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  Cienījamie lasītāji!  Pēdējos gados Eiropas Savienības (ES) enerģētikas politikas nozarē intensīvi notiek 
pārmaiņas, kas ietekmē pilsētu attīstību. Pērnajā gadā ir noslēgtas vairākas starpvalstu 
vienošanās, pilnībā atvērts elektroenerģijas tirgus Latvijā, aktīvi notiek sadarbība ES 
Energoefektivitātes direktīvas ieviešanā. 
Enerģētikas jomā šogad ir bijuši daži notikumi, kuriem tika veltīta īpaša uzmanība gan 
valstī, gan pilsētā. Šī gada martā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, dodot zaļo 
gaismu arī Rīgas ēku energoefektīvas atjaunošanas atbalstam paredzētajām un Rīgas 
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai 2014.-2020.gadam ietvertajām 
aktivitātēm pilsētā. Kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību minētā likuma tapšanā aktīvi 
iesaistoties arī Rīgas enerģētikas aģentūrai, tagad ir panākts, ka pašvaldībām ir dota iespēja 
veidot papildus finanšu instrumentus energoefektivitātes paaugstināšanai, tādējādi Rīgas 
gadījumā tuvinot noslēgumam pašvaldības rotācijas fonda koncepcijas izstrādi.   
Ir arī apstiprināta jauna veidne mājokļu energosertifikātiem, kas ir būtiski Rīgai, ņemot 
vērā arvien pieaugošo interesi no iedzīvotāju puses veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
energoefektivitātes veicināšanas pasākumus. Jau tuvākajā mēnesī sāksies energosertifikātu 
izstrāde šogad pirmajām piecdesmit daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām. 
Atsevišķi gribas atzīmēt valstī pieņemto Viedās Specializācijas Stratēģiju, kuras mērķis ir 
sekmēt tautsaimniecības modernizāciju, attīstot zināšanu ietilpīgu ekonomiku un piesaistot 
arvien vairāk investīciju pētniecībā. Ir sācies arī jauns Horizon 2020 un INTERREG 
programmu periods, nodrošinot iespējas piesaistīt ES finanšu līdzekļus. Jaunajā periodā ir 
palielinājies ne tikai apakšprogrammu skaits, bet arī kopējais finansējuma apjoms, kas 
liecina par pozitīvām tendencēm Eiropas Savienības prioritātēs attiecībā uz viedo pilsētu 
attīstību. 
Rīgas enerģētikas aģentūra turpina tuvināt Rīgu viedas pilsētas statusam, ieviešot Rīgas 
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2014.-2020.gadam, kā arī 
slēdzot jaunus sadarbības līgumus un izstrādājot starpdisciplinārus starptautiskus 
projektus, kas neaprobežojas tikai ar enerģētikas jautājumiem, bet integrē arī transporta un 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas. 
Paplašinās ne tikai sadarbības partneru loks, bet arī ģeogrāfiskais apvārsnis. Tā, piemēram, 
2015.gadā Rīgas enerģētikas aģentūra ir uzņēmusi delegācijas no Ukrainas, Moldovas un 
pat no ASV un Japānas. Paplašinoties mūsu sadarbības organizāciju pulkam, ir  iecere, ka 
Rīgas enerģētikas aģentūra veidos ne tikai viedu, bet arī labāku pilsētu saviem 
iedzīvotājiem. Cerams, ka 2016.gada turpinājums būs tikpat ražīgs un enerģisks kā gada 
sākums! 
 
Timurs Safiuļins, 
Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” direktora p.i. 
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Ar skatu uz Rīgas enerģētikas dienām 

        Gadumijā uzsākās darbs pie gadskārtējo - „Rīgas enerģētikas dienu 2016” pasākumu programmas sagatavošanas, 
kas tradicionāli noritēs rudens pusē Rīgā. Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” kopīgu pasākumu sarīkošanai šī gada 
Rīgas enerģētikas dienām uzrunāja nu jau ilggadējie sadarbības partneri no tādām ārvalstu pārstāvniecībām kā Kanādas 
vēstniecības un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK), kam padomā savu valstu 
speciālistu dalība pasākumos rudens pusē Rīgā saistībā ar energoefektivitātes veicināšanas un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas tematiku. Aizvadītā gada „Rīgas enerģētikas dienu 2015” pasākumu programma aptvēra četrus seminārus, 
trīs konferences un 13 ārvalstu delegācijas pieredzes apmaiņas vizīti Rīgā. Tradicionālā Rīgas Enerģētikas dienu  
pasākuma – starptautiskās izstādes „Vide un Enerģija 2015” laikā tika organizēta konference “Rīcības plāns kā 
instruments drošai, tīrai un efektīvai enerģijai viedās pilsētās”  un divi starptautiskie semināri, kuru darbā piedalījās vai 
kuras vadīja ES institūciju pārstāvji. Īpaša uzmanība tika pievērsta jaunās ES Energoefektivitātes direktīvas ieviešanas 
procesam Latvijā, kas nu ir vainagojies (2016.gada  29.martā) ar Saeimas pieņemto Energoefektivitātes likumu un arī  
atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās. Gaidītie Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 [Rīgā 
2016.gada 15.martā (prot. Nr. 13 37. §)] nu ir pieņemti. Līdz ar to nodrošinot finanšu instrumenta pieejamība 
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai valsts un dzīvojamās ēkās, kā arī viešot skaidrību par 
dokumentu formātu,  kurus sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā iesniegšanai akciju sabiedrībai  
"Attīstības finanšu institūcija Altum" kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem, pretendējot uz finanšu atbalsta 
saņemšanu energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā. Tādējādi Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” var atsākt organizēt 
energoauditus ar Rīgas Domes finansiālu atbalstu, lai pirmās mājas varētu iesniegt sagatavoto dokumentāciju Altum jau 
līdz Rīgas enerģētikas dienām 2016. 
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Stratēģijas mērķis - viedāka un ilgtspējīgāka siltumapgāde un aukstumapgāde 

