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SOUČASNÉ* PR03LáfiíY ROZVOJE ENERGETIKY A ENERGETICKÉ

Ing»Frantis"ek H o m o l a , CSCo

]Jyod_

Cílem zprávy je charakterizovat některé aspekty a problémy rozvoje ener-
getikyt zejména v jejich kvalitativní poloze. Při zpracováni bylo použito
jednak materiálů Světové energetické konference v Detroitu (USA) v r0 19749

tady v roce 50o výročí této světové crganizace, jednak prací význačných ener-
getických Skol, jako Sibiřského energetického institutu Sovětské akademie vře!
v Irkutskú, Energetického institutu, university v Grenoblů, a dalôich materiólOn

Sibiřský energetický institut je dnes hlavním představitelem sovětské ener-
getické ěkoly založeró G.M. Kržiženovským,, Zkoumá rozvoj energetiky v podmín-
kách působení socialistických výrpbníeh a společenských vztahů a pro potřeby
socialistické společnostio

lívahy a názory déle uvedené mají podmíněný charakterf protože v právě pro-
bíhajícím období stojí energetické hospodářství před novými perspektivami,,
Jestliže ještě před 20 - 25 lety bylo možné se značnou přesností předvídat jeho
rozvoj na období 10, 15 a více let jak v oblasti techniky, tak v oblaati ener-
getických zdrojů poměrně1 prostými metodami, je dnes aituaee složitôjäí. Vědecko-
technicko revoluce proniká do všech oblastí výroby lidské fiinnosti individuální
i společenské a staví před energatiku nové a nové požadavky na energetické záso-
bování jak v množství, tak v kvalite,,

Zároveň se revoiucionuje energetika samotná novými objevy ve fyzica,
che.mii, technice a novými poznatky v oblastí společenských věd, zejména ekono-
mických a sociálních.

Energetika, kterou lze charakterizovat jako soubor procesů a zařízení,,
jimiž si společnost zajiôluje opatřování energetických zdrojů, jejich dopravu
a přeměny na užitné formy energie a procesů jejich finálního užitečného upotře-
bení, je z hlediska vědy syntézní disciplínou využívající poznatků vňech věd
a praktických zkuäeností k aktuálnímu a perspektivnímu řeiani problému energie
pro společnost.

Tento problé:a ť.nea predstavuje společný celosvětový zájem, jímž se musí
zabývat každá společnost bez ohledu na společenské zřízení. Na světová energe-
tické konferenci v úvodních j-roelovech i v řadě referátů byl zdůrazněn tento
společný zájem, jakož i požadavky na promyšlené, plánovité, dlouhodobé, komplex-
ní zaměření společného ilsilí na jeho řeSení.

Důvody jsou velmi objektivní. Exponenciální růat potřeby energie si vyžadu-
je stále větší a výkonnéjäí technická zařízení pro těžbu paliv, výrobu energie,
její přenos a rozvod. Tím S',it prodlužuje i <5oba přípravy, projektováni, vývoja
a výroby zařízeni a vlastní;'výstavby enargetických děl. Lze ji odhadnout na



8 až 10 let. Přitom je třeba požadovat, aby tato drahá zařízení fungovala
v energetickém zásobování nejméně 25 až 30 let.

Hlavní pozornost ae dnea soustřeSuje na elektrickou energii, jako univer-
zaln< formli energie pro vSechny energetické potřeby společnosti. Bude bezpo-
chyby rozhodující formou energie pro přišt* století a možná i dalSl. Zatím žádné
jiná energie s těmito vlastnostmi není na obzoru. Proto též její podíl na celko-
vé spotřebě energie věoho druhu neustále roste.

Konečně i z fyzikálních hledisek je elektřina základním zdrojem pohybu
hmoty, tj. její existence v naSen vesmíru. Je zdrojem mnohotvárnosti hmoty
v chemických prvcích, hybnou energií chemických procesů, zprostředkuje informa-
ce o jevach z dalekýoh hvězd i o procesech v atomech a atomových jádrech.

K charakteristice vývoje energetiky s historických hledisek je jsStě Ufiel-
né porovnat dvě předchozí etapy - parního stroji v 13. a 19. století R elektric-
ká energie z konce 19* a ve 20. století. Etapa parního stroj* byla charakteris-
tická tím, že po Wattové objevu, anebo paralelne a ním, ks sdokonalení přispíva-
li zejména talentovaní mechanici a vědecké zdůvodnění přišlo mnohem později.
V elektrická energii základní zákony byly objeveny koncem 16. a počátkem 19.
století, takže technika při výrobě elektrotechnických zařízení měla k dispozi-
ci více mane ucelenou teorii o elektřina, podloženou Šatnými experimenty. Byla
to hlavně elektřině, která dala vznik nové "inženýrské" profesi - odborníků
schopných.vypracovat projekty a konstrukce výrobne realizovatelné s využitím
poznatků vědy. Souôaané požadavky společnosti r.a rychlé uplatnení výsledků vě-
dy v praxi stupňují tyto nároky na inženýry a zároveň požadují od vědeckých
pracovníků vySšf znalosti výrobní prax* a obecných podmínek fungování nového
objevu.

Pro energetiku, se zřetelem na její syntéaní charakter, je zvláště důleíi-
tá metoda komplexní vědecké práet, respektující mnohostranné a různorodé aspek-
ty energetiky. Systém vědecké práce v kolektivech složených t odborníků růz-
ných v6d a inženýrů, jak poprvé v r. 1947 navrhl prof. Norbert Wiener v tivodu
ke své knize o kybernetice, bude pro studium dalaího rozvoje energetiky nezbyt-
ný.

Energie, lidstvem používaná v nejrůznějších formách, zejména v* formo
energie tepelné a elektrické, má svůj původ ve Styrach základníoh přírodních
zdrojích:

- sluneční záření, především tepelné a svetelné na Širokém pásmu vlnových délekj
- zemní teplo, jehož zdrojam Je přirozená radioaktivita řady prvků v xemské

kůře, geologická Činnost a intruz* žhavého magmatu z vnitřku zem* k jejímu
povrchu;

- gravitační a satrvaSná síly zem5 a sluneční soustavy při její rotaci;
- jaderná reakce produkující energii rozpadem (Štepením) atomových Jadtr,

anebo jejioh slučována do jader težSíoh. Tyto poslední Jsou bezpochyby ídro-
Jem mohutné energie vyzařované slunoem a hvězdami slunečního typu*
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Do poloviny 20, etoletí lidstvo používalo téměř výlučně energie sluneôní-
ho záření; přímé (vítr, vodní spády) a v období intezivní industrializace sluneč-
ní energie akumulovane ve fosilních palivech - uhlí, ropa, zemni plyn -, které
představují neobnovitelná energetická zásoby světa a dosud je na ně výlučně
odkázán. Proto racionální hospodaření těmito zásobami je jedním ze základních
požadavků světového energetického hospodéřstvio

Produkce energie väeho druhu komerčního charakteru (tj* btz dříví, rostlin-
ných odpadů ap«) rostla od roku 1900 exponenciálními tempy na bázi minerálních
paliv. Vodní energie jako nejvýznamnější z obnovujících ae zdrojů, ,ae podílí
na celkové produkci energie svita v současné době pouhými 2,2 %, Tento podíl
bude v budoucnosti dále klesat.

Vývoj ilustruje tab, 1.

Tab. I - Světová produkce energie v letech 1900 - 1973

Rok

1900
1925
1950
L96O
1965
L97O
1 9 7 3 "
1 9 8 5 1 '

RoSní i
mil . to
uhel*
Jedn*

2}

775
1565
2765
4100
5371
6990
8060

13700

>rodukee
m i l .
Tera;-
joule

2)

22
45
80

118
15?
201
Í30
390

Roční přírůa ek Kumulovaná
(v 56)

3)

«»,
2.9
2,8
4,0
5,5
5,4
4,9
4,5

produkce
írnil.Tera-
joule)

4)

„ _

960
• 2370

3390
4060
4975
5425
902 5

Obyvatel*
3tV0
mil.
osob

1571
1965
2466
2982
3289
3632
3859
4838

RoSni pro-
dukce na
obyvatele
Oiga.joul«/

oby v«

14
23
32
40
47
55
SO
81

Pramen! Surtsy of Energy Resources WEC 1974

1) Odhady.
2) jako jednotka je použita výhřevnost kamenného uhlí 6600 koalAf rovna*

28,5 MJAg, poněkud odlišná od na9í jednotky měrného paliv* (7000 koal/kg)
rovnt* 29,3 MJ/kg.

3) Procenta jsou udána proti skutečné hodnotě předchozího roku, nikoliv průmě-
rem za celé období*

4) J« uveden součet produkce energie od r. 1900o

Z přehledu je patrno, Se sa necelá tři čtvrtiny století produkci, a tedy
i spotřeba, vzrostla na víte neS desetinásobek a za posledních JO let na pěti-
násobek. Počít obyvatelstva •» za tu dobu zdvojnásobil* V průairu sa oelé obdo-
bí rostla produkce roční o 3,5 9, avšak v posledních 25 letttb • 4,8 *. Jiatií-
Se takto dále poroste v príštíoh latech, dotáhne za lita 1974 «1 2000 2 1/4
spotřeby za celé období 1900 - 1974*

,1



Ve dvacátém stoliti, zejména v jaho druhí polovině, tJo po druhá avetcvé
válce, jak je vidno z diagramu T příloze X, se podstatné změnila struktura
užitých energetických zdrojů snížením podílu uhlí a intenzivním zvýšením podí-
lu ropy a zemního plyna, což bylo jednou s přičiň vzniku ekonomické krize,
nazývané ne zcela výstižné krizí energetickou,,

Předseda výkonného výboru Svetové energetické konference, Američan
Walker L. Cisler, hodnotí situaci T úvodním článku pro zvláštní Číslo Revue
de ť Energie (č. 265, 1974) nazvaném "Noří fronta energie" takto:

Exponenciální růst poptávky po energii vede k udivujícím i množství těžby
paliva a jeho přeměny na energii. Jestliže v roce 1950 světová spotřeba činila
2,7 miliard tun paliva ekvivalentního kamennému uhlí, vzrostla do roku 1970
na 7 milard tun a ke konci století dosáhne 29 miliard tun.

V roce 1950 dvě třetiny spotřeby byly kryty uhlím. " r. 1970 kryjí 2/3
spotřeby ropa a zemní plyn.

Hospodářsky rozvinuté zemi do značné míry vyčerpaly svoje přírodní zdroje

těchto paliv a stávají se závislými na rozvojových zemích, kde se zásoby nacháze-

jí.

Pociíuje se stále jasněji, protože fosilní zdroje energie jsou neobnúvitel-
né, že svetové zásoby ropy a plynu mohou být vyčerpány několika málo generacemi
a zásoby uhlí v několika málo stoletích. Přitom řada zemí pocítí nedostatek
energetických zdrojů daleko dříve.

Jsme dále svědky širokého zájmu na vlivu prodnkce a užití energie na pří-
rodní a životní prostředí a řada seriozních odborníku postavila otázky západní-
ho významu týkající se možných mezí stylu rozvoje civilize.ee., orientovaného na
energii, anebo na tento způsob energetického zásobování.

