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http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_31_latvijas_energobilance_2016_17_00_lv.pdf

Situācijas analīze
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Ko dedzina? Un kādas ir prasības!

https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/skelda/ka-klut-par-klientu

http://www.green-energy.lv/

http://www.bdaugava.lv/zinas/martins-svilis-informe-par-skeldas-analizu-rezultatiem-

Materiāls Pelnu satura tipiskā
vērtība

Pelnu satura variēšanas
diapazons

Tīra koksne 0,3% no 0,1 līdz 1,0%
Mizas 4% no 1 līdz 5%
Skujas, lapas 6% no 2 līdz 10%
Ciršanas atlikumi, koksne vismaz 85%
mizas līdz 10% un skujas līdz 3%
maisījums

3,0% no 1 līdz 5%

Pelnu saturs atkarībā no biomasas daļas (saskaņā ar LVS EN ISO 17225-1 Cietās 
biodegvielas. Degvielu specifikācijas un klases 1. Daļa: Vispārīgās prasības)
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Metodiskā pieeja
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Kalibrēšana

Pārbaude



Pēc standartmetodes noteiktais, prognozētais pelnu saturs, 
minerālpiemaisījumu daudzums

1 – SIA “Vīgranti”; 2 - Reinpaul” OÜ.
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Potenciālā piegādātāja koksnes biokurināmā rīcības 
plāns attiecībā uz pelnu satura prognozi
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• Lielizmēra minerālu daļas akmeņu un rupjas grants veidā izskalošanas laikā rada mazākus
zudumus, nekā tas ir ar smalkas frakcijas minerālu daļām. Nekoriģējot minerālu izskalošanas
koeficientu, aprēķins uzrāda lielāku pelnu saturu, nekā tas ir patiesībā.

• Veicot eksperimentus ar references materiālu konstatēti smalkās frakcijas minerālu zudumi
21% apmērā, kas jāņem vērā, veicot pelnu satura prognozi.

• Ekspresmetodes izpildei nepieciešamais laiks ir 15 minūtes uz vienu paraugu, bet
standartmetodes izpildes gadījumā sasniedz pat 30 stundas.

• Veicot ātru piegādātās koksnes biokurināmā kravu novērtēšanu, piegādātājs var optimizēt
biomasas kvalitāti un izvairīties no patērētāja sankcijām par neatbilstošas kvalitātes koksnes
biokurināmā piegādi.

• Atbilstošas kvalitātes koksnes biokurināmā piegāde patērētājam var samazināt pelnu
utilizācijas un apkures katla uzturēšanas izmaksas.

Secinājumi
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Pētījuma rezultātu aprobācija

Līdz šim...

Pētījums tapis sadarbībā ar koģenerācijas staciju Latvijā SIA „Fortum Jelgava”, šķeldu piegādātāju Latvijā 
SIA „Vīgranti” un šķeldu piegādātāju Igaunijā un Latvijā „Reinpaul” OÜ.

Turpmāk...

• Uzsākta 1 maģistra darba izstrāde par “Šķeldu kvalitātes kontrole un noteikšana SIA “Dobeles EKO””. 
Darba vadītājs, pētnieks Andris Dekšnis.

• Ekspresmetodes aprobācija, iesaistot ar vien jaunus šķeldu piegādātājus un katlu mājas.
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Paldies par Jūsu uzmanību!
Paldies VPP par finansiālu atbalstu pētījuma realizācijā! 9