        2016.gada 16.februārī Briselē Eiropas Komisija nāca klajā ar pašvaldībām nozīmīgo ES siltumapgādes un 
aukstumapgādes stratēģiju (COM(2016) 51 final), turpmāk šeit – Stratēģija. Simboliski, ka stratēģija ir nākusi klajā 
2016.gadā, tas ir gadā, kad beidzas siltumapgādes attīstības stratēģijas dokumenta Rīgas pilsētai „Rīgas siltumapgādes 
attīstības koncepcija 2006.-2016.g.” izpilde un ir jāaktualizē Rīgas pilsētai ļoti nozīmīgās infrastruktūras attīstības 
scenāriji.  
Stratēģija tika ietverta jaunajā Eiropas Komisijas ilgtspējīgas enerģētikas drošības pasākumu kopumā reizē ar Gāzes 
piegādes drošības regulu, Lēmumu par starpvaldību nolīgumiem enerģētikas jomā un Sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) 
un gāzes uzglabāšanas stratēģiju, un aicinot Eiropas Parlamentu un Padomi minētos priekšlikumus prioritārā kārtā ļoti 
ātri pieņemt kā tiesību aktus, un tādējādi palielināt Eiropas noturību iespējamu energopiegādes traucējumu gadījumā. 
Viedāka un ilgtspējīgāka siltumapgāde un aukstumapgāde dotu ievērojamu labumu gan tautsaimniecībai, gan 
individuāliem patērētājiem, ja vien (mājsaimniecību) patērētāji var atļauties ieguldīt vai viņiem ir piekļuve 
finansējumam. 
Stratēģija veido satvaru efektīvas siltumapgādes un aukstumapgādes integrēšanai ES enerģētikas politikā, sniedzot 
atbalstu rīcībai — samazināt enerģijas zudumus ēkās, maksimāli paaaugstināt siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu 
efektivitāti un ilgtspēju, atbalstīt rūpniecības energoefektivitāti un gūt labumu, ko sniegtu siltumapgādes un 
aukstumapgādes integrēšana elektroenerģijas sistēmā.  
Stratēģija latviešu valodā ir atrodama Eiropas Komisijas interneta vietnē: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016DC0051 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Līdz ar ERAF un valsts līdzfinansējuma programmas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) 
programma” atvēršanu 2016.gada martā palielinās arī Rīgas pašvaldības daudzpusīgā atbalsta nozīme pilsētas 
iedzīvotājiem energoefektivitātes veicināšanai dzīvojamās mājās, tā kā vairums Rīgas iedzīvotāju dzīvo pirms vairākiem 
desmitiem gadu būvētās daudzstāvu dzīvojamās mājās, kuru siltuma zudumi ir lieli, tehniskais stāvoklis un 
inženiersistēmas laika gaitā novecojušas. 
        Rīgas pašvaldības atbalsts  pilsētas iedzīvotājiem energoefektivitātes veicināšanai dzīvojamās mājās izpaužas kā: 
• bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem energoefektivitātes jautājumos, ko sniedz Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas 
aģentūra”  (REA) Energoefektivitātes informācijas centrs, 
• līdzfinansējums  līdz 80% no izdevumiem par energoaudita veikšanu, nepārsniedzot  426,86 eiro vienam namam (REA 
līdz šim organizēto energoauditu skaits ir sasniedzis divi simti piecdesmit un pieprasījums pēc tiem aug katru dienu),  
• nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.198 (Rīgā 2012.gada 
18.decembrī (prot. Nr.101, 5.§)) – “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” -  “… personai 
par daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana 90% apmērā”.  
        Energoaudita pārskatā tiek ietverti DME programmas īstenošanai normatīvajos aktos noteiktie dokumenti: ēkas 
energosertifikāts, pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas 
izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, slēdziens par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām 
ievaddatu vērtībām. 
        REA interneta vietnē pirms diviem gadiem ieviestā publiski pieejamā datu bāze par centralizētai siltumapgādei 
pieslēgtajām Rīgas dzīvojamām mājām nu ir papildināta līdz 5100 ēkām. Datu bāzes izstrāde atzīta kā Rīgas labās 
prakses piemērs energoefektivitātes veicināšanai gan starptautiskajos projektos GreenITNet un STEP-UP, gan Mēru 
pakta biroja sagatavotajā labās prakses piemēru brošūrā „Reducing Energy Dependance in European Cities” un kalpo 
pilsētas iedzīvotāju ieinteresēšanai savu mājokļu uzlabošanā un atjaunošanā. 

Atbalsts dzīvojamo namu energoefektivitātes pasākumu veicināšanai 
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Jauni veidi, kā balansēt divcauruļu sistēmu 