Cisler uvádí některé zajímavé aspekty etavu a rozvoje energetiky:

" Ačkoliv světová energetická eituace vyvolala problémy v měřítku, které
dosud nemělo obdoby, je třeba zároveň vidět, že nikdy v minulosti nemělo lidstvo
k dispozici tolik nadějných vědeckých a technických objevů k jejich řeSení
a ke zvýäení životní úrovně miliard lidí."

Upozorňuje na čtyři podstatné nerovnoměrnosti v současném ekonomickém,

sociálním a politickém vývoji národů a jejich společenství:

- populační růst není v souladu s možnostmi Školní výchovy a nabídkou pracovní-
ho začlenění,

- přírodní surovinové zdroje, klimctické podmínky, sluneôní záření, plochy lesů,
vod, zemědělské půdy, minerální zdroje jaou nerovnoměrně rozděleny,

- podobně nerovnoměrně jsou rozmístěny přírodní energetické zdroje, vodní síly,
naleziště fosilních a jaderných paliv.

Rozbory, prováděné Organiiací spojených národů, ukazují na velikou neuspořá-
danost a chaotičnost těchto potenciálních životních podmínek. Rast populace n«ní
v souladu s přírodními podmínkami, naleziště surovin není v souladu s energetic-
kými zdroji ani populací.



Čtvrtou nerovnoměrnost vidi Cisler v nerovnoměrném rozdělení možností
a prostředků, jimiž by bylo možno sjednotit národy, přírodní surovinové a ener-
getické zdroje a začlenit je do procesu, který by tvořil nové ekonomické hodno-
ty a podmínkami pro růst životní úrovně a sociálního pokroku0

V konečné analýze produktivita lidského úsilí závisí v prvé řadě na
energii.. "P» řadu letopise Cislet," jse« ail výhtdu pwiéhat po válce aerním
v úpravách vztahů mezi energií a ekonomickým vývojem a poskytovat technickou
pomoc rozvojovým zemím."

V globálních energetických rozborech této činnosti mezinárodni studijní
skupiny zjistily, že z celkových' investic je třeba vynaložit 1/8 na opatření
užitečné energie a 7/8 na produktivní využití této energie. To svědčí o skuteč-
nosti, že energie hraje podstatnou úlohu v hospodářských programech národů,

a o tom, že energetické krize a poruchy v energetických systémech způsobují bez-
prostředně rozsáhlé ekonomické škody a velmi ovlivňují ekonomický rozvoj.

Pokud jde o světové zásoby fosilních paliv, dává souhrnný přehled tabul-

ka 2.

Tab. 2 - Souhrnný přehled světových zásob fosilních paliv

Druh paliva

Pevná paliva,
z toho ekonomicky
využitelné zásoby

Ropa, využitelné
zásoby

Zemní plyn,
využitelné zásoby

Celkové zásoby
v mil.megatun

11,0

0,5

0,092

0,037

Světová spotřeba
1972 (megatun)

2 984

2 984

2 408

940

Poměr spotřeby
k zásobám (let)

3 686

172

38

40

Pramen: Survey of energy ressources (WEC - 1974).

(tfdaje podle hlášení zemí před zasedáním konference0)

Poznámka: Údaje o zásobách a spotřebě jsou podle různých autorů různé, avšak
v podstatě nemají vliv na základní proporce.

Celkové zásoby ropy a zemního plynu jsou málo známé a odhadují se na čtyř-
až pětinásobek známých využitelných zásobo

Vedle uvedených energetických zdrojů nachizí se v zemské kůře množství
hořlavých břidlic; množství těch, jejichž.obsah hořlavých látek (minerálních
olejů) je 10 % nebo větší, se odhaduje na 2,4 mil. Mt a s obsahem větším než
2 % asi 290 mil. Mt.

Sovětší autoři Ronov a Migdisov z geologicko-chemické analýty velikých
sedimentačních útvarů v SSSR a v Severní Americe došli k názoru, Se celkové
množství uhlíku v zemské kúře je rozptýleno v sedimentačních vrstvách hojně,
hlavně v břidlicích, které se formovaly v posledních 500 milionech let, tj*
v prvohorách a následujících obdobích.



Celkem tyto sedimentační horniny představují kolem 2„500o0C0 milionů
megatun (2,5 o 10"t)<> Uhlík organických sloučenin v těchto vrstvách se
odhaduje na 0,7 %, což je množství, které statisícekrát převyšuje odhady zásob
uhlíkatých paliv„ Převážné množství uhlíku je však v kúře zemské rozptýleno
a nepředstavuje prakticky upotřebitelná energetické zdroje dnes známou energe-
tickou technikou.

Pro využití přírodních energetických zdrojů je závažné jejich rozmístění,
o němž byla řeč v první kapitole »

Při rozmístění jsou významné dva aspekty:
- geologický, charakterizující rozmístěni po povrchu zeměkoule,
- politicko-ekonomický, charakterizující rozdělení zásob energetických zdrojů
při současném politickém rozdělení světa.

Z geologických hledisek se zásoby uhlí začaly tvořit hlavně v druhohoréch,
zejména v karbonském období, které začínalo před 350 mil. lety, a pokračovaly
ve všech obdobích následujících. Starší uhlí (z období kambria), 600 mil. let
a více, antracitické druhy vzniklé z řas jsou nevelkéo Rozhodující geologické
zásoby uhlí na světě jsou rozloženy severně od 30. rovnoběžky severní šířky,
z toho 56 * v SSSR, 19 % v USA a asi 8 * v Lidové Číně. Veliký místní význam
představují pro jednotlivé země v Evropě, Kanadě, Indii, Jižní Africe,
Austrálii a Japonsku.

Ložiska uhlí všeho druhu se nacházejí na těch místech, kde před stamiliony
let vznikly z odumřelých rostlin (asi 3000 druhů), aí již na místech močálovi-
tých lesů, anebo rostlin naplavených do tistí řek. Geologické činnosti poklesly
do větších hloubek anebo vystoupily až k povrchu<> Hloubka uložení a struktura
nadložních vrstev jsou rozhodující pro ekonomiku jejich těžby technickými pro-
středky, které jsou.dnes k dispozici.

Co do chemického složení je uhlí velmi různorodou směsí řady prvků,
z nichž pro energetické účely je rozhodující uhlík, vodík a kyslík a ve fyzi-
kálním složení množství nehořlavých příměsí, zejména křemičitých, a obsah vody.
V uhlí je podle chemismu rostlin, z nichž vznikalo prostředí, v němž probíhal
proces zuhelnatění, řada jiných prvků - síra, fosfor, germanium, arsen apod.,
z nichž mnohé při spalování zamořují ovzduší.

Přírodní tekutá a plynná paliva, jejichž naleziště jsou obvykle společná,
jsou nejčastější nad 20° severní šířky. Co do počtu (nikoliv vydatnosti) jsou
rozložena rovnoměrněji než naleziště uhlí. Výjimku představují naleziště kolem
Perského zálivu a Severní Afriky, která se odhadují na 60 až 70 % světových
zásob.

Přitom některé průmyslově rozvinuté zemi (USA, Japonsko, Evropa) velkou
část zásob na pevninách do značné míry vyčerpaly. Hledají se dalSÍ na mělkých
mořských dnech. Původ je organický, ze zbytků živočišných, ale velmi pravdě-
podobni i rostlinných. Pro to mluví zejména nálezy v prekambriálních vrstvách,
kdy živočišný svět prakticky existoval jen v nejprimitivějoíeh formách.

Pro uložení přírodních zásob ropy a zemního plyna jsou geologické podmínky
náročnější než pro uhlí všeho druhu, i když jejich vznik v řadě nalezišf se
oceňuje na velmi mladá geologická období - několik desítek milionů leto
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Velké zásoby vznikly v třetihorách. Nacházejí ae témřř výlučně T sedimentač-
ních horninách, chybí zcela ve vyvřelých horninácho Vznik ropných bazénů má
specifické podmínky uloženi, spočívající Jednak v nepropustném podloží a nad-
loží, jednak v dostatečně silných vrstvách vysoce porovitýeh pískovcových,
vápencových apod. hornin, v nichž jsou akumulovány pod hydrostatickým tlakem
odpovídajícím hloubce uložení. Tato struktura má velký vliv jak na vznik těch-
to ložisek, do nichž pórovitými horninami se slévaly izolované nebo rozptyle-
né zdroje z větších hlubin, tak na těžbuo Musejí umožňovat plynulé přitékání
ropy či plynu k těžním sondám. Je pravděpodobné, že tektonickými poruchami
v geologické minulosti byla geologická struktura ložisek narušena a některé
zásoby unikly.

Co do chemického složení, ropa a zemni plyn představují v podstatě směs
uhlovodíků od nejlehčích (v zemním plynu methan, etan, propan, butan, v ropě
od benzolových sloučenin k parafinům, voskům a asfaltům). Plyn a ropa mají
rovněž řadu příměsí sloučenin síry, dusíku, vanadu, niklu aj«, které při
praktickém využití činí potíže. Zemní plyn je též nejbohatším zdrojem pro vý-
robu helia. Těžba je ekonomicky výhodnější, vyžaduje levnější techniku než
uhlí a užití těchto paliv poskytuje celou řadu technologických a ekonomických
výhod oproti uhlí, jak v jednodušším technickém zařízení, tak v ovládání
a řízení procesů spalování.

Doprava tekutých paliv na velké vzdálenosti potrubím, lodní a železniční
doprava vzhledem k vysokému energetickému obsahu (9 až 10 tiao kcalAg ve srov-
nání s nejvýhřevnějším uhlím - 6 až 7 tis. kcalAg) je rovněž efektivnější.
Podobně je tomu u zemního plynu, který lze dopravovat potrubím pod tlakem
několika desítek atmosfér nebo zkapalněný, i když je tato doprava nákladnější,
anebo přepracovaný na methanol - jednoduchý alkohol -, o němž se předpokládá,
že by mohl v budoucnosti být palivem pro automobilovou dopravuo

V následujících přehledem je podán stručný výtah z údajů ankety Světové
energetické konference o rozmístění světových zásob energetických zdrojů.

3 - Odhady světových zá30b ropy
(v milionech tun)

ti zemi

Afrika
Asie:
Čína
Daleký východ
(bez Cíny)
Střední východ
SSSR
Evropa východní
ostatní
Severní Amerika
Kanada

Pravděpodobně
využitelné

6 447

2 342
41 538

-
-
548

1 535

Spolehlivě
využitelné

4 197

•

2 068
37 386

-
-
493

1 467

C e l
Odhad r.1968

3 441 - 5 588

44 - 130

259 - 262
31 247 -33 629

4 700 - 5 200
146
886 - 893

1 293

k e m
Anketa r.1974 .
ověřené
těžitelné

12 848

1 728

2 009
50 237
8 138

374
1 020

1 075
1
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Území

Mexiko
USA
Jižní Amerika
Venezuela

Svět
(zaokrouhleně)

Pravděpodobni
využitelné

17 336

90 735

SpolfthliTě
využitelné

15 287

• « .

