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Par tīrāku pasauli



Fortum Jelgava skaitļos

 100% Somijas energokompānijas «Fortum» grupas 

uzņēmums

 Kopš 2008. gada centralizētās siltumapgādes 

sistēmas operators Jelgavas pilsētā

 Pārdotā siltumenerģija – 11 MEUR 

200 GWh - 16 000 mājsaimniecībām un 400 

juridiskajiem klientiem

 Pārdotā elektroenerģija – 13 MEUR                                

150 GWh Nord Pool Spot biržā un lieliem 

rūpnieciskajiem klientiem 

 Aktīvi – 81 MEUR

 Darbinieki – 75                                                 

Administrācija, klientu apkalpošana – 35, Ražošana, pārvade – 43
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Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā

xx
x

• Nodrošina ar siltumenerģiju līdz pat 85 % no 
Jelgavas pilsētas centralizētas siltumapgādes 
slodzes

• Uzstādītā jauda siltumenerģijai 45 MW un 23 MW 
elektroenerģijai

• Gadā saražo 230 GWh siltumenerģijas un 110 
GWh elektroenerģijas

• Kurināmais – biomasa (šķelda)

• Fortum investīcijas - 70 miljoni eiro; 6 miljoni eiro 
piešķirti no ES struktūrfondiem

• Nodota ekspluatācijā – 2013. gada septembrī



Ganību HOB

110 MW

Ganību CHP

4.6 MWth/4 MWel

Kalnciema

2.5 MW

Aviācijas

28 MW

Neretas

1MW

Skautu

0.3 MW

Rūpniecības BIO CHP 

45 MWth/23 MWel
Rūpniecības

HOB 23 MW

Vapor 8 MW
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Mērķis – efektīva un vienota Jelgavas 
centralizētās siltumapgādes sistēma

Sūkņu stacija
P – 10 m

Q – 337 m3/h

Saistvads
D 406/560

Loka maģistrāle -
Izbūve 2014.g.



Koģenerācijas stacijas automātiskā kontrole
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Darbinieku pienākumu sadalījums
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Ražošanas nodaļa(14)

Vadītājs

Loģistikas daļas vadītājs

1) Procesu inženieris

2) Laborante

3) Vecākais operātors(5) – mehāniķis/elektriķis/automātiķis
4) Jaunākais operātors(5) – mehāniķis/elektriķis/automātiķis

5) Kurināmā operātors(1) - mehāniķis

Slīdošais grafiks 12h(operātoriem)



Darbinieku pienākumu sadalījums
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Remontapkalpes nodaļa(11)

Vadītājs

1) Inženieris – elektriķis
1.1.) elektriķis(1)

2) Inženieris – automātiķis
2.1.) automātiķis(1)

3) Inženieris – mehāniķis
3.1.) mehāniķi(2)

4) Inženieris - mazās KM
4.1.) mehāniķis+elektriķis(2)



Vecākais operātors ikdienā
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 Biokoģenerācijas procesu parametru kontrole

 Pilsētas tīklu un KM kontrole

 Darba uzdevumu izsniegšana(Maximo)

 Elektroenerģijas un siltumenerģijas plāna izpilde

 Sekošana Ražošanas skaitītāju nolasījumi

 Loģistikas uzraudzība

 Auto uzkraušana/izkraušana

 Teritorijas uzraudzība

 Automātiskās ugunsdrošības sistēmas kontrole, uzraudzība

 Laikapstākļu novērošana-sekošana

 Stacijas palaišana/apturēšana

 Sniega kontrolēšana teritorijā



Jaunākais operātors ikdienā
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 Iekārtu, ēkas, teritorijas apgaitas kontrole

 Pilsētas tīklu un KM kontrole

 Darba uzdevumu izsniegšana(Maximo)

 Elektroenerģijas un siltumenerģijas plāna izpilde

 Sekošana Ražošanas skaitītāju nolasījumi

 Loģistikas uzraudzība

 Auto uzkraušana/izkraušana

 Teritorijas uzraudzība

 Automātiskās ugunsdrošības sistēmas kontrole, uzraudzība

 Laikapstākļu novērošana-sekošana

 Stacijas palaišana/apturēšana

 Sniega kontrolēšana teritorijā



Jaunākais operātors ikdienā - apgaitas
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 Iekārtu grupu sadalījums

 Ēku grupu sadalījums

 Veicamie uzdevumi

 Garās vai īsās apgaitas

 Kontrolapgaitas

 Drošības apgaitas



Nākotes viedie mākslīgā intelekta palīginstrumenti
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 Dronu sistēmas objektu apsekošanai un apsardzei dabā, informēšanai

 GPS+Holters maiņās

 Apgaitas kontrole ar GO online kameru

 Apgaitas kontrole ar galvas vizieri+termokamera

 Iekārtu palaišana/apturēšana – treniņu simulātors dažādām situācijām

 Iekārtu KKS meklēšana uz vietas sistēmās Q kod scan metodes savienojums

 Attālināta iekārtu vadība uz vietas – pārvietojama planšete



Saziņas prasmes un fiziskie rīki – laika plānošana
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 Valodas

 Rāciju apsaiste pa pilsētu

 Multi telefona funkcijas

 Iekšējie specifiskie komunikācijas rīki

 Video tikšanās - apmācības

 Online kalendārs



Automatizētas iekārtas – cilvēkresursu 
optimizēšana
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 Automatizēta dzēšanas sistēma