 
Danfoss SIA 
 
 
        Zema enerģijas patēriņa nodrošināšana ēkās nav vienkāršs uzdevums. Priekšnosacījums apkures maksājumu 
samazināšanai ir apkures sistēmas komponentu savstarpējā atbilstība. Zemu enerģijas patēriņu var nodrošināt, pareizi 
līdzsvarojot apkures sistēmu, un šajā rakstā ir skaidrots, kā to var lieliski panākt, izmantojot jauno Danfoss RA-DV tipa 
Dynamic Valve™ vārstu apvienojumā ar jauno Grundfos MAGNA3 mainīga ātruma sūkni. 
        Vispirms aplūkosim, kā tiek veikta noviržu daļēja kompensēšana un kāpēc, ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
apkures sistēmas balansēšanu, ir jāveic plūsmas kontrole, un, lai to panāktu, ir jānodrošina arī diferenciālā spiediena 
kontrole vārstos. 
        Mēs skaidrosim, kā to var panākt, izmantojot Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve™ kopā ar Grundfos 
MAGNA3 mainīgā ātruma sūkni, kā piemēru aplūkojot sistēmu, kas ir uzstādīta Fredericijā, Dānijā, 10 stāvu ēkā ar 60 
dzīvokļiem. Ēkas apkures sistēmā ietilpst divi Grundfos MAGNA3 sūkņi, kas apkalpo divus sajaukšanas mezglus, no 
kuriem katrs apkalpo 10 stāvvadus un uz katra no tiem ir uzstādīti Danfoss MSV tipa manuālie balansēšanas vārsti. Šī 
sistēma apliecina, ka, izmantojot Grundfos MAGNA3 sūkni kopā ar Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve™, var 
nodrošināt apkures sistēmas darbību bez problēmām. 
        Lai nodrošinātu augstu komforta līmeni un zemākās iespējamās darbības izmaksas, apkures sistēmas ir pareizi 
jākomplektē. Iepriekš komplektācija bija sarežģīts uzdevums, jo bija pieejami daudzi dažādi vārsti un, lai komplektācija 
būtu pareiza, bija jāizmanto mērinstrumenti. 
        Mūsdienās situācija ir mainījusies, jo var vienkārši iestatīt katram radiatoram paredzētu plūsmu, izmantojot jauno 
Danfoss dP tool™ instrumentu (diferenciālā spiediena mērīšanai) kopā ar Grundfos GO (pakalpojums, kas nodrošina 
mobilu piekļuvi Grundfos tiešsaistes rīkiem). Tādējādi tiek ne tikai nodrošināta optimāla sūkņa darbība un zemākais 
iespējamais enerģijas patēriņš, bet arī nozīmīgi samazinās sistēmas iestatīšanai nepieciešamais laiks. 
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        Balansēšanas problēmu izraisa siltuma nevienmērīga sadale starp apkures sistēmas blokiem, vai tie būtu atsevišķi 
radiatori vai dzīvokļi. Apkures sistēma ir sabalansēta, ja ir nodrošināta vienmērīga siltuma sadale, tādējādi panākot 
maksimālu komforta līmeni ar minimālām  darbības izmaksām. 
        Citiem vārdiem sakot, apkures sistēma ir sabalansēta, ja plūsma visā sistēmā atbilst projektētajiem plūsmas 
koeficientiem. Tas ir galvenais uzdevums daudzos divcauruļu sistēmu gadījumos. 
        Vispirms aplūkosim vispārīgo problēmu, ar ko saskaramies divcauruļu apkures sistēmas gadījumā. Zemāk esošajā 
slodzes grafikā (Attēls Nr.2) ir atainots, kā mainās slodze apkures sezonas laikā Eiropas apstākļos. Apkures sistēmas 
100% noslodze ir nepieciešama tikai 420 apkures stundās no 7000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lai kompensētu slodzes novirzes, sistēmas tiek aprīkotas ar termostatiskiem vārstiem, kas tiek uzstādīti uz katra 
radiatora. Termostats samazina plūsmu caur katru radiatoru, nodrošinot noteikto istabas temperatūru. 
        Tā kā spiediena kritums pieaug kvadrātiski attiecībā pret plūsmas izmaiņām, tad diferenciālais spiediens tuvākā 
radiatora vārstā ir būtiski lielāks nekā pie tālākā patērētāja. (skatīt attēlu Nr.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tā kā attiecīgās telpas sildīšanai dažādiem radiatoriem ir nepieciešamas atšķirīgas plūsmas, katrā radiatora vārstā 
var sākotnēji iestatīt maksimālo plūsmu. Attēlā Nr.4 var aplūkot tipiska radiatora vārsta sākotnējos iestatījumus. 
Sākotnējo iestatījumu var pielāgot, iestatot pozīcijā no 1 līdz 7, ar galējo pozīciju N, kurā vārsts ir pilnībā atvērts. 
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                               Uzdevums: divcauruļu sistēmu balansēšana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 2. 

Attēls Nr. 3. 
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        Ja apkures sistēma ir aprīkota ar nemainīga ātruma sūkni, nodrošinātais diferenciālais spiediens ir ļoti svārstīgs 
(skatīt attēlu Nr.5). Spiedienam samazinoties, atsevišķos vārstos palielinās delta P. Iepriekš norādītajā piemērā 
nepieciešamā plūsma pie maks. sistēmas slodzes ir 37 l/h. Savukārt, palielinoties diferenciālajam spiedienam (+0,2 bāri), 
plūsma palielinās, kā norādīts, līdz 62 l/h = 67%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Secinājums ir tāds, ka, lai nodrošinātu noteiktu plūsmu, ir arī jākontrolē diferenciālais spiediens vārstos. 
Aplūkosim, kā to panākt. 
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Attēls Nr. 4. 

Attēls Nr. 5. 
Plūsmai samazinoties, nemainīga ātruma sūknī palielinās diferenciālais spiediens 
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        Galvenā problēma ir tā, ka bieži vien apkures sistēmas ir konstruētas un veidotas apkures prasību nodrošināšanai 
skarbākajos sagaidāmajos apstākļos, piemēram, ārkārtīgi zemā āra temperatūrā. Tomēr, tā kā šādas situācijas veidojas 
dažas reizes gadā (ja veidojas vispār), sistēma ir pārāk jaudīga atlikušā perioda vajadzībām. Parasti tas noved pie 
enerģijas pārtēriņa. 
        Kā piemēru apkures sistēmas statiskai komplektācijai ar dinamiskām prasībām aplūkosim sistēmu, kas ir uzstādīta 
Fredericijā, Dānijā, 10 stāvu ēkā ar 60 dzīvokļiem. Ēkas apkures sistēmā ietilpst divi Grundfos MAGNA3 mainīga 
ātruma sūkņi, kas apkalpo divus sajaukšanas mezglus, no kuriem katrs apkalpo 10 stāvvadus. Kopā ir uzstādīti 273 RA-
N DN 10 tipa radiatoru vārsti un Danfoss MSV tipa statiskie balansēšanas vārsti. Ēka tika uzbūvēta 1972. gadā un tika 
renovēta 1985. gadā, kad tika nomainīti arī ēkas logi un atjaunota fasāde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Aplūkosim, kā sistēma darbojas ar statiskiem balansēšanas vārstiem un statiskiem radiatoru vārstiem ar sākotnēju 
iestatījumu. Vēlāk tiek veikta šāda pati pārbaude, tikai ar dinamiskajiem vārstiem. Pārbaude tiek veikta ne tikai pie 
pilnas slodzes, bet, kas ir vēl svarīgāk, arī pie daļējas slodzes. 
        Vienlaicīgi tiek veikts diferenciālā spiediena mērījums pie attālākā radiatora, lai pārliecinātos, vai spiediens ir 
pietiekams, lai attālākajā radiatorā tiktu nodrošināta paredzētā plūsma. Šajā gadījumā diferenciālais spiediens ir 10 kPa, 
paredzētā plūsma ir 30 l/h, tāpēc radiatora vārsta sākotnējais iestatījums ir 2,5. 
        Pārbaudes vajadzībām mēs iestatījām sūkņa vadības režīmu darbībai vispirms proporcionālā spiediena režīmā un 
pēc tam nemainīga spiediena  režīmā. 
        Pēc tam mēs uzstādījām Danfoss RA- DV tipa vārstu Dynamic Valve™ kopā ar jauno Grundfos MAGNA3 mainīgā 
ātruma sūkni. 
        MAGNA3 sūkni var iestatīt darbībai proporcionālā spiediena režīmā, kas ļauj sūknim samazināt nodrošināto 
diferenciālo spiedienu, samazinoties plūsmai. Skatīt esošo diagrammu attēlā Nr.8. 