77 933

C e 1 k « m
Odhad r.1968

389
35 000

3 013

101 780 -106 930

Anketa r.1974

těžitelní

414
5 569

6 093

91 52 5

Pramen : Survey of Energy Resources, 1974 VŕEC.

K přehledu je třeba znovu připomenout, jako k tab. 1 a 2, že údaje jsou
shrnuty z velmi různých pramenů a mají pouze informativní charakter o hlavních
tendencích. Za povšimnuti stojí různost odhadů z r. 1968 a 1974.

Tab. 4 - Odhady světových zásob zemního plynu
(v kubických km)

iJzemí

Afrika
Asie
Dálný východ

Střední východ

SSSR
Evropa
(bez SS-JF)

Severní Amerika

ostatní
Jižní Amerika

3 vět

(USA)

Studie světové
z r. 1968
celkové zásoby

2 680 - 4 745

979 - 1 024

6 074 - 6 607

70 - 404

4 255
56 640

2 137
1 557 - 1635

144 934 - 147 655

eneraetické konference
z ro 1974
ověřené využitelné
zásoby

5 709

2 357

9 884
17 136

4 513

7 556
3 093
1 591

55 532

Pramen s Survey of Energy Resources, 1974 W E C

Vedle těchto základních fosilních druhů energie jsou na světě dosud podrob-

něji nezjištěné zásoby hořlavých břidlic - pórovitých hornin bituminozních nebo

více Si méně nasycených ropouo Je to možné, že jsou to bu3 nedozrálá ložiska

ropy, anebo ložiska přezrálá, z nichž zmizela horní ochranná neprapustná vrstva.

Používá se jich jako paliva, ale nevylučuje se možnost extrakce nafty z těchto

břidlic.

Vodní energie jako klasický, avěak obnovitelný, zdroj energie představuje
v celkové bilanci spotřeby energie světa 35 mil« terajoule při využití všech
známých zdrojů. Přitom však pouze 45 % těchto zdrojů je využitelných z 95 *
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rodního Sánu. Lze očekávat, že do konce století se výroba elektrické energie
z vodních zdrojů můSfi zvýfiit o asi 1 mil* terajoult oproti dnešním 4,7 mil. Tj,
což je as 1 13 % potenciálních energetických zdrojů. Při dosavadních tempech
růstu celková spotřeby energie bude vSak podíl vodní energie kltsat.

Se zřetelem na perspektivy energetického zásobování v příltích desítile-
tích, v nichž fosilní paliva budou stále hrát významnou lilohu, vyvstává do po-
předí několik závažných problémů před současnou vědou a technikou*

Jaou to zejména:
- racionální využití těchto paliv z hledisek energetických, tj. docílení maxi-
mální účinnosti při jejich přeměně na finální užitní formy energia (eleictři-
nu a teplo);

- minimalizace důsledků jejich uíívéní na okolní prostředí, tj. omezování
Škodlivých exhalací väeho druhuj

- nalezení takových způsobů řešení z ekonomických hledisek investičních a pro-
vozních, které by byly v souladu se zájmy společnosti, tj. růstu produktivi-
ty práce ve výrobních a provozních odvětvích a životní a kulturní úrovně,
v nichž energie hraje rozhodující *i významnou úlohu. Jednodušt řečeno, jde
o taková řešení, která budou dpojena s minimálními společenskými náklady
a nepovedou k nežádoucím zračném cenovým,,

líroveň přeměny paliva na energii tepelnou a elektrickou proatým spalováním
fosilních paliv je poměrně nízká. Dosahuje při výrobo elektrické tnargie nejvý-
áe kolem 20 až 25 %, ve výrobě tepla 50 až 60 % měřeno u uživatelů. Otázka vyä-
äí däinnosti výroby a dopravy energie z fosilních paliv je tedy aktuélil. S ní
úzce souvisí i to,' Se prosté spalování fosilního paliva je spojeno s exhalacemi
tepla, sirných a uhlíkatých sloučenin do ovzduší.

Jedna z- cest.bez těchto následků je zplyňováni fosilních paliv n«bo jejich
přemEn na tekutá paliva, v nichž ohemicky převládají vodík, uhlík a kyslík.
V procesech zplyňování je řada možností zbavit nová syntetické paliva škodli-
vin pro okolní prostredí. Seäení se nabízí v plynových a paroplynových cyklech.

Snížení spotřeby paliva na /ýrobu elektrické energie o 10 až 20 % ae vidí
v magentohydrodynamických generátorech. Teoretické osnovy jsou již přesně anámy.
Technický problém spočívá v konstrukci silných magnetů (SO 000 Qauaa)
a v přeměně stejnosměrného proudu na běžně užívaný proud střídavý. Takové pokus-
né zařízení v průmyslovém měřítku pracuje v SSSR. Tato zařízení mohou též iläin-
ně př.íapět ke snížení tepelných emisí elektráren do okolního prostředí.

Atomová energie byla donedávna považována za nekonvenční formu energie
odliSnou od energie akumulované v minerálních palivech. Energetickým tdrojem
v přírodě se nacházejícím je pouze nestabilní izotop o atomové vézt 23$, který
v množství 0,7 * spolu se stabilním izotopem U 23 8 (99,3 *) tvoří přírodní uran,
nejtěžSí prvek periedioká soustavy.

V zemské kůře je uranu značné množství - odhaduje se na dvě Sáatice na
milion částic ostatních prvků. Je však velmi rozptýlen a jeho obaah v horninách
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na uran nejbohatších - smolinci, karnatitu - se pohybuje kolem 1 %, Přitom tyto
horniny nepředstavuji kompaktní naleziště, nýbrž prostupuji jako tenkí žíly
jiné horniny, vesměa skalnaté. Těžba je proto velmi nákladnáo

Z toho důvodu se zjištěné zásoby klasifikují těžebními náklady na 1 kg

přírodního uranu, a to do 39 US dolarů jako využitelné a do 25 - 26 dolarů ja-

ko ekonoaicJiy oprávněné v kapitalistickém světě.

Přehled zásob přírodního uranu je uveden v tab. 5. 5. Pokud jde o zásoby
SSSR, socialistických zemí a Cíny, nejsou uvedeny. Podle starších odhadů by
mohly činit v SSSR 300 000 t, v Čině 100 000 t a v zemích socialistického tábo-
ra do 100 000 tun. V SSSR se za vydatná naleziStě považuje střední Asie
(Ferganská dolina), Severní Sibiř a Kamčatka, kde jsou též pravděpodobně značná
naleziště thoria.

Pokud jde o vyčísleni energetického obaahu uranu, je třeba mít na zřeteli
energetickou technologii reaktorů jaderných elektráren. U 2, 5 podléhá jednak
samovolnému rozpadu, jednak rozpadu vyvolanému zachycením neutronu atomovým
jádrem. Zachytl-]i jádro, neutron exploduje, rozpadne se obvykle na dvě části,
které se stanou Jádry prvků obvykle ze spodní, těžší poloviny periodické sousta-
vy a vystřelí 2 _ 3 neutrony s energií 1 UeV (kolem 1/3 rychlosti světla),,
Jestliže je neutron zachycen jiným jádrsm Ug-jc, proces se opakuje a může vznik-
nout řetězov.á reakce. Užitečná energie vzniká v reaktoru ve formě tepla zabrždě-
ním hmotných zbytků rozštěpeného jádra v palivovém článku, z něhož se vhodným
chladicím médiem odebírá a využívá.

Při použití přírodního uranu řetězová reakce nevznikne, protože izotop Up-̂ c

je v něm velmi rozptýlen - na jednu jeho částici připadá 140 částic U 2 3 Q, které

neutrony zachytí a jistá jejich část unikne z aktivního prostoru reaktoru. Aby

se řetězová reakce uskutečnila, je třeba jednak dostatečně velkého objemu akiiv-

ní' části reaktoru a množství uranu, jednak umělých opatření, aby nejméně jeden

neutron ze statistického průměru 2,5 vzniklých rozpadem jádra byl zachycen jiným

jádrem Up^e* Toho lze docílit v reaktorech s přírodním uranem snížením rychlos-

ti neutronů na energii 0,03 eV, tj. rychlost kolem 20 km/s, kterou mají moleku-

ly plynu při normální teplotě. Pak ae počet záchytů zvýál tak, že řetězová reak-

ce probíhá i v přírodním uranu; Jako moderátorů rychlosti lze použít grafitu,

těžké vody nebo berilia. Druhá ceata spočívá v obohacení přírodního uranu izoto-

pem Ug3 5 n eb° Jiný111 Štěpným prvkem umělým.

Neutrony, které byly zachyceny izotopem Upig. ̂ en*° iz°t°P uranu se po zá-
chytu změní v nový prvek o atomové váze 239 plutonium (Pu 239). Je to umělý prvek,
který se v přírodě nevyskytuje, je štěpitelný za týchž podmínek jako U235

 a l z e

ho místo něho používat,, Podobně jako Up-,g se chová prvek thorium 232« kterv po
záchytu neutronů vytváří izotop uranu U233' rovněž štěpitel*^ a ach«pný udrgj-
vat řetězovou reakci.

Tyto tři štěpné prvky, z nichž dva jsou umělé, může dnes lidstvo používat.

Těmito Štěpnými prvky lze obohatit jaderné palivo, tj„ přírodní c.ran, do
té míry, 2e není potřeba moderátorů a řetězová reakce se udržuje rychlými neutro-
ny při těch rychlostech, které mají při rozpadu jádra. Reaktory a rychlými neut-
rony vykazují podstatně vyšší využití štěpného paliva - vydají na 1 kg 50 - 80krát
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více energie než reaktory s tepelnými neutronyo V tabulce č. 5 bylo pro hodno-

cení energetického obsahu použito koeficientu 60. Použití těchto reaktorů bud<*

realizován© v průmyslovém měřítku v nejbližäíeh letech.

Závětem jo třeba připomenout problém plutonia, jehož výroba a užití v ja-

derné energetice je důležitou celosvětovou záležitostí. Plutonium je prudce

j"edovaté a 3ilně radioaktivní s poločasem rozpadu 24 400 let. Už nékolik tisí-

cin mikrogramu vyvolává v živých organismech neléčitelné rakovinné zánčty.

.Americko atomová komise se zabývala otázkou, že při ceně plutonia

10 000 dolAg, tj. asi na úrovni ceny tvrdých drog, by se mohlo stát předmětem

žerného obchodu, pašeráctví a nástrojem vydírání (Energy and the Future

AAAS 1973). Dospívá k názoru nezbytnosti přísné celosvětové kontroly jeho pro-

dukce a užívání, podstatně dokonalejší a přísnější než kontrola nai drogami*.

