināmā patēriĦš. Tomēr valda plaša vienprātība, ka katrā ziĦā tieši 
atjaunojamās enerăijas spēlēs galveno lomu jebkādā nākotnes ūdeĦraža ekonomikā. Protams, ūdeĦraža ražošana 
tikai no atjaunojamās enerăijas avotiem (nulles oglekĜa ūdeĦraža ekonomika, neatkarīga no fosilajiem un 
kodolenerăijas avotiem) ir un paliek vispārējs ilgtermiĦa mērėis. VispārpieĦemts ir fakts, ka atjaunojami ražots 
ūdeĦradis būs lētāks, tā kā vēja un saules enerăijas izmantošanas izmaksas arvien samazinās, kas palīdzētu sasniegt 
bezpiesārĦojuma pilsētvides sapni un veicinātu sabiedrības pamatvajadzību apmierināšanu ar enerăijas 
pašpietiekamības palīdzību. Tomēr tas nav viennozīmīgs priekšnosacījums, lai varētu iestāties ūdeĦraža ekonomika. 
Turklāt atjaunojamās enerăijas avoti šodien pārstāv pavisam nelielu daĜu no kopumā saražotās enerăijas. Tādējādi 
jebkāda atjaunojamās enerăijas pāreja uz transporta sektoru rada nepieciešamību pēc fosilās enerăijas ražošanas 
saglabāšanas vai jaunas papildjaudas izveidošanas, kas ir nelāgs slogs apkārtējai videi, jo atjaunojamo enerăiju 
pārvēršot ūdeĦradī, enerăijas zudumi ir neizbēgami. Šīs situācijas savienojumā ar dažādām konkurējošām 
atjaunojamās enerăijas lietojuma iespējām kalpo kā barjera ūdeĦraža infrastruktūru ieviešanā un aizkavēs pāreju uz 
ūdeĦraža ekonomiku. 
Tā kā ne apkārtējā vide, ne arī sabiedrība nevar atĜauties gaidīt, līdz atjaunojamās enerăijas avoti pietuvojas fosilās 
enerăijas aizvietošanas stadijai, vitāli svarīgi ir aplūkot mehānismus, kas paātrinātu šo pāreju. Šajā kontekstā 
ievērojot, ka  1) ūdeĦradis arī 2020.gadā joprojām tiks ražots no fosilajiem kurināmiem to plašās pieejamības dēĜ, 2) 



                                                                                                       Disertācijas kopsavilkums 

 

38 

izšėiroši nosacījumi jaunas sekundārās enerăijas ieviešanai ir pieejamība (izmaksas un piegādes drošība) un 
pieĦemamība (CO2 izmeši), 3) fosilā ūdeĦraža ražošana ar oglekĜa atdalīšanu un uzglabāšanu neprasa ievērojamas 
papildizmaksas, bet nozīmīgi samazina CO2 izmešu līmeni, 4) ūdeĦradis neatrisina stratēăiski svarīgo enerăijas 
piedāvājuma problēmu, ja vien alternatīvas fosilajai enerăijai ir attīstījušās plašākā mērogā, 5) ūdeĦraža 
infrastruktūras ieviešana būs Ĝoti dārga, ja tā notiks Ĝoti strauji, aizstājot esošās tehnoloăiskās iekārtas pirms to 
dabīgo dzīves ciklu beigām, 6) nepastāv 1:1 attiecība starp pārejas ceĜu un galējo pārejas vīziju, 7) pāreja uz 
ūdeĦraža ekonomiku nav lēcienu sērija, bet pakāpeniskas attīstības process. Augstāk aprakstītā analīze atklāj, ka 
ūdeĦradis no kodolenerăijas vai no akmeĦoglēm ar vienlaicīgu oglekĜa dioksīda izmešu atdalīšanu, šėiet, var Ĝaut 
spert soli ceĜā uz lēnāku un pieĦemamāku pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku. 