                                               REA vēstnesis 

                    Divcauruļu apkures sistēmas statiskā komplektācija 
                               salīdzinājumā ar dinamisko komplektāciju 

Attēls Nr. 6. 
Katrs no abiem sajaukšanas 

mezgliem apkalpo 10 stāvvadus 10 
stāvu dzīvojamā ēkā Dānijas 

pilsētā Fredericijā 
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        Lai gan MAGNA3 sūknis samazina tā nodrošināto diferenciālo spiedienu radiatoru vārstos pie daļējas slodzes, 
joprojām ir delta P pārpalikums (skatīt tabulu Nr.1). Galvenā problēma šajā gadījumā ir tāda, ka, lai gan mainīga ātruma 
sūknis šajā situācijā ir noderīgs, tas nespēj nodrošināt stabilu diferenciālo spiedienu. Šo problēmu novērš no spiediena 
neatkarīgi dinamiskie vārsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tātad risinājums ir tāds, ka pie 50% daļējas slodzes un statiskiem radiatoru vārstiem, radiatoros ir palielināts 
diferenciālais spiediens (17,1–7,8) = 9,3 kPa. Tas rada palielinātas plūsmas risku (skatīt attēlu Nr.10). 

                                               REA vēstnesis 

 
Attēls Nr. 7. 

Sarkanā līnija apzīmē 
proporcionālās kontroles līkni un 

zaļā līnija apzīmē minimālo 
nepieciešamo sistēmas diferenciālo 

spiedienu. Zili apļi norāda, ka 
pastāvīgi ir pieejams diferenciālā 
spiediena pārpalikums. Tāpēc ir 
jānodrošina sūkņa un dinamiskā 

radiatora vārsta mijiedarbība 

Attēls Nr. 8. Attēls Nr. 9. 

Tabula Nr. 1. Statiskais radiatora vārsts  

Tabula Nr. 2. Dinamiskais radiatora vārsts  
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        Diferenciālajam spiedienam palielinoties no 7,8 kPa līdz 17,1 kPa, plūsma palielinās no 80 l/h līdz 132 l/h, 
savukārt, dinamiskais vārsts nodrošina nemainīgu plūsmu. 
        Ja ir daļēja slodze, palielinātais delta P izraisa palielinātu siltumnesēja plūsmu, palielinot maksājumus par apkuri, 
tāpēc ir jānodrošina pareiza delta P kontrole. Izmantojot Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve™, tiek nodrošināta 
nemainīga plūsma, pat ja ir mainīgs delta P. RA-DV vārstā iebūvētais diferenciālā spiediena regulētājs uztur nemainīgu 
spiediena kritumu kontroles vārstā, kas nozīmē, ka RA-DV vārsts uztur nemainīgu plūsmu. Tas ir attēlots attēlā Nr.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tātad risinājums problēmai saistībā ar delta P palielinājumu ir izmantot mainīga ātruma sūkni, piemēram, Grundfos 
MAGNA3, kopā ar Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve™, tādējādi nodrošinot apkures sistēmas  darbību  bez 
problēmām, kā to apliecina iepriekš aplūkotais Fredericijas piemērs. Uzstādītā sistēma jau ir darbojusies gadu, un 
rezultāti liecina, ka sūkņa darbības izmaksas ir samazinājušās par aptuveni 57% jeb 980 kWh gadā. 

                                               REA vēstnesis 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 10. 
Radiatora vārsti, statiskais pret 

dinamisko 

Attēls Nr. 11. 
Radiatoru balansēšana, izmantojot Danfoss dP  tool™ instrumentu 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 12. 
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        Sūkņa optimāla darbība nodrošina zemāko iespējamo enerģijas patēriņu. Sūkņa optimālu darbību vienlaikus ar 
proporcionālo spiediena kontroli var nodrošināt, tikai izmantojot automātiskos balansēšanas vārstus. Sistēmas 
ieregulēšanu var vienkārši veikt, izmantojot jauno Danfoss dP tool™ instrumentu (diferenciālā spiediena mērīšanai) 
kopā ar Grundfos GO (pakalpojums, kas nodrošina mobilu piekļuvi Grundfos tiešsaistes rīkiem), tādējādi nodrošinot 
optimālu sūkņa darbību un zemāko iespējamo enerģijas patēriņu. 
        Danfoss dP tool™ ir ārkārtīgi noderīgs, vienkārši lietojams un neatkārtojams instruments, kas tiek izmantots 
pieejamā diferenciālā spiediena mērīšanai sistēmas ieregulēšanas procesā. Tas tiek uzstādīts uz kritiskā vārsta ar zemāko 
diferenciālo spiedienu. Pie pilnas slodzes delta P ir jābūt vienādam ar 10 kPa. Ja diferenciālais spiediens kļūst zemāks 
vai augstāks, tiek pielāgots MAGNA3 sūkņa iestatījuma punkts. Iestatījuma punkts ir saistīts ar sūknī nodrošināto 
diferenciālo spiedienu. Jāņem vērā, ka šī vērtība vienmēr būs lielāka nekā mērījums kritiskajā vārstā, jo diferenciālais 
spiediens sistēmā samazinās. 
        Grundfos GO ir mobilo rīku kopa, kas ir paredzēta lietotājiem, kuri atrodas ceļā. Tā ir visaptverošākā platforma, kas 
nodrošina mobilas sūkņa vadības un atlases iespējas, tostarp lieluma izvēles, nomaiņas un dokumentēšanas iespējas, un 
tā ir pieejama lejupielādei jebkurā iOs vai Android ierīcē. 
        Veicot šīs darbības, jūs nodrošināt pareizu enerģijas sistēmas ieregulēšanu ne tikai pie nominālās aprēķina plūsmas 
nosacījumiem, bet, kas ir svarīgāk, arī daļējas slodzes apstākļos. Rezultātā tiek iegūts zemākais iespējamais enerģijas 
patēriņš visā apkures sistēmā. 
 