Tab. 5 - Světové zásoby uranu a jeho těžba
Levné zdroje

iJzemí

Afrika do
Asie bez
Cíny a SSSR
Evropa
Severní
Amerika

z toho :
U S A
Kanada
Jižní
Amerika
Austrálie
Západní svět
celkem

Těžební
náklady
SrAg uranu

25 - 26

25 - 39
20 - 26

1 5 - 2 6

26
25

25
25

-

Dosažitelné zd
Energetický obsa

tun v reak
s pomalými
neutrony

272 280

3 813
56 684

516 214

3,29 267
185 799

14 534
120 949

984 474

58,07

0,92
13,5

123,89

79,02
44,59

3,49
29,03

228,90

roje,-
h 10XííkWh
;orech

s rychlý
mi neu-
trony

3 484

55
816,

7 433

4 741
2 675

209
1 742

13 739

ioční produkce uranu j
boku 1972 |

4 445 ']

9
1 586

14 597

10 578
4 010

43
i

20 680 j

Ostatní zdroje uranu západního světa s těžebními náklady do 39 Sř/kg jsou

zhruba stejně velké. Podle těžby r. 1972 představují tyto zásoby zajištění

energií asi na jedno století a více. Nicméně jsou to zdroje vyčerpatelné a lid-

stvo musí již dnes hledat zdroje další.

Perspektivy se vidí v termonukleárních reakcích, v nichž z izotopů vodíku -

deuteria a tritia vzniká helium, přičemž se uvolňuje značná energieo Zásoby deu-

teria jsou nesmírné ve 3větových mořích a poměrně levně získatelné. Tritium lze

vyrábět z lithia, jehož zásoby jsou rovněž dostatečné. Podle dneSních odhadů

světové zásoby těchto prvků jsou takové, že postačí pro krytí energetických

potřeb lidstva na milion let.
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Fuaní reakce väak probíhají při teplotách několika milionu stupňů, které
Sádný materiál nesnese - vypařil by se či shořel. Nadějné řešení ee vidí
v zařízení TOKAMAK vyvinutém původně v SSSR. V kruhovém prstenci probíhá mohut-
ný elektrický výboj v tankem papraku plasmy ionizované směsi deuteria a tritia,
který je mohutným magnetickým polem udržován ve středu prstene*. Současným
náhlým zvýSením toku energie výbojem a síly magnetického pole, která stlačí
průřez výboje, vzroste teplota a jádra obou prvků ae mohou doatat do takové
blízkosti, že jaderné přitažlivá síly překonají aíly elektrických polí atomů
a splynou. Silná magnetická pole se předpokládá vyrobit s pomocí supravodičů.
Elektrárny na tomto principu budou technicky velmi náročné a nákladné. Předpoklá-
dá se, že výkon takových elektráren bude řádu nSkolika desítek tisíc MW.

Druhá linie výzkumu termonukleárních reakcí se vede cestou laserů. Prin-
cip spočívá v tom, že monochromatické světlo v opakujících ae impulzech dopadá
ua terč schopný termojaderné reakce. Institut Lebedéva v Moskvě dosáhl neody-
movým lasereir výkonu 600 joulů ve 2 nanosekundách devíti paprsky směřujícími
na terč. Pokuané zařízení ve výstavbě s 27 paprsky by mělo docílit 2000 joulil
po dvě nanosekundy, což by bylo postačující k vyvolání termonukleární reakce.
Existuje řada jiných problémů a výzkumů.

Lze proto očekávat, že v průběhu příótích 20 až JO let bude termonukleár-
ni problém řešen a Se v prvé polovine 21. století najde praktického uplatnění.

Jiné nekonvenční zdroje energie jsou, jak již bylo řečené v ilvodu, zemní
teplo, přímé využití slunečního záření a slapové aíly.

Využití zemního tepla má zatím charakter místního významu v sopečných kra-
jinách, kde teploty páry nebo horké vody ze zemských hlubin jsou poměrně vysoké
(Sicilie, Island, Nový Zéland, Kamčatka apod.). Využiti normálního teplotního
rozdílu mezi povrchem a hlubinami zem* nepředstavuje podstatnější zdroj a je
technicky i ekonomicky náročné.

Slapové 3íly jsou omezeny na přímořské krajiny a výstavba přílivových
elektráren i J9jich provoz jsou, jak ukazují zkuäenosti z Francie, velmi nároč-
né, V SSSR se pracuje na takovém projektu v oblasti Bílého moře.

Přímé využití energie slunečního záření je možné bu3 ve forné tepla, anebc

elektrické energie.

Nevelká parabolická zrcadla, soustřeďující tepelnou energii na nádobu
umístěnou v ohnisku, slouží v krajinách trpících nedostatkem paliva jak k pří-
pravě pokrmů, tak k různýa řemeslným pracím (v Indii, Strední Asii apod.)
Zrcadlo o průměru 2 až 3 m dá energii pro tavení malých množství kovů k účelům
apájení.

Fotoelektrické Slánky jsou s to pramenit sluneční energii na elektrickou
s účinností asi 13 %• Jsou názory, ža by účinnost bylo možno zvýšit až na 20 %.
Nejpoužívanějším materiálem pro ní je křemík, i když je dosti drahý, protože
vyžaduji vysokou čistotu v krystalické formě. Zkoumají s« jiné - alrnik kadmia
a arsenid gallia, sirníky mědi apod.

Tyto baterie ae velmi osvědčily jako energetické zdroje koamiakých družic
a přístrojů na M6aício V USA existují projekty pokrývání budov panely zaohycují-
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čími jak tepelnou energii slunečního záření, talc svetelnou « umožňujícími je-

jich využití pro klimatizaci a energetické zásobování budov. Jaott v«am*a dosud

velmi drahí.

Intenzívnejší využití slunečního záření jako zdroje elektrická energie
existuje v kosmickém prostoru, kde není tlumeno vzdušnýn obalem Země ani ovliv-
ňováno meteorologickými podmínkami. První projekty kosmických elektráren 3 pou~
žitím dnes známých fotočlánku byly vypracovány.

Pro elektrárnu o výkonu 10 000 MW by fotoelektrický panel měl rozmery
S x 8 km a byl by vybaven zařízením, které by ho trvale udržovalo obrácený
plnou plochou k Slunci. Ve vzdálenosti asi 2 km od panelu by mlkrovlnová stani-
ce se smSrovou anténou o průměru asi 1 km vysílala energii k Zemi, kde by enté-
na o průměru asi 7 km přijímala mikrovlnový papreek. Aby kosmické elektrárna
byla ve stabilní pozici vůči přijímací anténe nti ľ.emi, její vzdálenost od pozem-
ského povrchu by činila asi 36 tisíc km v rovině rovníku.

I když fotoelektrické využívání slunečního zářeni je dneB nepatrné, není
důvodu, vzhledem k obrovskému potenciálu, který je k dispossici, toy se v budouc-
nosti nemohlo stát skutečností ve větSím mřřítku.

iConečné mezi nekonvenční energetické zdroje energie ee nyní začínají zahr-
novat rostoucí odpady väeho druhu (průmyslové u jiné), zejména ve mSatech.
Sešení otázky jejich likvidace a vrácení upotřebitelných látek k novému využi-
tí je stále neléhavějSÍ. Přitom velká fiá&t odpadu je organického původu B má
značné energetické hodnoty. Jsou to zejména zbytky potravin, obalu papírových
a celulózových a v posledních letech obalů z umělých hmot, pneumatiky apod.
Současná praxe je taková, že k jejich likvidaci, včtáinou bez dalSího užitku,
je potřeba značné energie.

Převládá názor, že zejména velké města se budou muset zabývat intenzívně
řadou organizačních i technických problémů sběru těchto odpadů, jejich třídě-
ní už při jejich vzniku takovým způsobem, aby jich mohlo být racionálně využito.
Podle prací prováděných ve Spojených státech organické odpady, jichž by mohlo
být využito známými metodami, představují 3 % apotřeby tekutých paliv. Hlavní
technologické procesy jsou hydrogenačnl a pyrolýzní, anebo, pokud jde o kana-
lizační odpady, anerobn! rozklad produkující metan. Biologické procesy jsou
dlouho používané a osvědčené, avšak v odpadech přibývá látek » hmot, které hubí
anerobní bakterie a které si budou vyžadovat složitějších procesů průmyslovým
způsobem (syntetické látky, saponáty, různé chemické sloučeniny)•

Tato kusé charakteristika stavu a problémů rozvoje energetiky nicméně umož-
ňuje formulovat některé závěry a úkoly, které stojí před energetickou vřdocu

Z předchozího stručného výkladu vyplývá nSkolik závažných poanatků pro

orientaci dalSího rozvoje energetiky, nebo jak Be právem hovoří formování ener-

getické politiky-

Jsou to zejména:
- Rostoucí spotřeba energie všeho druhu, a zejména elektrické, vyžaduje
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atále náročnější přípravu jak v oblasti opatřeni energetických zdrojů, jejich
dopravy a úpravy, přeměny na energii e jejich užitečná upotřebení, tak v pří-
pravě potřebné techniky. S tím je spojena nezbytnost dlouhodobého plánováni
energetiky (na 10 let a více) a prognózovaní na 20 až 30 let- Tyto práce se
v mnoha zemích, společenstvích zemí a národů zadaly provádět.

První poznatky z nich ukazují, že takové práce mohou a musejí být provede-
ny v měřítku mezinárodním, protože jak především malé země, tak postupně i vel-
moci nebudou s to řeait racionálně problém energie pro další ekonomický a spole-
čenský rozvoj izolováni. Rada argumentů mluví pro to, že není daleká doba, kdy
všechny země a národy světa budou muset přistoupit společně k těmto otázkám.

- Z předchozího výkladu je zřetelné komplexnost tohoto problému, spočíva-
jící jednak v tom, že dnešní takzvaná energetická odvětvi (uhelný průmysl,
plynárenství, těžba a zpracování ropy a zemního plynu, jaderná energetika, hydro-
energetika) jsou integrální součástí celoenergetického systému společnosti

a jejich vývoj a vzájemné vztahy se musí řídit jednotnými celospolečenskými záj-
my a podmínkami. Avšak nejen to, řada jevů typických pro 20. století svědčí
o tom, že energie bude stole významněji ovlivňovat výrobu a pracovní činnost
lidí na všech ťíseclch, bude směrodatná pro individuální, hmotný a kulturní ži-
vot obyvatelstva a pro udržení přírodního a životního prostředí.,

- Někteří autoři, historikové lidaké civilizace po době kamenné, bronzové
a železné, označují naái dobu jako etapu energetické civilizace. Ve skutečnosti
přináší vědeckotechnická revoluce množství nových objevů pro lidstvo užitečných,
jejichž realizace však bude spojena s novvmi nároky na energii. Proto další vý-
voj lidstva, zejména průmyslově vyspělých zemi, život velkých měst a průmyslo-
vých center, jejich vod a ovzduší bude v podstatě záviaet na způsobech opatřo-
vání a používání energi*. Způsob energetického zásobování postupně ovlivni i ma-
teriálovou a surovinovou strukturu, zejména v oblasti syntetické chemie, ve
výrobě čistých a vzácných prvků.