 Dūmu detektoru sistēma

 WTP sistēma

 Pelnu konveijeru sistēmas

 Dūmgāzu attīrīšanas sistēma

 Silosu līmeņu kontroles

 Katla palaišanas/apstādināšanas sistēma

 Turbīnas palaišanas/apstādināšanas sistēma

 Sūkņu sistēmu palaišanas/apstādināšanas sistēmas - sekvences



Palīgtehnoloģijas kontrolētam un 
nepārtrauktam darbam
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Plānota apstāšanās – 1xgadā
Dūmgāzu analizātors
Kondensāta – tvaika labratoriska analizātora stacija
Smilšu izlādes sistēma, atdalīta no pelniem
Automātiskā šķeldas paraugu ņemšanas sistēma

• Iekārtu darbība pēc motorstundām

• Drošības apgaitas un novērojumi

• Darba atļauju izsniegšana - pārbaude

• Uzdevumi/pieprasījums – plānotiem, steidzamiem remontu darbiem



Iekārtu strukturizācija un uzskaite
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 PID diagrammas

 KKS kodu sistēma

 Stacijas 3D modelis

 Instrukcijas…

 Instrukciju un dokeumentu arhīvs – bibliotēka

 Sadarbība starp citām radniecīgajām stacijām, struktūrām

 IT attālināts atbalsts par iekārtām, programmām



KKS kodu sistēmas Fortum stacijās
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MONA - modelēšana
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Loģistikas un svaru automatizācijas sistēma
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• Auto ielaišana/izlaišana teritorijā

• Reģistrēšanas un dokumentu ievade

• Darbību fiksācija no iebraukšanas, uzkraušanās, izkraušanās līdz izbraukšanai



Smago pelnu savākšanas sistēma
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• Smago pelnu savākšanas teknes no katla 
apakšējās daļas 

• Automātiski regulējami aizbīdņi izlādei

• Smago pelnu konteiners



Lidojošo pelnu savākšanas sistēma
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• Pelnu automātiskā savākšanas sistēmas no katla 
(2.,3. izeja)

• Pacelšanas vītņkonveijers

• Pneimatiskās pelnu sūtīšanas tvertnes

• Pelnu maisveida filtrs 

• Lidojošo pelnu tvertne

• Mitrā/sausā izkraušanas sistēma 



Katla tīrīšana - tvaika sodrēju nopūšana
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• Darbināmi pēc dūmgāzu temperatūras

• Kopējais skaits – 19 gabali

• Tvaika patēriņš ~ 1,50 kg/s 

• Katla augšējās daļas tīrīšana



Katla un citu palīgiekārtu – tvaika, kondensāta paraugi

23

• Nepārtrauktas izplūdes apjoms un 
nepieciešamās ķimikāliju dozas tiek 
kontrolētas, pamatojoties uz paraugiem no 
ūdens-tvaika cirkulācijas

• 9 paraugu dzesētāji paraugu punktos

• Mērījumi: pH, vadītspēja



Automātiskā paraugu ņemšana, 
apstrāde, paraugi, ikdiena
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Maximo sistēmas izmantošana ražošanas procesos

25

• Logbook – dienasgrāmata, info, uzdevumi

• Iekārtu darbība pēc motorstundām

• Incidenti teritorijā

• Drošības apgaitas un novērojumi

• Pieejamība/nepieejamība iekārtu, katlu māju darbības traucējumi 

• Uzdevumi/pieprasījums – plānotiem, steidzamiem remontu darbiem

• Rēķinu apstrāde 

• Atskaites par saražotajām jaudām



Maximo sistēmas izmantošana operātoriem
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• Logbook – dienasgrāmatu ieraksti maiņās

• Iekārtu darbība pēc motorstundām

• Drošības apgaitas un novērojumi

• Darba atļauju izsniegšana - pārbaude

• Uzdevumi/pieprasījums – plānotiem, steidzamiem remontu darbiem



Maximo sistēmas izmantošana remontapkalpes
nodaļai
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• Logbook – dienasgrāmatu ieraksti un info

• Iekārtu darbība pēc motorstundām

• Drošības apgaitas un novērojumi

• Darba atļauju izsniegšana - pārbaude

• Uzdevumi/pieprasījums – plānotiem, steidzamiem remontu darbiem
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Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)
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1) AIZSARGĶIVERE

2) AIZSARGBRILLES

3) SIGNĀLVESTE

4) APAVI AR ZEMU PAPĒDI



Pieredzes pārdomas ikdienā…
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 Drošības prasību pārsteigumi ikdienā

 Defektu uzlabošana ikdienā pēc garantijas

 Problēmas ar loģistikas auto iespējām LV

 Ražotāju attīstības straujie soļi

 Scandināvu pieeja ikdienai

 Loģistikas kultūra

 Kurināmā kvalitātes kontrole, aizliegums, problēmas, īpatnējā sistēma

 Iespējas eksperimentēt ar procesiem

 Ilgtspējīgas racionālas attīstības idejas un realizācija

 Mums jaunatklājums, citur vēsture…

 Dūmgāzu kondensātors, papildiekārtas, uzlabojumi esošajam katlam(ilgspējīgas investīcijas)

 Projektu sadalījums pa visām struktūrām un stacijām izmantojot esošās uzstādītās iekārtas