 
 
        Lai apkures sistēma darbotos izcili, ir jāveic pareiza ieregulēšana, un galvenais mērķis ir panākt zemāko iespējamo 
enerģijas patēriņu. Šo mērķi var īstenot, izmantojot jauno, novatorisko Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve™ 
kopā ar jauno Grundfos MAGNA3 mainīgā ātruma sūkni. Konkrētajā piemērā Dānijas pilsētā Fredericijā apkures 
maksājumi samazinājās par vismaz 12%. To var panākt, tikai izmantojot jauno Danfoss dinamisko vārstu kopā ar jauno 
Grundfos MAGNA3 sūkni. 
        Lai nodrošinātu augstu komforta līmeni un zemākās iespējamās darbības izmaksas, apkures sistēmas ir pareizi 
jāieregulē. Iepriekš ieregulēšana bija sarežģīts uzdevums, jo bija pieejami daudzi dažādi vārsti un, lai ieregulēšana būtu 
pareiza, bija jāizmanto mērinstrumenti. 
        Mūsdienās situācija ir mainījusies, jo var vienkārši iestatīt katram radiatoram paredzētu plūsmu un sūkņa 
iestatījumu, izmantojot Danfoss dP tool™ instrumentu kopā ar Grundfos GO. Tādējādi tiek ne tikai nodrošināta optimāla 
sūkņa darbība, bet arī nozīmīgi samazinās ieregulēšanai nepieciešamais laiks. Tas sniedz būtisku pamatojumu jums kā 
konsultējošam inženiertehniskajam speciālistam meklēt iespējamus enerģijas taupīšanas risinājumus daudzās dzīvojamo 
namu apsaimniekošanas apvienībās. 
 
 
 
 
 
Kontaktinformācija: 
________________ 
Danfoss SIA 
Tel. +371 67339166 
www.danfoss.lv 
 
 
 

                                               REA vēstnesis 

                                         Sūkņa darbības optimizēšana 

                                                         Secinājumi 

 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 13. 
Grundfos GO operētājsistēmai 

Android un iOS. 
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Vieda apkure, ventilācija un kondicionēšana precīzai mikroklimata 
nodrošināšanai 

 
 
Ērika Lešinska - “Menerga Baltic” valdes locekle 
 
 
        Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) mākslas darbiem un koka konstrukcijām tik nepieciešamo telpu 
mikroklimata projektēšanu veica uzņēmums “Būve un Forma”. Šī nav pirmā mūsu sadarbība ar minēto uzņēmumu tieši 
precīzās kondicionēšanas risinājumu izstrādē -  pirmais mūsu sadarbības objekts bija Rīgas pils rekonstrukcija.  Mūsu 
(Menerga Baltic) pieredzē jau ir vairāki līdzīgi projekti pēc apjoma un nozīmīguma, kuros bija prasība nodrošināt tieši 
precīzo kondicionēšanu (kas paredz konstantas temperatūras un mitruma uzturēšanu visa gada garumā gan ekspozīciju 
zālēs, gan mākslas muzeja krātuvēs): Rīgas Birža, Rīgas pils un tagad arī LNMM. 
        Nav noslēpums, ka precīzā kondicionēšana ir projektēšanas “augstākā pilotāža” apkures, ventilācijas, 
kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektētājiem un iekārtu piegādātājiem, kur iekārtās jāvar iekļaut  gan gaisa sildīšanu, 
dzesēšanu, sausināšanu, mitrināšanu un siltuma atgūšanu. Mēs (kā vācu Menerga  produktu oficiālais pārstāvis) esam 
gandarīti, ka esam starp retajiem Latvijā, kas spēj piedāvāt šādus augsti tehnoloģiskus mikroklimata risinājumus vienas  
iekārtas ietvarā un nebaidāmies uzņemties atbildību par gala rezultātu. Noteikti jāatzīmē, ka ļoti liela nozīme ir 
projektētāju kvalifikācijai un iepriekšējai pieredzei, lai atrastu piemērotākos risinājumus un konkrētais objekts pilnvērtīgi 
kalpotu savam mērķim un funkcijai. 
        Precīzās kondicionēšanas nodrošināšanai tika izmantotas kopā deviņas vācu ražotāja Menerga GmbH iekārtas - 
rekuperatīvās Adsolair, reģeneratīvās Resolair tipa mikroklimata iekārtas un Hybritemp tipa čillers. Parasti Menerga 
iekārtu automātikas un vadības algoritmos var integrēt visas precīzās kondicionēšanas nepieciešamās lietas. Šī projekta 
ietvaros atbildīgākais uzdevums, sadarbojoties ar ēkas BMS projektētājiem, bija izvērtēt optimālākos mikroklimata 
vadības modeļus - piemēram, vai āra gaisa vadību pēc CO2 sensoriem, vai arī atsevišķo telpu VAV vārstu vadību 
uzņemties BMS vai Menerga automātikai. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lai nodrošinātu mākslas darbiem pieņemamus klimatiskos parametrus, svarīgi telpās uzturēt noteikto telpu 
temperatūru +18 ±10C un relatīvo mitrumu robežās 50-55% visu cauru gadu, arī vasarā. Šim nolūkam iekārtās integrētas 
kompresijas aukstuma iekārtas, kas ir „pastiprinātā” izpildījumā, lai iekārta spētu ne tikai nodrošināt dzesētā pieplūdes 
gaisa vajadzīgo temperatūru, bet arī veiktu tā sausināšanas funkciju vasarā un pārejas periodā. Tas nav vienkāršs 
uzdevums. Kondensācijas siltuma izvadīšanai tiek izmantots izplūdes gaiss. Iekārtā, kas apkalpo mākslinieku darbnīcas, 
gaiss tiek dzesēts ar netiešās adiabātiskās dzesēšanas sistēmu, kurai talkā nāk vēl viens iekārtas kondensators adiabātikas 
ūdens cirkulācijas kontūrā. Savukārt, 4.stāva kupola ekspozīciju zāles dzesēšanai pie ekstremāli augstām āra gaisa 
temperatūrām mikroklimata dzesēšanas jaudu palielināšanai iekārtā  ir integrēts papildus kondensators, kas tiek dzesēts 
no čillera sistēmas. Tātad visas nepieciešamās funkcijas vienā iekārtā. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 1. 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 