- Prognózovaní rozvoje energetiky z těchto důvodů bude proto vyžadovat zce-
la nových pracovních metod a velkého množství nových informací jak o palivo-
energetickém komplexu samotném, tak z ostatního národního hospodářství,, Rozhodu-
jící metodou práce bude systémové zpracování problematiky, které má v energeti-
ce sice značnou tradici, avšak pro nové úkoly hude nutno nutno teoreticky pro-
pracovat celou problematiku, tedy vytvořit pro ni teoretickou základnu,, To váak
není jednoduchá otázka, protože energie tak prorůstá veškerý společenský a hos-
podářský život, že teorie musí nejen respektovat, ale být zaměřena na řešení
problémů energie pro budoucí společnosto Proto se musí stále více opírat o poz-
natky socialistických společenských věd.

- V západním světř řada seriózních a objektivních odborníků hledá tyto me-

tody. Jsou však pro nás málo i. lotřebitelné. Velmi často představují soubory rov*

nic nebo aígorit«ú extrapolujících minulý vývojo Z toho, co bylo řeč«no

v předchozích kapitolách, je zřejmé, 2e vědeckotechnická revoluct od poloviny

století přinesla a déle přináěl množství revolučních změn v technice a technolo-

gii, které tyto teorie mohou respektovat jen v omezené míře. Přitom i tyto meto-

dy tř^a stndovat, protože přinášejí často nové poznatky o tou, jaké zákonitosti
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a z jakých příčin se v rozvoji energetiky projevují.

- Při formování teovie je třeba zvážit jednu principiální otázku, a to
míru determinismu v prognózní činnosti. Plánovací orgány a praktikové mají nej-
radřji foraulóře 5 konkrétními čísly, prakticky tytéž, jichž používají pro roč-
ní a pětileté plány <, Jejich soubory podle tzv.odborných odhadů dávají sice jakou-
si charakteristiku budoucího rozvoje za jistých předpokladů, avšak velmi málo
informací o tom, jaké důsledky pro další rozvoj bude mít, jestliže se předpokla-
dy nesplní, nebo splní jen Částečně.

Je bezpochyby správné, že krátkodobé a střednědobá plány stanoví konkrét-
ní úkoly termínové, objemové, nákladové etd0, a tím konkrétní programy pro re-
sorty a odvětví. Přitom je povinnost plánovacích a hospodářských orgánů státní
správy operativní sledovat přodpoklady a podmínky plnění plánu a včas organizo-
vat nápravu využitím jak vlastních možností, tak zahraničně obchodních vztahů
a mezinárodní spolupráce.

U dlojŕodobých plánů a prognóz bude problém odlišný. Odlišnost spočívá
v tóra, že rozsah informací o stavu a podmínkách příštích let je neúplný a neur-
čitý, že může v procesu realizace docházet k neočekávaným nepředvídatelným zmé-
náa.

Z těchto důvodů se prognózy budou vyznačovat značným stupněm neurčitosti,
ktsrý js n +no mít na zřeteli. Soudci našeho dnešního počínání bmdou příští ge-
nerace, které budou muset napravovat chyby minulosti.

V kritických letech 1967 - 1969 byly pokusy učinit ze státního hospodářské-
ho plánu pouze informativní materiál, které právem byly v rozporu s direktivní
úlohou socialistického státu v rozvoji jeho ekonomiky. Při posuzování rozvoje
na další období je v zájmu společnosti bezpochyby oprávněné brát v úvahu různé
více či méně pravděpodobné předpoklady a podmínky budoucího života a jeho ener-
getiky, prozkoumat různé varianty a pro rozhodovací procesy řídících orgánů stát-
ní správy ocenit míru jejich rizikovosti. Prakticky to neznamená plná zavržení
determinismu, avšak uplatnění v prognózní činnosti též metod pravděpodobnost-
ních, heuretických apod. V energetice je přitom třeba mít trvalt n« zřeteli slo-
žitou hierarchickou strukturu energetických systémů a jejich vazeb s jinými tech-
nickými systémy národního hospodářství tf podmínkách výstavby materiální základny
socialismu v národním i mezinárodním měřítku.

- Obrovský komplex vřdeckovýzkumných problémů představuji otázky optimaliza-
ce a řízení ve velkých energetických soustavách. S kvantitativním růstem energe-
tických sou3tav, jejich vzájemným propojováním v národních i mezinárodních měřít-
kách se vytvářejí stále pevnější a setrvaaně^Sí vaaby mezi jednotlivými systémy
a způsoby energetického zásobování mají za následek řadu kvalitativních změn,
na něž musí řízení rozvoje energetiky i praktické řízení racionálního fungování
existujících systémů pružně a pohotově reagovat. Také tyto problémy nejsou do-
sud teoreticky a metodicky zvládnuty a přijatá řešení se čaato z nejrůznějších
příčin po krátké době ukazují neúčinná a nesprávná. Jde např. o taková otázky
jako volbu druhu paliva a způsobu energetického zásobování kategorií spotřebite-
lů, pro výrobní a nevýrobní účely a jejich racionální kombinácie V intenzívním
integračním procesu u elektrizačních soustav se řeší např.otázka, na jakých napě-
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Eových úrovních ae má vzájemné propojování realizovat (100 leV, 2..C kV, 400 kV,
750 kY), jinými slovy do jaké míry se jim mé ponechat systémová autonomnoat
tím, že by byly spojeny na nejvyšších napětích, anebo tuto autonomnost postup-
ní "smývat". Takových problémů je řada;

jejich ředění nejrůznějšími způsoby je z velké míry technicky dostupné,
avšak vedle ekonomických podmínek je potřeba stále uailovněji se jimi zabývat
z hledisek spolehlivosti energetického zásobování, zejména elektrickou energií,
a z hledisek vlivu na Sivotní a přírodní prostředí o S tím úzce souvisí potřeba
vypracování teorie rezerv väeho druhu pro energetiku,, Z h]«disek spolehlivosti
vysoce centralizované energetické zásobování budí jisté obavy, protože selháni
některého Slánku má za následek přerušení zásobování na rozlehlých územích.
Tuto„hrozbu si etále více odborníků uvědomuje v zásobování elektrickou energii
velkých měst. Přerušení dodávky elektrické energie na několik desítek minut
je s to rozrušit jejich život a po několika hodinách způsobit škody, nesrovna-
telně vyšší než Siní hodnota nedodané energie.

Jestliže pomineme úkoly, které jsou předmětem výzkumu v oblasti přírodních
a technických věd, související s rozvojem atomové energetiky, s přenosem energie
na velké vzdálenosti, s novými způsoby zásobování energií, je třeba na závěr
upozornit na nutnost zaměření v5dj a výzkumu v širokém komplexním měřítku ne
všeobecnou úroveň a hospodárnost v užívání energie.

V souvislosti a tzv. světovou energetickou krizí se řada odborníků začala
zabývat úrovní hospodařeni přírodními energetickými zdroji. VětSina z nich dochá-
zí k názoru, 2e tato úroveň je nízká při možnostech, které dnešní technika ma
k dispo.*:;ci. V USA vyšly práce, které odhadují rezervy v této oblasti až na 25 %0

Země tradiční odkázané na dovoz energetických zdrojů, jako Japonsko, Itálie,
v poslední době Velká Británie, věnují těmto otázkám rostoucí pozornost,, V Sele
tabulky minimální spotřeby energie všeho druhu na jednotku hrubé výroby na oby-
vatele stojí Francie, která při zestátnění .;?:ktráren, uhelného průmyslu a ply-
náren přijala prozíravý zélton o uíívéní energie (Loi de 1'utilization de I'Ener-
gie), který dává státu právo nepřipouštět a zakázat výrobu, prodej, dovoz a in-
stalaci nehospodárnych energetických spotřebičů.

Někteří autoři vypracovali zajímavé studie o tom, jaká množství energie
jsou potřebná pro energii spotřebovanou při výrobě některých výrobků. Domnívám
se, Se zejména pro prognózní práce jsou takové rozbory významné. Hodnocení efek-
tivnosti upotřebení energie podle tržních cen je jednou z příčin hospodárnosti
v jejím užívání. Ze zpráv o úrovni užívání paliva a energie v našem národním
hoepodářství vyplývá, 2e i u nás v této věci jsou stále ještě veliké rezervy
ja?c pŕedeväím v technické úrovni vyráběných spotřebičů, tak i v orgfanineci tech-
nologických proceBů orientované na ekonomický, nikoliv už energetický efekt
a konečně v malé informovanosti veřejnosti o problému energie a jeho významu
pro naši společnost.

Jak uS v přeáehczích částech bylo řečeno, energetika při prognózních pra-
cích dalšího rozvoje bufě stéle více odkázána též na poznatky společenských věd
o stylu života budoucí socialistické společnosti.
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ENERGETIKA A ZlVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing.Václav J a h o d á ř, Ing.Otto F a p 9 o, Ing.Pavel E r b a n

Hospodářský a společenský život lidstva je stále závažnější měrou podmi-
nován rastem spotřeby energit. Až do nedávné doby, kdy se objevila možnost
čerpat energii jadernou, byla zdrojem energetických potřeb v podstatě jen fosil-
ní paliva. Energie vodní je ve 9větovém měřítku územní rozložena nerovnoměrně
a kromě toho dospělo již ena.vgetické hospodářství do takových měřítek, že po-
díl vodní energie až na lokální výjimky zůstává jen málo významný.

Stolování fosilních paliv proto dospělo k takovým kvantům, že objemy jeho
odpadů nastolily nový životně závažný problém - poškozování životního prostře-
dí* Je vážně znečištěno ovzduäí a odpadní vody, devastuje se krajina a odpadní
teplo z energetických přemřn v určitých lokalitách již začíná naruSovat mikro-
klima.

Lidstvo váak nestojí jen před úkolem čelit škodlivým důsledkům spalování
fosilních paliv v stacionárních i mobilních spotřebičícho Musí současně řešit
i otázku, jak vzhledem k dočerpávání zdrojů fosilních paliv včas řešit jejich
postupnou náhradu novými zdroji energieo Tyto obe hlavní problémy energetické-
ho hospodářství a -kolegií jsou perspektivně eelosvStúvéo V určiiýon oblastech
však narostly již v současné době do velmi vážné až kritické aituace, kde již
ani nelze řešit rozpory v předstihu, kde se již hledají bohužel jen opatření,
jimiž by se zmírnil Škodlivý stav minulých let a současnosti.

Současný__stav_a_tendence_2erS£ektivníhg_vý_voje_ES_5sSR

V energetickém hospodářství patří v budoucnosti dominantní postavení elek-
trizaci. Je to východisko z potíží jak ekologické povahy, tak z dožívání zásob
fosilních palivo 0 ÍSSR to platí jeatě více než o mnoha jiných vyspělých stá-
tech. Rozvoj elektrizace SSSR do konce století charakterizují údaje táb* 1.

Tabulka 1

1970 1980 1990 2000

btto spotřeba el
max.zatížení ES
instal.výkon

.TWh
MW'
MW

7
10

49
.678
.808

i-i

83,5
15000
18000

- 88,6
- 15900
- 19200

specespotřeba kWh/ob. 3.425

140 - 155 235 - 260
23000 -27000 41300 -&26OO
28000 -33000 50000 -63400

5480 - 5820 8900 - 9900 14700 -16300

V rozvoji struktury zdrojů a výkonů výroby elaktřiny by se měl vývoj ubí-
rat dle údajů tab. 2.