4.4.2.2 Metode 

Šajā pētījumā izveidotajā integrētajā pieejā izmantoti AHP metodes matemātiskos algoritmus, lai kvalitatīvo un 
kvantitatīvo informācija pārvērstu kvalitatīvajos datos (izsvērumos). Šī metode sniedz atšėirīgu pieeju un noder kā 
alternatīva citām kvantitatīvajām tehnikām, īpaši ūdeĦraža pētniecībā, kas saistīta ar Ĝoti sarežăītu multikritēriju 
lēmumu struktūrām. 
Tā kā citu palīglīdzekĜu (LCA, S/D indekss un TEA) integrācijai tika izmantots AHP, ierindojuma apvērsums var 
būt iespējams šīs integrētās pieejas trūkums. Ierindojuma apvērsums var gadīties, ja salīdzinājumiem tiek pievienota 
vai atĦemta nesvarīga alternatīva. Šāda rīcība būtu pretrunā lietderīguma teorijai, kas paredz, ka neoptimāla 
alternatīva nevar kĜūt optimāla, ja alternatīva tiek pievienota vai izdzēsta. Ierindojuma apvērsums var notikt arī tad, 
ja pieĜauta kĜūda pāru salīdzinājumos. Lai gan ne trīs līmeĦu hierarhiskās pieejas gadījumā (kā šajā pētījumā), tomēr 
vēl sarežăītākā hierarhijā šāds apvērsums ir pieĜaujams. Sarežăītas hierarhijas gadījumā nākotnes darbam jābūt 
vērstam uz ierindojuma apvērsumu, grupējot, piemēram, alternatīvas vai paplašinot aksiomātisko platformu, kas šajā 
pētījumā izveidota datu savākšanas noteikumiem. Integrētās pieejas ierobežojums ir tajā, ka salīdzināšanas pa 
pāriem procedūra ir Ĝoti laikietilpīga, bez šaubām, daĜa investoru skaitliski lielu salīdzināšanu pa pāriem varētu 
uzskatīt par garlaicīgu nodarbi. Tomēr minētais ierobežojums nespēj atsvērt integrētās pieejas vispārējās 
priekšrocības, kas apliecina, ka pastāvošajām problēmām ir adekvāts risinājums. 
Visbeidzot šī analīze varbūt neapskata visus iespējamos faktorus, kas ietekmē uz ūdeĦradi balstītu ekonomiku. 
Piemēram, sabiedriskais pamudinājums vai savlaicīgi pieĦemti normatīvi un standarti ir svarīgi priekšnoteikumi 
infrastruktūras attīstībai. 

4.5 Secinājumi un ierosinājumi 

4.5.1 Secinājumi 

Šajā disertācijā pāreja uz ūdeĦraža ekonomiku tiek analizēta ar integrēto pieeju. Lai aplūkotu visus šāda pārejas 
nepieciešamos un svarīgos aspektus, šajā pētījumā analizēti 11 ūdeĦraža ražošanas veidi saskaĦā ar ilgtspējīgas 
enerăijas sistēmas trim galvenajiem elementiem četros scenārijos. Pētījuma rezultāts norāda, ka īstermiĦā ūdeĦraža 
ražošanas veidi, kas balstās uz kodolenerăiju un akmeĦogĜu dedzināšanu, apvienoti ar oglekĜa atdalīšanu un 
uzglabāšanu, spēj atvieglot pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku, tajā pašā laikā uzturēt apĦēmību cīnīties pret klimata 
maiĦu. 
Tika veiktas vairākas jutīguma analīzes, lai noskaidrotu, cik ticams ir šī pētījuma gala rezultāts, un tika atklāts, ka, 
atkarībā no tā, cik palielināts vai samazināts ir attiecīgā kritērija svarīgums, mainās vispārējais ražošanas veidu 
ierindojums. Šādā veidā jutīguma analīzes pierādīja, ka prioritātes jeb svarojums spēlē nozīmīgu lomu lēmuma 
pieĦemšanā par to, kuriem ražošanas veidiem dot priekšroku, ko, savukārt, var secināt, apzinoties noteiktā valstī vai 
reăionā svarīgāko un novērtējot ilgtspējas problēmu aktualitātes. 
Gadījuma piemēra pētījums ne tikai parāda, ka integrētā pieeja spēj darboties, tā arī apvieno atsevišėos rīkus kā 
iedibinātu metodoloăiju un uzlabotu datu pieejamību stiprās puses. Šī metode palīdz uzlabot lēmumu pieĦemšanas 
kvalitāti, padarot to skaidrāku, racionālāku un efektīvāku. Cerams, ka šis pētījums piesaistīs ūdeĦraža un enerăijas 
zinātnieku uzmanību, kā arī šīs noderīgās metodes praktizētājus. Mūsu interesēs ir, lai šis darbs turpinātos un 
veidotos hierarhija, kurai tiktu pievienoti papildu kritēriji. 
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Lai arī attīstītās valstis šobrīd virza ūdeĦraža zinātnes, attīstības valstis kā Latvija arī spēj Ĝoti daudz iegūt no pārejas 
uz ūdeĦraža ekonomiku. Katrā ziĦā transporta sektors attīstības valstīs skumdina ar sliktiem vides rādītājiem: 
pasliktinās gaisa kvalitāte, vide tiek pārskābināta un transporta sektors ir viens no lielākajiem CO2 devējiem dabā. 
Vēl jo vairāk, attīstības valstis ir daudz jutīgākas uz enerăijas padeves traucējumiem un svārstībām starptautiskā 
enerăijas tirgus cenās, jo to ekonomika ir izteikti atkarīga no enerăijas. Tālab, attīstības valstīm savlaicīgi iesaistoties 
ūdeĦraža tehnoloăiju attīstības un komercializācijas procesā, varētu paātrināt pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku, sperot 
soli ilgtspējīgas enerăijas sistēmas izveidē. 
Tiesa, pārejai uz ūdeĦraža ekonomiku ceĜā stāv šėēršĜi, kurus vien zinātne un demonstrācija nespēj pārvarēt. 
Saliedēts un visaptverošs, pasaules galveno ekonomiku pārstāvošs stratēăiju un politisko instrumentu kopums 
veicinās efektīvu pāreju uz ūdeĦraža ekonomiku. Visbeidzot, valdības ar publiskās un privātās partnerības palīdzību 
varētu spēlēt izšėirošo lomu ūdeĦraža tehnoloăiju ieviešanā, izmantojot tirgus aktivizēšanai piemērotas politiskās 
sviras.  