Attēls Nr. 2. 
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        Ēkas dzesēšanas pamatslodzi nodrošina unikāls kompakts šķidruma dzesētājs, kurā ir integrēts dzesēšanas tornis jeb 
tiek izmantota jau pieminētā adiabātiskā dzesēšana, kā arī tajā jau ir integrēta “free-cooling” funkcija, kas ilgu 
dzesēšanas periodu ļauj ēku dzesēt, nedarbinot kompresorus. Šo abu funkciju saskaņota darbība ļauj iekārtai sasniegt 
augstus efektivitātes rādītājus. Taču lielākais ieguvums šādas iekārtas izmantošanā vēsturisko ēku kontekstā ir iekārtas 
kompaktums - tās korpusā ir iekļauti visi dzesēšanas jaudu sasniegšanai nepieciešamie elementi. Tai nav nepieciešami 
nekādi ārējie bloki (kā klasiski pielietoto dzesēšanas agregātu gadījumā), kuriem parasti jāatrod vieta uz jumta vai 
fasādēm, tie ir neglīti un trokšņaini (lielas rūcošas kastes). Menerga kompaktos dzesēšanas agregātus var izvietot 
tehniskajās telpās un to apsaistei  ir nepieciešamas tikai divas gaisa restītes ēkas fasādē – gaisa ieņemšanai un izmešanai. 
Tas ļoti atvieglo arhitektu darbu šāda veida objektos, kā arī privātmāju projektēšanā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 3. 
Kompaktais adiabātiskās ēku 

dzesēšanas agregāts (dzesēšanas 
jauda 320 kW).  

Kreisajā pusē automātikas un 
vadības skapis, kurā notiek visu 
trīs iekārtā integrēto dzesēšanas 

veidu 
1) "Free cooling", 

2) adiabātiskā dzesēšana 
3) freona kompresijas cikla 

dzesēšana - savstarpējas saskaņotas 
un energoefektīvas darbības 

kontrole. 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 4. 
Gaisa apstrādes iekārtas, kas 

nodrošina precīzo kondicionēšanu 
muzeja glabātuvēs un ekspozīciju 

zālēs 

 
 
 
 

Attēls Nr. 5. 
Automātikas skapis 
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        Vasarā ēkas liekais siltums pa dzesēšanas sistēmas cauruļvadiem tiek izvadīts līdz dzesēšanas agregātam. Lai 
nodrošinātu ēkai aprēķināto dzesēšanas jaudu (320 kW) un šo lieko siltumu „izmestu” atmosfērā, ir nepieciešami tikai 19 
000 m3/h gaisa (salīdzinot ar līdzīgām šķidruma dzesēšanas iekārtām, kurām netiek izmantots adiabātiskās dzesēšanas 
princips, jau ir nepieciešami aptuveni 80 000 m3/h, lai izvadītu to pašu siltuma apjomu). 
        Lielākie izaicinājumi šajā projektā bija ierobežotās iespējas tieši gaisa sadales sistēmas iebūvē. Mikroklimata 
iekārtu konfigurēšanai bija nepieciešamas skaidri definētas veiktspējas prasības iekārtām - gan gaisa daudzumi, gan 
sildīšanas jaudas ziemā, dzesēšanas un sausināšanas jaudas vasarā. 
 
Kontaktinformācija: 
SIA “Menerga Baltic” 
Tel. +371 67625789 
www.menerga.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Māris Balodis, Ilmārs Stuklis, Oļegs Linkevičs, Poļina Ivanova - AS “Latvenergo” 
 
        Rīgas TEC-2 ir moderna un efektīva gāzes turbīnas kombinētā cikla termoelektrostacija, kuras rekonstrukcija tika 
pabeigta 2013.gadā. Tomēr tādas tirgus attīstības tendences kā mainīga situācija tirgos, energokompāniju savstarpējās 
konkurences palielināšanās, stingras likumdošanas prasības, u.c. - rosina nepārtraukti pielāgot Rīgas TEC-2 darbību 
ārējo faktoru ietekmei.  
        Strādājot tirgus konkurences apstākļos, iekārtu sastāvs un darba režīmi enerģijas izstrādē visai būtiski var mainīties. 
Atkarībā no energoresursu, elektrības un siltuma cenām mainīgs ir arī Rīgas TEC-2 iekārtu noslogojums, respektīvi, to 
darbības režīmi (attēls Nr.1 un attēls Nr.2). 
 
 

                                               REA vēstnesis 

Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana Rīgas TEC-2 
konkurētspējas paaugstināšanai 

 
 
 
 

Attēls Nr. 1. 
Rīgas TEC -2 noslodze 2011.gada janvārī pie 

relatīvi zemas kurināmā cenas un augstas 
elektrības cenas. 

(Q TEC-2/1 – koģenerācijas energobloka 
siltuma jauda; Q vecā daļa – vecās ražotnes 

siltuma jauda, t.i., ūdens sildkatli, enerģētiskie 
tvaika katli un tvaika turbīnas; E vecā daļa - 

vecās daļas elektriskā jauda) 
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        Pie relatīvi augstām dabasgāzes cenām un visai zemas elektrības cenas tirgū nakts stundās tika apgūts ciklisks 
energobloku darbs. Tas nozīmē, ka koģenerācijas energobloki tika atslogoti nakts stundās un siltuma izstrāde pārnesta no 
koģenerācijas iekārtām uz ūdens sildkatliem (attēls Nr.3). Arī cikliska režīma realizācija bija iespējama ar koģenerācijas 
energobloku slodzes samazināšanu nakts laikā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rīgas labā krasta siltumapgādes sistēmā ir ievēroti siltuma jaudas pārpalikumi ne tikai vasaras periodā, bet arī 
apkures periodā, jo pēdējo gadu laikā ziemas kļuva „maigākas”. Līdz ar to energobloki nav pilnīgi noslogoti. Piemēram, 
2015.gada novembrī siltuma slodze svārstījās no 150 MW līdz 250 MW. Savukārt, elektriskā noslodze bija intervālā no 
400 MW līdz 800 MW, kas nozīme, ka energobloki strādāja kondensācijas režīmā (attēls Nr.4). 
 
 

                                               REA vēstnesis 

 
 
 
 

Attēls Nr. 2. 
Rīgas TEC -2 noslodze 2015. gada janvārī pie 

relatīvi augstas kurināmā cenas un zemas 
elektrības cenas. 