Tabujlce 2

Podíl výkonů v * 1970 1980 1990 2000

elektr. na fosil.palivu 83,7 79 - 75 55 - 50 36
vodni el.vč. PVE 13,9 10 - 13 13 13,2
jaderné elektrárny - 7,4- 8,4 30,6- 35,6 50
dovoz elektřiny 2,4 3,6 1,4 . 0,5

(Pro období 1980 až 2000 jde o poďíl bilančních výkonů).

Plná elektrizace, která nahrazuje spalování fosilních paliv i pro výrobu
tepla a ohřev vody, řeší ekologické problémy lidských sídel z podstatné části.
Ruší exhalace škodlivin r přízemních - lidmi vdechovaných - vrstvách ovzduší.
Pokud rozhodující proporci elektrické energie vyrábějí ještě elektrárny na
fosilní paliva, zejména na uhlí a těžké topné oleje, přenáší se exhalovánl
spalin z mnoha přízemních špatně spalujících zdrojů plně elektrizovaných sídel
do vysokých komínů velkoelektráren, takže se škodliviny ve velké výšce rozře-
Sují a rozptylují. Ani to však není úplné řešeni ekologicky nepříznivých důsled-
ků spalováni fosilních paliv, protože zlepšeni ekologické situace v sídlech
s plnou elektrizací provází v dosahu komínových exhalací elektráren na fosilní
paliva poškozování lesních porostů a některé další problémy. Exhalacemi elek-
tráren nebo tepláren na fosilní paliva může být zasaženo také nepříznivé situo_
váné,- byí plně elektrizované nebo prostřednictvím CZT vytápěné sídlo.

. tfdaje tabulky 2 ukazují, že podíl čs. uhelných elektráren je příliš vysoký
(v r. 1970 byl ve výkonech S3,7 % - a ve vyrobí ještě vyšší, zatím co v NSR
38,2 *, veFrancii 24,1 », ve Velké Británii 51,9 * atp.).

I když bule podíl uhelných elektráren v čs. elektrizační soustavě klesat,
bude objem elektřiny z uhlí ještě přibližně do poloviny osmdesátých let v abso-
lutních hodnotách atoupat. A k tomu ještě výhřevnost domácího energetického
uhlí bude nízká - v rozmezí 8.374 až 14.000 kJ/kg (2000 až 3350 kcal/kg). Ani
predikce obsahu veškeré siry v původním palivu není příznivá - uvádějí se hodno-
ty 1 až 1,75 *• Obsah popele bude asi i nadále 20 až 35 %. To vše s ohledem na
vegetaci, zejména lesy, v okolí elektráren vede k vážným starostem - především
pro příštích 15 až 20 let, než absolutní pokles výroby elektřiny z uhlí usnadní
rozvinutá výstavba jaderných elektráren - jak důsledky spalování domácího uhlí
zmírňovat.

Elektřina v konečné scotřebě a její kladný vliv na životni prostředí ve výrobní

i_v_nevýrobní_oblasti_užití_

Uvážíae-li, že ze všech tuhých exhalací tvoří 72 % popílek ze spalováni
tuhých paliv (zbývajících 28 % tvoří prachy z průmyslových technologií) a z to-
ho bylo k roku 1970 jen ZA % z veřejných elektráren, které mají daleko nejvyšší
komíny a nejdokonalejší odprašovaní (alespoň hrubších frakci), vidíme již z to-
hoto příkladu, že vyšší stupeň elektrizace by i při setrvání u výroby elektřiny
z uhlí na drtivé většině území státu situaci musel výrazni zlepšit. Přitom
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15 % popílku exhaluje do vdechovaných vrstev ovidulí lidských »í<3tl lokální
vytápění, 4 9 Ještš tclezniSní doprava a 29 V závodní kotelny a elektrárny,
která mají nízké komíny (ve srovnání • koniny velkoelektráren) a jsou rozptý-
leny témíř ve všech větších aidlech.

Podobným způsobem zmíní vyšěí stupeň elektrizace zamoření ovzduší plynný-
mi exhalacemi* XysliSník siřiaitý ze spalovacích procesů tvořil v flsSR v roce
1970 z celkového objemu plynných exhalaeí 64 %, plynná emise průmyslu 21 %
a Jiné plynná škodliviny 15 %.

Veřejné elektrárny se v exhalacích S0 2 podílely na celkových plynných
exhalacích jen ze 30 %. Závodní kotelny a elektrárny exhalovaly svými nižšími
komíny 25 «, lokální vytápění sxhalovalo přímo do vdechované vrstvy vxduchu
sídel 6,5 % a Seleznifiní doprava ještě 2,y %. Přízemní vrstvy ovzduší mist
zamořuje především doprava výfukovými plyny a v topné sesďne exhalace domovních
komínů. Úplnou elektrizaoí bytove-komunélního hospodářství lze tuto druhou elož-
ku škodlivin v přízemním ovzduší zmenšit. Při dobře navržená soustavě elektric-
kého vytápěni budov lze pro vyšší komfort a požadovanou tepelnou pohodu vyjít
i se stejným objemem prvotních adrojů energie na výrobu elektřiny, jaký by
spotřebovalo spalování v domovníoh nebo blokových kotelnách. Je tudíž plná
elektrizaoa resp. vyšlí stupen elektrizace plus délkově dodávané teplo » kde
pro to vzniknou při rozvoji jaderného elektrárenští příznivé podmínky - dlou-
hodobé nejvhodnějším řešením.

Podobný efekt přinese vyšší míra elektrotechnologických procesů a elektri-
zaos nevýrobních spotřeb energie v průmyslových závodech.

Jedna z Četných analýz, která projednal kongres UNIPEDE • srpnu 1973,
ukázala, že spálení 1 tuny uhlí v blízké velkoelektráme s komínem vysokým
asi 200 m působí jen setinovou koncentraoi kysličníků síry v přízemní vrstvi
ovzduší ve srovnání se stavem, kdy st tato tuna spálí v domovních kotelnách
téhoS města.

Rudolphova studie analyzující predikovaná poměry měst NSR k roku I960
došla k"výsledkům uvedeným v tabuloe 3. Jsou zde brány objemy exhalaoí jako
celek a není rozlišeno, které působ! vysoce koncetrovanš v přízemni vrstvě
ovzduší a které rozptýleni v nízkých koncentrací vyšších vrstev ovzduSí.

Pro celkový vývoj znečišťování biosféry je sice významný i objem škodli-
vin uvedený v oddílech A a C tab* 3, ale pro obyvatele sídel je nejzávaznější
oddíl B. Z jeho údajů vyplývá, že plná elektrizace je i při fosilní palivové
základně nejvhodnějším řešením vztahů energetiky k životnímu prostředí (s even-
tuální výj .mkou sídel v bezprostřední blízkosti komínů elektráren a tepláren
na fosilní paliva).
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Tabulka 3

Škodlivina

g/m2 a rok

pevné částeč-
ky
CO
Cm Hn
N0x

so2

pevné částeč-
ky
CO
Cm Hn
N0x

so2

Lokální
elektr.
vytápění

A. Emise

51,3
1,6
2,94

160
418

B. Emise

-
-
-
-

C. Celková objem

pevné' částeč-
ky
CO
Cm Hn
N0x

so2

51.3
1,6
2,94

160
418

Lokální
vytápění
plynem

Lokální Hromadné
vytápění vytápění
topnými oleji top.oleji

gři získávání a přeměnách energie

1
-
-
12
0,1

2
0,5 .
0,5

15,2
38

jjři konečné spotřebě

9
0,2
-
54
0,1

55
17,3
14,4

173
202

emisí (bez ohledu na

10
0,2
mm

66
0,8

57
18,2

14,9
168
240

3
0,7
0,7
20,9
53

energie

31
9
7,7

46,1

179

místo a vrstvu

34
9,7
8,4
67
232

Hromadné
vytápění
koksem

23
10,6
3,4
48,3

123

226
1370
226
145
1047

ovzduSí2

249
1381

229
193
1170

Ve větších městech nejnepříznivěji na kvalitu ovzduší působí doprava
svými výfukovými exhalacemi. Proto se znovu objevily projekty nahradit auto-
mobil s motorem s vnitřním spalováním elektromobilem. Protože vSak elektromo-
bil není univerzálním řešením této náhrady, realizuje se zatím zavádění elektro-
mobilů jako rozvážkových vozů, městských elektrobusů a městských malých auto-
mobilů resp. taxi. Jiná možnost řešení je využití motorů spalujících metanol
anebo jinou pohonnou látku, jejímž spálením nevznikají škodlivé splodiny.
Objevují se i návrhy na konstrukci automobilového motoru na kapalný vodík,
jehož spálením vzniká vodí. V některých zemích jsou realizace i další záměry
v tomto směru značně rozvinuty. Velmi prospěšné by bylo učinit u nás v tomto
smyslu určitá radikální opatření alespoň pro Prahuo

Současná energetická resp. ropná krize v západním světě vede jednak
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k urychlení výstavby jaderných elektráren, jednak k určitému návratu k uhlí.
První cesta je ekologicky výhodnější, druhá pomáhá rychleji překonávat potíže
v energetickí bilanci nejbližších let.

Pro Československo cesta "návratu k uhlí" ve výše uvedeném smyslu neexis-
tuje, protože čs. elektrárenetvl již s reálně těžitelnými zásobami uhlí stejně
plně počítá a kromí už rozestavěných elektráren lze bezpečně krýt spotřebu již
jen asi dvou dalších nových-velkoelektráren. Vyhlídky na výkonovou a výrobní
bilanci čs. elektrizační soustavy pro nejbližší desetiletí by se zlepšily, kdyby
bylo tuzemského uhlí více - ekologové však dočerpávání rozvojových možností na-
šeho uhelného elektrárenství považují za jev pro životní prostředí velmi přízni-
vý a v Podkrušnohoří dokonce za nanejvýš urgentní.

Zbývá jen cesta rozvinout.co nejvyšší tempo výstavby jaderných elektráren,

spotřebu energií postupně elektrizovat a v okolí jaderných elektráren využívat

i jejich "odpadní" teplo.

Protože vývoj nutně vede k velkým elektrárenským základnám, bude i nadále
problémem jejich odpadní teplo a chladící voda. To se asi stane jedním z nej-
závažnějších činitelů při výrobě lokalit jaderných elektráren. Emise ani záře-
ní z jaderných elektráren problémem nejsou. Proto se výhodnost náhrady tuhých
a kapalných paliv v konečné spotřebě elektřiny ještě znásobí tím, i* během
osmdesátých let začnou přírůstky spotřeby elektřiny krýt jaderné elektrárny,
které zaujmou koncem století v energetice dominantní postavení.

Z uvedených velmi stručně komentovaných skutečností vyplývají výhody plné
elektrizace (resp. elektrizace s CZT) v nevýrobní sféře, ve výrobních procesech
i v městské pouliční dopravě.