4.5.2 Ierobežojumi un ieteikumi nākotnes pētījumiem 
Veids, kādā tika veikta analīze, bija pēc būtības vienkāršs, jo analizēta tikta sarežăīta sistēma, kuru raksturo Ĝoti 
augsta nenoteiktības pakāpe. Bija jāveic daži pieĦēmumi, kas neizbēgami ietekmēja gala rezultātu. Katra 
novērtējuma uzdevuma, kas analizē plašu ietekmes faktoru spektru, trūkums ir tas, ka nav iespējams iedziĜināties 
detaĜās pilnībā. Attiecīgi analīzē var iezagties nelielas kĜūdas, kuras ūdeĦraža vai enerăijas sektora eksperti varētu 
apspriest un, iespējams, izlabot. Tālākiem pētniecības darbiem būtu jāmēăina analizēt un uzlabot dažus šajā 
pētījumā atrodamos pieĦēmumus un aprēėinus. 
Metodoloăija ir ierobežota un apskata tikai ūdeĦraža ražošanas tehnoloăijas. Tā neaplūko citus svarīgus pārejas 
elementus, piemēram, ūdeĦradi izmantojošas iekārtas, ūdeĦraža iekĜaušanos enerăijas sektorā, ūdeĦraža tehnoloăiju 
tirgus modeĜus un pārejas laika plānu. Nākotnes pētnieciskajā darbā būtu jāorientējas uz metodoloăijas piemērošanu 
tā, lai šo problemātiku iekĜautu un sniegtu vēl detalizētāku pārejas ražošanas veidu novērtējumu. Papildus minētajam 
ir jāanalizē ūdeĦraža infrastruktūra. ŪdeĦraža uzpildes punktu (staciju) un pārvadājumu sistēmu detalizācijai jābūt 
noteiktai, lai analizētu ūdeĦraža infrastruktūru. 
Visbeidzot, šeit atainotā metodoloăija norāda uz labākajiem pārejas ražošanas veidiem izvirzīto konkurējošo 
alternatīvu starpā un ne vienmēr labākos pārejas ražošanas veidus konkrētas valsts vai reăiona ilgtspējai. Katrā ziĦā 
metode neizvirza mērėi piedāvāt “pareizo” risinājumu. Tā spēj tikai strukturēt problēmu, lai uzlabotu lēmumu 
pieĦemšanas procesu. Ideālā gadījumā ir nepieciešami turpmākie pētījumi, kas Ĝautu izmantot objektīvos standartus, 
nosakot, kuri ūdeĦraža ražošanas veidi ir ilgtspējīgi no absolūtā, ne relatīvā skatupunkta. Protams, nepieciešams 
turpināt darbu pie šajā pētījumā izmantotās metodoloăijas tālākas papildināšanas. 
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