(Q ŪK – ūdens sildkatlu siltuma jauda, Q 
TEC-2/1 un TEC-2/2 – energobloku siltuma 
jauda, E TEC-2/1 un TEC-2/2 – energobloku 

elektriskā jauda) 

 
 
 
 

Attēls Nr. 3. 
Rīgas TEC -2 noslodze 2015. gada 13. – 

14. septembrī. 
(QŪK – ūdens sildkatlu jauda; Q TEC-
2/1 – pirmā energobloka siltuma jauda; 

E TEC-2/1 – pirmā koģenerācijas 
energobloka elektriskā jauda; E cena – 

elektroenerģijas cena) 

 
 
 
 
 

Attēls Nr. 4. 
Rīgas TEC-2 noslodze 2015.gada novembrī 
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        Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana ļautu optimizēt gan attēlā Nr.3, gan attēlā Nr.4 attēlotās situācijas. Tas ir 
pilnīgi vai daļēji aizvietot ūdens sildkatlu siltumenerģijas izstrādi nakts laikā, kā arī pārnest slodzi no nakts laika uz 
dienas laiku, līdz ar to nodrošināt energobloka/-u noslodzi līdz pilnai jaudai. Cikliska režīma optimizācija paredz 
koģenerācijas energobloka jaudas palielināšanu dienas laikā, kad elektroenerģijas cena ir augsta. Papildus saražotais 
siltums tiek akumulēts un papildus saražotā elektroenerģija pārdota. Savukārt, nakts laikā, kad elektroenerģijas cenas ir 
zemas, koģenerācijas energobloku noslodze tiek samazināta, vai pat pilnībā apturēta to darbība. Savukārt, pieprasījums 
pēc siltumenerģijas tiek nodrošināts ar siltuma akumulatoru, izmantojot tajā uzkrāto enerģiju nakts laikā (attēls Nr.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Šādam cikliskam režīmam ar optimizāciju ir sekojošie ieguvumi: 1) nodrošināta koģenerācijas energobloka 
papildus noslodze efektīvā koģenerācijas režīmā dienas laikā; 2) novērsta koģenerācijas energobloka nerentablā darbība 
naktī; 3) ienākumi no papildus saražotās elektroenerģijas pārdošanas. Pirmie divi ieguvumi paredz dabas gāzes 
ietaupījumu un oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, jo palielinās energobloka lietderības koeficients (attēls Nr.6). 
Savukārt, trešā punkta ieguvumus var izmantot enerģijas izmaksu optimizācijai, papildus peļņas gūšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Piedāvātai optimizācijai ir trūkumi - bieža koģenerācijas energobloku palaišana. Pirmkārt, palaišanas režīmi 
negatīvi ietekmē iekārtu tehnisko resursu. Otrkārt, tie nav efektīvi no kurināmā izmantošanas viedokļa. Pašreiz šie 
trūkumi tiek pētīti, lai atrastu optimālos risinājumus ciklisku režīmu negatīvu ietekmju novēršanai. Piemēram, viens no 
tādiem risinājumiem, kas tika izpētīts un pārbaudīts, ir gāzes turbīnas tehniskā minimuma samazināšana, kas nodrošina 
iespēju izvairīties no koģenerācijas energobloku apturēšanas un noturēt to darbā pie zemām slodzēm. 
        2014.gada pētījumā „Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas lietderīguma novērtēšana Rīgas TEC-2” tika 
apskatīta attēlā Nr.5 atspoguļotā optimizācija vasaras periodā. Pēc pētījumā iegūtiem rezultātiem konstatēts, ka šāds 
režīms var nodrošināt dabas gāzes ietaupījumu ~ 7136 tūkst m3/vasarā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu ~ 
13443 t/vasarā. Lai nodrošinātu šādu režīmu nepieciešamais siltuma akumulācijas tvertnes tilpums ir ap 18000 m3. Šāds 
tilpums atbilst akumulētajam siltuma enerģijas daudzumam 405 MWh/diennaktī, kas paredz iespēju izmantot Rīgas TEC
-2 teritorijā esošos mazuta rezervuārus par siltuma akumulācijas tvertnēm. Rīgas TEC-2 ir divi mazuta rezervuāri ar 
kopējo tilpumu 40000 m3 (2 x 20000 m3). Tika izskatīta iespēja pārbūvēt vienu mazuta rezervuāru (20000 m3) par 
siltuma akumulācijas tvertni, kas varētu izmaksāt līdz 4,5 milj. €. 
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Attēls Nr. 5. 
Rīgas TEC-2 optimizācija. 

(P pirms – elektriskā jauda pirms 
optimizācijas; Q pirms – siltuma jauda pirms 
optimizācijas; P pēc – elektriskā jauda pēc 
optimizācijas; Q pēc – siltuma jauda pēc 

optimizācijas) 

 
 
 

Attēls Nr. 6. 
Rīgas TEC-2 koģenerācijas energobloka 

efektivitātes palielināšana. 
(ƞ pirms – energobloka lietderības koeficients 

pirms optimizācijas; ƞ pēc – koģenerācijas 
energobloka lietderības koeficients pēc 