V Československu však bude ještě po řadu let - téměř do konce tohoto sto-
letí - výroba elektřiny z uhlí produkovat velké objemy škodlivin. Tato skuteč-
nost na sebe připoutává velmi kritickou pozornost ekologů. Zvláště pak proto,
že v disponibilním hnědém uhlí stoupá obsah popelovin a síry. Měrná sirnatost
v průměru 1,16 kg/GJ (4,85 kg/Gcal) v jednotlivých dolech stoupá až nu více
než 1,91 kg/GJ (8 kg/Gcal). Proto je výběr nových lokalit pro uhelné elektrár-
ny velice obtížný, v hnědouhelné pánvi samotné již prakticky nemožný, elektrá-
renské komíny se staví 300 m vysoké. V exponovaných oblastech ČSSR je vybudová-
na řada stanovia? k měření tuhých i plynných s:.visí. Elektrárny budou po dohodě
s orgány hygienické služby instalovat další měřicí místa, aby se zjišťoval vliv
zejména nově budovaných elektráren.

Vládní usnesení CsR č. 239/70 ukládá vybudovat a provozovat signální prog-
nózní a regulační systém k omezení emisí za meteorologických situací nepřizni-
vých pro rozptyl - vyzkouSet se má na emisích SOg z elektráren Tušimice I
a Prunéřov. Z předpovědí na 12 až 36 hodin má včas umožnit dočasný přechod
na méně sirnaté palivo, jestliže to meteorologická situace vyžaduje, Předpo-.
kláda se, že každá zúčastněná elektrárna potřebuje asi 15 % své roční spotřeby
takovéhoto u elektráren skladovaného méně sirnatého paliva. Přes značné úsilí
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nejsou v dohledu takov í metody odsiřováni spalin, které by spolehliví a za
únosných podmínek pomohly ve vítsí míře zneškodňovat simé exhalace elektrá-
ren.

Prognózy rozvoje elektrizační soustavy se sestavují za využívání matema-

tických modelů rozvoje, z nichž jeden může hodnotit"nabízené" elektrárenské

výkony i s respektováním jejich pořadí výhodnosti, resp. nevýhodnosti z hledis-

ka ekologického., Nutno však poznamenat, že vstupní informac*, pokud jsou pro

tento účel k dispozici, jsou zatíženy vysokým stupněm neurčitosti.

Z_á_v_í_p_

Pro úplné posouzení ekonomické efektivnosti alternativ opatřování elek-
trické energie dosud chybí metody resp. informace, které by umožnily ekonomie-
ky hodnotit opatření k tvorbě a ochrání životního prostředí. Problematika život-
ního prostředí je ve svých ekonomických aspektech dosud málo prozkoumána. Za-
tím hodnotíme alternativy opatřování energie resp.elektřiny jenom běžně eko-
nomickými kritérii. Za předpokladů, které se dnes jeví být reálné pro technic-
ké i hodnotové relace k r. 1985, bylo vyhodnoceno pořadí způsobů opatřováni
elektřiny v CsSR. Dospělo se k výsledkům :

1. Elektřina z elektráren na domácí hnědé uhlí, ovšem bez nákladů na důl a dop-
ravu a bez nákladů rr. odsiřovací zařízení resp. na krytí ekologických škod,
které studie Geografického ústavu ČSAV ocenila na 100 % ceny spáleného resp.
vytěženého uhlí.

Potom by se elektřina z elektráren na tuzemské hnědé uhlí ovatřovala

za 162 , — Kčs/Wh

Tato alternativa není perspektivné vůči ostatním konkurenční, neboí pro
rozvoj v měřítku osmdesátých a devadesátých let již nemá přiměřenou pali-
vovou základnu,,

2. Elektřina z vlastních jaderných elektráren.
Opatřovala by se (srovnatelně s bodem 1) za 206,— až

218,— Kčs/Mlíh.
Tato alternativa je perspektivně nejprozíravější a vyhovuje i ekologické
situacio '

3. Elektřina z dovozu by se opatřovala za 289,—

fiešení je ekologicky příznivé, ale ekonomicky nevýhodné»

4. Elektřina z vlastních elektráren na dovážené uhlí
by se opatřovala za cca 337,— Kčs/MWh

Toto řešení je krajně nevýhodné ekonomicky i ekologicky.

Závěrem tudíž lze říci, že urychlená výstavba jaderné energetiky a elektri-
zace celé energetické bilance jsou pro čSppoměry nejprogresivnější strategií
energetické politiky,,

L_i_t_e_r_a_t_u_r_a_

Výzkumné práce EGÚ na státním výzkumném úkolu P-10-125-024-01
v letech 1971 až 1975 (2ís. EGU 05 18 01)„
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VÍZKUM DLOUHODOBÉHO ROZVOJE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČSSR Z HLEDISKA,
KONEČNÉ* SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE A VLIVU . NA ČISTOTU OVZDUŠÍ

I n g . F r a n t i š e k P r o c h á z k a , I n g „ P e t r K o p á ' 5

Závěry XIV, sjezdu KSC, květnové i listopadové plénum ÚV KSS zaměřily

úsilí na hlavní úkoly státní technické politiky. Za jeden z rozhodujících

je považován úkol, který se zabývá řešením problematiky hospodárnosti se zdro-

ji paliv a energie Tato problematika se v 5.PLP v EGÚ Praha řešila v rámci

státního úkolu P-10-12i>-003 "Výzkum rozvoje energetického hospodářství CSSR

jako celku ".

Společenský zájem ovšem vyžaduje vědeckými metodami soustavně a trvale

zpracovávat problematiku dlouhodobého výhledu rozvoje EH ČSSR, Omezené vlastní

energetické zdroje a jejich struktura vyžadují úzké zapojení Ss.energetického

hospodářství do mezinárodní dělby práce. Postupný přechod na ušlechtilejší

formy paliv a energie v podstatné míře ovlivní strukturu celé energetické bilan-

ce« S otázkami strukturálních změn, a to jak z hlediska kvantity tak i kvality,

velmi úzce souvisejí i problémy životního prostředí a čistoty ovzduší. Cílem

všech úkolů, řešených v rámci uvedeného úkclu, bylo poskytnout řídícím orgánům

vědecky zdůvodněné podklady pro řeáení koncepcí, investičních záměrů a reali-

začních opatření v jednotlivých subsystémech EH, jimiž je možno dosáhnout jak

energetických, tak i ekonomických přínosů v národním hospodářství.

Jedním z nejdůležitějších subsystémů, řešených v rámci uvedeného úkolu,

je subsystém spotřeby paliv a energie, jehož výzkum je zaměřen na objektivní

a přesné určení rozsahu spotřeby vSech forem paliv a energie, a to jak z hle-

diska územního, tak i odvětvového členěni, až na jednotlivá národohospodářská

odvětví C23» Prudký vzestup spotřeby všech paliv a forem energie v posledních

letech je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, který se odráží v hospodář-

ské situaci celého našeho státu. Konečná spotřeba paliv a energie je bezpro-

středně svázána a rozvojem jednotlivých subsystémů národního hospodářství, je

jejich rozvojem vyvolávána a zpětně'tento rozvoj ovlivňuje. Výzkum rozložení

konečné spotřeby do menších územních oblastí, tj. do krajského ilenění, byl

ovSem podstatne ztížsn tím, že správní jednotka jako je kraj nepředrtavuje

ekonomicky jednoznačně definovaný a evidovaný celek, jehož rozvoj je ve všech

souvislostech sledován národními orgány.

V jednotlivých národohospodářských odvětvích se při určování rozložení

konečné spotřeby paliv a energie do jednotlivých krajů postupoval* následují-

cím způsobem;

V průmyslu a stavebnictví Z.3J bylo provedeno v roce 1969 jednorázové Šetře-

ní o spotřebě paliv a energie do r. 1980 u cca 6100 základních vnitropodnikových

jednotek. Výsledky šetření byly početně zpracovány v členění: kraje, národní
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repubiiky a SSSR. Vzhledem k tonu, že toto šetření probíhalo v době, kdy se
sestavoval 5. PLP, bylo nutno představy závodů pro role 1980 upravit tak, aby
odpovídaly představám řídicí sféry o rozvoji celého průmyslu a jeho jednotli-
vých odvětvío Pomocí aatematicko-statistických metod (regresní analýza časo-
vých řad) byla stanovena konečná spotřeba paliv a energie pro rok 1990. Do ̂to-
hoto jednorázového šetření byly též zahrnuty informace, získané na jednotlivých
oborových ředitelstvích o nově projektovaných závodech a dalších nových inves-
ticích. Vzhledem k nutnosti ře.šení ekologických problémů, především čistoty
ovzduší, se též přihlédlo při stanovení konečné spotřeby uhlí ke stupni zne-
čištění kraje v rámci celé republiky. Ze závěrů této práce vyplývá, že celko-
vou spotřebu paliv a energie v průmyslové sféře ovlivňuje přibližně 280 velkých
Drůmyslových závodů, jejich?. .? p ní. ŕ? ba energd* představuje asi 70 až 7 5 % ener-
gie celkem z průmyslové sféry SSSR. Na základě těchto zkušeností byly v roce
1974 aktualizovány vstupní hodnoty konečné spotřeby paliv a energie, tj<. u 280
vybraných průmyslových podniků bylo provedeno výběrové šetření spotřeby paliv
a energie do r. 199O„ Výběr závodů v jednotlivých krajích byl proveden tak, aby
jejich celkové spotřeba činila minimálně 50 % celkové krajské spotřeby.

V zemědělství byly krajské spotřeby jednotlivých forem paliv a energie
získány metodou přímé extrapolace tempa spotřeb na základě charakteristiky
tendencí spotřeb v minulosti. Výchozí základnou pro krajské členění u elektři-
ny byly údaje SEZU a SEPu, u tuhých paliv podklady ministerstva vnitřního obcho-
du o dodávkách těchto paliv prostřednictvím Uhelných skladů a z podkladů minis-
terstva zemědělství a výživy ČSSR, CSR a 3SR za tuhá paliva, dodávaná přímo
odbytovými organizacemi uhelného průmyslu. U kapalných paliv byly krajské spo-
třeby získány od n„p. Benzina a n.p.Benzinoln. Spotreba tepla byla stanovena

na základě statistického výkazu E-2-01 a rozdělení plynných paliv bylo provede-
no na základě expertních odhadů.