optimizācija) 
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Tomēr ir šķērsli, kas varētu apgrūtināt pārbūvēšanas procesu: 
1. Rezervuāra tehniskais stāvoklis: pēc pēdējās mazuta rezervuāra pārbaudes (2012.g.) tika konstatēts, ka rezervuāri 
atbilst lietošanas prasībām un atkāpes nav konstatētas, izņemot izolāciju un metāla pārklājumu, kurus ir nepieciešams 
nomainīt. 
2. Maksimālā pieļaujamā uzglabājamā siltumnesēja temperatūra: mazuta rezervuārs bija paredzēts mazuta 
uzglabāšanai līdz + 90 oC. Tad pārbūvētu rezervuāru var izmantot siltumnesēja uzglabāšanai ar temperatūru līdz + 90 oC; 
3. Rezervuāra apakšdaļas nosiltināšana: rezervuāri novietoti uz betona pamatnes, kas ir labs siltumu vadošs materiāls, 
tādējādi, jāizmanto iekšējā izolācija. Uzlikt ārējo izolāciju būs sarežģītāk, jo tad jāmaina rezervuāra apakšdaļa. 
4. Rezervuāra augstuma un diametra attiecība (H/D) ir neatbilstoša (maza): mazuta rezervuāra H/D ir 0,4, kas 
neatbilst optimālajai H/D = 3 - 4. Minēto neatbilstību var kompensēt ar difuzoru izmantošanu ūdens ievadīšanai/
izvadīšanai no akumulācijas tvertnes. 
5. Rezervuāra attīrīšana no mazuta: pašlaik rezervuārā atrodas mazuts. Lai tajā akumulētu ūdeni, to ir nepieciešams 
attīrīt. Tvertņu attīrīšana ir dārgs un sarežģīts process. 
6. Pieslēgšana: nav izdevīgi pārnest esošo mazuta rezervuāru citā vietā, līdz ar to vietas izvēle nav iespējama. Tomēr ir 
pieļaujami divi pieslēgšanas varianti: pie koģenerācijas energobloku izvadiem/ievadiem (1) vai pie maģistrāliem tīkliem 
(2), kas atšķiras katrs ar savām niansēm. Piemēram, otrā pieslēguma gadījumā būs nepieciešams veikt atsevišķu saražotā 
siltuma enerģijas daudzuma komerciālo uzskaiti.  
7. Siltuma zudumi: veikto teorētisko aprēķinu rezultāti liecina, ka siltuma zudumi sastāda 1,5 MWh/diennaktī, kas 
vasaras periodā vārētu sasniegt 138 MWh. Esošais skaitlis tika iegūts, ievērojot teorētisko ūdens slāņu sadalījumu 
(stratifikācija) siltuma akumulatorā. Iegūto rezultātu ir nepieciešams pārbaudīt, veicot iekšējo procesu modelēšanu 
siltuma akumulācijas tvertnes iekšienē. 
        Acīmredzamie šķērsli teorētiski ir risināmi. Tomēr jautājums par mazuta rezervuāra pārbūvēšanu būtu jāizpēta 
detalizētāk. Salīdzinājumā ar mazuta uzglabāšanu ūdens nepārtraukta uzpilde/iztukšošana saistīta ar dinamiskiem 
procesiem tvertnes iekšienē, kas var radīt tvertnes ekspluatācijai nevēlamas un pat postošas iedarbības spiedienus. 
Paredzēts, ka jaunas tvertnes būvēšana varētu izmaksāt dārgāk. Piemēram, vislielākā siltuma akumulācijas tvertne 
(33000 m3) Eiropā, kas atrodas Nirnbergā (Vācija), izmaksāja apmēram 13 milj. €. Ja ņemt proporcionāli, tad jauna 
20000 m3 tvertne varētu izmaksāt 8 milj. €. Pie šādām izmaksām projekta atmaksāšanās ir zem jautājuma. Līdz ar to uz 
esošo brīdi paliek aktuāls jautājums par jaunas siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanu jeb esošo mazuta rezervuāru 
pārbūvēšanu. Abu variantu salīdzinājums ir sniegts tabulā Nr.1. 
 
             Tabula Nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        No tabulas Nr.1 redzam, ka pārbūvēt mazuta rezervuāru ir ekonomiski izdevīgāk nekā uzstādīt jaunu siltuma 
akumulācijas tvertni. Tomēr mazuta rezervuāra pārbūvēšanas šķērsļi liek aizdomāties par rezervuāra drošu izmantošanu.         
        Pamatojoties uz 2014.gada pētījumā „Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas lietderīguma novērtēšana Rīgas 
TEC-2” veiktiem ekonomiskiem aprēķiniem - ciklisko režīmu optimizācija vasaras periodā varētu būt rentabla, ja par 
siltuma akumulatoru tiek izmantots Rīgas TEC-2 esošais mazuta rezervuārs. 
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Mazuta rezervuāra pārbūvēšana par 
siltuma akumulatoru 

Jaunās siltuma akumulācijas tvertnes 
uzstādīšana 

Izmaksas līdz 4 milj. € (ekonomiskie rādītāji 
liecina par projekta rentabilitāti) 

Izmaksas līdz 8 milj. € (ilgs atmaksāšanās laiks 
un zemas ekonomisko rādītāju vērtības) 

Maza H/D. Detalizēta iekšējo procesu pētīšana 
(stratifikācija, spiedieni, u.c.) 

Atbilstoša H/D. Droša siltuma siltumnesēja 
uzglabāšana un tvertnes izmantošana. 

Noteikta uzstādīšana vieta Uzstādīšanas vietas izvēle 

Sarežģījumi ar rezervuāra pieslēgšanu un 
saražoto siltuma enerģijas uzskaiti 

Elastīga pieslēgšana – atbilstoši uzstādīšanas 
vietas izvēlei 

Attīrīšana no mazuta - dārgs un sarežģīts process. 
Mazuta utilizācija. 

Nav nepieciešams attīrīt no mazuta 

Ierobežojums attiecībā uz izmantotā siltumnesēja 
temperatūru (līdz +90oC). Tvertne atrodas tikai 
zem atmosfēras spiediena. 

Nav ierobežojuma attiecībā uz siltumnesēja 
temperatūru. Tvertne zem atmosfēras spiediena 
atrodas līdz temperatūrai 100oC. Virs 100oC, tad 
jāuzstāda akumulators zem spiediena. 
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        Paredzēts, ka projekts atmaksāsies četru gadu laikā ar augstām IRR (32%) un NPV (4358,6 tūkst. €) vērtībām. 
Galvenie faktori, kas būtiski varētu pasliktināt projekta ekonomiskos rezultātus, ir dabas gāzes cenas palielinājums un 
starpības samazinājums starp elektroenerģijas cenu dienas un nakts laikā, kā arī investīciju palielinājums esošo mazutu 
rezervuāru pārbūvēšanai par siltuma akumulācijas tvertni. 
        Laika gaitā ir radies cits skatījums uz iepriekš izstrādāto pētījumu „Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas 
lietderīguma novērtēšana Rīgas TEC-2”. To ietekmēja gan ārējie faktori, gan veiktā energobloku modernizācija (tehniskā 
minimuma samazināšana no ~ 180 MW līdz ~ 130 MW) Rīgas TEC-2 otrajam energoblokam. Ir skaidri redzams, ka 
siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana var palielināt termoelektrocentrāles konkurētspēju un enerģijas ražošanas 
elastīgumu, strādājot cikliskajos režīmos. Lai realizētu šo projektu dzīvē, priekšā ir vēl vairāki izaicinājumi, piemēram: 
izveidot režīmu kombināciju, kas ļaus izmantot akumulācijas sistēmu ne tikai vasaras periodā, bet arī gada griezumā; 
pieņemt lēmumu par mazuta rezervuāra pārbūvēšanu vai jaunu akumulatoru uzstādīšanu; palaišanas režīmu optimizācija, 
u.c.. 
 
Kontaktinformācija: 
E-pasts: Polina.Ivanova@latvenergo.lv 
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