V národohospodářské;.! odvětví dopravy L5X <íež má ou ostatních odvětví od-
lišnou organizační strukturu, bylo nutno při získávání vstupních podkladů po-
stupovat u jednotlivých doprav odlišně,, Protože organizační členění železnič-
ní dopravy je odlišné od správního členění státu na kraje a okresy, bylo nutné
získat hodnoty spotřeb paliv a energie na jednotlivých správách drah, které
poskytly ddaje, potřebné Ir sestavení spotřeby železniční dopravy v krajském
členěni. V automobilové dopravě ČSAD se jedná o spotřebu kapalných paliv,tjo

benzinu a nafty. Pro určení této spotřeby se vycházelo z lidaju n.p. Benzina

a Benzinol, z výhledových hodnot o objemu a struktuře vozového parku, z měr-
ných spotřeb a z vývoje ročních průběhů těchto vozidelojídaje o perspektivní
spotřebě paliv v letecké a vodní dopravě byly získány přímo na Federálním minis-
terstvu dopravy,, U těchto druhů doprav bylo možno provést poměrně velmi přesné
územní členění spotřeby, což je dáno jejich charakterem,, V nevýrobní sféře byla
perspektivní spotřeba všech druhů paliv a forem energie predikován* na základě,
vývoje demografických a urbanistických údajů. U obyvatelstva se vycházelo z měr-
ných spotřeb pro jednotlivé technologie užití v domácnosti a v užší nevýrobní
sféře ae vycházelo z představ o vývoji a objemech této sféry aa pomoci matema-
ticko-statistických metod. V celé nevýrobní sféře se dále vycházelo ze zásady
o postupném energetickém vyrovnání ve všech krajích k ro 2000, s postupným
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snižováním spotřeby tuhých paliv u obyvatilatv* do r. 1995, a "to t«k, že ústup
tuhých paliv bude rychlejší v těch krajích, kdo jaou nepříznivá ekologické pod-
mínky. Problematika rozložení konečné spotřeby všech forem paliv a energie
v územním členění je perspektivně řešena tak, aby byly v maximální míře splně-
ny požadavky na trvalé zkvalitňování životního prostředí a na celkové zvyšová-
ní životní úrovně obyvatelstva.

V 60 PLP se v EGlí Praha řeší státní úkol "Výzkum možnosti a podmínek dlou-
hodobého rozvoje palivoenergetického hospodářství ČSSR", jehož problematika
navazuje na předcházející úkolo I zde se spracováva problematika spotřeby všech
forem paliv a energie při respektování územních -a odvětvových hledisek. Těžiš-
tě všech výzkumných prací v tomto období v oblasti spotřeby bude v trvelém
prohlubování a upřesňování objemů a struktury s přihlédnutím y potřebám národ-
ního hospodářství, k růstu životní úrovně a k zlepšení životního prostředí
a při respektování nových směrů technického rozvoje v jednotlivých národohos-
podářských odvětvích.

Součástí systémového prognózovaní dlouhodobého rozvoje EH Č33R, s nimž
se započalo v období 1971 - 1975, je hodnocení důsledků studované varianty
na významnou aložku životního prostředí - čistotu ovzduší. Vhodným nástrojem
pro toto kvantitavní hodnocení je univerzální výpočetní model emisí více druhů
znečištění (dále UVM), který byl navržen a podrob \ě rozpracován Ll.J a jehož
prvá aplikace byla provedena v ^ ô j . Zde se omezíme na stručný výklad principu
a možnosti palikace UVM.

Výstupní informace ze státního úkolu "Výzkum rozvoje EH ČS3R ;r.!o celku ",
tj. kvantitativní charakteristika stavu EH v dílčích úsecích predikčního období
s respektováním územního Í51*n*ní, tvoří vítup do UVM, !?oi»enklatiu'e UVM proto
koresponduje s těmito výstupními informacemi a uvádíme ji v příloze 1. Nomenkla
turu druhu paliv volíme podrobnější, aby byly respektovány významné rozdíly
hodnot kvalitativních parametrů paliv různé provenience. Nomenklaturu lze v pří-
padě potřeby vhodně upravit.

Použijme následujících indexů: i - druh paliva, kde x - 1, 2 „...., I;

j - energetický proces, kde j = I, £ <,...„, J; k - územní celek, kde k = 1,

2 ....o, K; n - druh znečištění, kde n = 1, 2 , N; t - dílčí úsek predik-

čního období, kde t = 1, 2 , T. Hodnoty I, J, K, N, T jsou pro zvolenou

nomenklaturu definovány v příloze 1. Zavedeme-li pro spotřebu (resp.produkci

nebo vsázku) i-tého ci.-uhu paliva v j-tém energetickém procesu realizovaném

v k-tém územním celku v t-tém roce 3yir.bol xí -v., pak odpovídající váhové množ-
ntství emise n-tého druhu znečištäní q... je dáno vztahem

„nt _ t nt f- .,
qijk ~ xijk • eijk • U )

kde e n .', - koeficient přímého znečištění, který vyjadřuje váhové množství emise
1 jit +

n-tého druhu znečištění při jednotkové spotřebě x
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Bozměry veličin v.< ••'tahu (1) volíme takto:

A u V = t o rok"1; /:.;ry = 10
3 t , role"1, a tedy /*?*,/ = t . 10"3

Hodnoty koeficiente přím^' znečištěni kvantifikujeme pro emise

pomocí vztahu {?.)t pro emise popílku pak podle vztahu (3):

nt = s. . 2 ^ . , (2)
eijk X 1 J

kde s. (a.) - průměrný obsah síry veškeré (popela) v původním stavu v i-tín

palivu,
2 - atechioBBtriclcá konstanta pro přepočet váhového mnojatví

síry na SOg,

r. -(o. -) - koeficient vyjadřující pomčr váhového množstvi emitované rí^'

(popílku) k síře veškeré (popelu) v i-tfem paliva, spotřoV.ovt.-

néa v j-tém energetickém procesu,

p. ., - podíl spotřeby i-tého palive, v j-tém energetickém procesu,

kde je realizováno odlučovaní popílku k celkové spotřebě

i-tého paliva v j-térr: energetickém procesu v k-téa úzenu;í:-.

celku,

Y . - průačrná provozní činnost OÍÍÍUíovaeího zařízeni při spo1-. (-'.;-

i-tého paliva v j-tém energetickém procesu,,

U jednotlivých parametrů na pravých stranách rovnice (2) a (3) neuvír'-1.: •

pro zjednodušení zápisu exponent t, i když tyto parametry nabývají v ječ-..vil .-

vých dílčích úsacích predikčního období různých hodnot. Pro výpočet plyn:;;. .•:•

emisí jednoho druhu znečištění musí být pro jeden ůílii úsek predikčního o! ..

bi pripravene soustava I x J hodnot koeficientů přímého znečištění, totožn-

pro všechny územní celky. Pro výpočet emisí popílku je pak třeba připravit

K soustav I x J hodnot těchto koeficientů (pro každý územní celek jedna 3oi;ô~t.~

va hodnot e.1.,). Uspořádáme-li pro jeden dílčí úsek predikčního období prvky

x. .. (exponent t vynecháváme) podle i, j do K matic rozměrů I x J • rovněž ory-
^ J nt n

ky e. -v do N - 1 + K natic E, týchž rozměrů, pak vynásobením stejnolehlých px-/~

ků matic X? • E" a jejich uspořádáním podle i, j obdržíme pro N druhů zneči*.í•"-

ní v jednom dílčím úseku predikčního období celkem K.K matic <j£, jejichž prvky

tvoří výchozí.informace o emisích. Pro zvolenou nomenklaturu (příl. 1) pak

obdržíme pro jeden dílží úsek predikčního období celkem I.J.K.N = 24.960 výcho-

zích informací, které sice umožňují velmi podrobný rozbor, avšak jako globální

inforuace nejsou použitelné. Provádíse proto sumarizace emisí daného druhu zne-

čištění podle jednotlivých hledisek, např.
24 n _
22 ^i'k = q'ii: " e n i s e n-tého druhu znečiatění, resultující ze spotr.:'..;.
i=l (vsdzek, produkcí) všech druhů paliv T j-téa ener/?»tjc-

procesu realizovaném v k-tém územním celku, nebo

např o
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10 n n
2 T Ijic * íj ~ emise n-tého druhu znečištění, resultujíeí ze ôpotreby
k=l väech druhů paliv v j-tém procesu, realizované* na

úrovni EH ČSSR,
a podobně o

Kroaě těchto totálních sumarizací provádíme i sumarizace dílčí, napřo
za skupiny energetických procesů, skupiny územních celků (EH CSR, EH SSR)
apodo Sumarizací tohoto typu pro jeden druh znečištění v jednom dílčím tlseku
predikčního období předepisujeme 170.

Pro uvedený způsob výpočtu byl vypracován program pro samočinný počítač
ODRA 1305. V programu je možno volit tisk výchozích hodnot q?^k a výpočet resp„
tisk relativních hodnoto Blokové schéma programu uvádíme v příl. 2,

Současnýmatav_grací_na_UVM

1. Program výpočtu pro samočinný počítač ODRA ^305 byl odzkoušen na hypote-
tické numerické náplni«,

2o K dispozici jsou matice koeficientů přímého znečištění pro SOg a popílek

pro období do r. 1990o

3. Byl proveden výpočet emisí SOg a popílku pro období do r. 1990 podle vý-
sledků varianty rozvoje EH CSSR, vypracované v (él; výsledky výpočtů jsou
uvedeny v téže zprávě.

4c Predikce hodnot koeficientů přímého znečištění pro kysličníky uhlíku a vod-
ní páru je prováděna v Zl2t takže v roce 1976 bude možno provádět výpočet
emisí pro pět druhů znečištění.

Počínaje rokem 1976 lze na modelu provádět pro studované varianty dlouhodo-
bého rozvoje EH CsSR výpočty emisí pěti druhů znečištěni, Uzemní členění UVM
není zcela vhodné pro rozbor znečištění ovzduší z územního hlediska, protože
UVM neposkytuje informace o situaci v menších územních celcích. S ohledem na
přesnost predikce spotřeb hodnot koeficientů přímého zneěištění i na přesnost
predikce spotřeb jednotlivých druhů .paliv je třeba informace získané prostřed-
nictvím UVM kvalifikovat jako"ořientafSní, které však plně vyhovují požadavkům
systémových prognóz dlouhodobého rozvoje EH SSSR a jeh» vazeb na okolí. Formál-
ní úpravou nomenklatury lze při disponibilních vstupních datech model aplikovat
i na soubor menších územních celků (okresy, lokality).

Počínaje rokem 1976 budeme v systémových prognózách dlouhodobého rozvoje
EH ÍSSR respektovat i možnosti redistribuce disponibilních druhů paliv a forem
energie s cílem minimalizovat negativní účinky energetického hospodářství na
životni prostředí. Ve výzkumné práci [8] jsme započali s tímto smírem výzkumu
tím, že jsme vypracovali návrh vhodného optimalizačního modelu*

L_i_t_e_r_a_t_u_r_§

f li Lidický, F. a kol. :
Upřesnění potřeb a zdrojů všech forem a nositelů energie v energetickém
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hospodářství 0S9X| flSR a S3R podlt posladnieh snaloati ...
Vy>kuaná správa JWÍ d. 09 14 03 03, 1974.
Prooháska, ľ. a kol.i
Souhrn doaavadníoh malostí o kontfind spotřtbl paliv a tntrgia
a Jtjioh rosbor.
Výakuaná apráva S90 fl. 09 14 02 04• 1974.

[3]] Prooháika, 7. a kol. t
Výikum konadn4 apotřtb? vltoh fortm tntrgit v průajralu v par-
apaktivi v dstnnía a odvět/ovém Slanini do r. 1990*
Vťakuaná správa Ô. 05 14 02 01, 1972*

[ 4 ] Ifaotk, 81 1
Vnikům konaSntf spotřaby viaoh fořta tnarfia v doprav! v Ú M B -
nís ôltnlní do r. 1990*
Výikumná správa lOlí a. 09 14 02 02, 19T2.

[5 ] Baxantová, M, 1
Výskua kontSná apotřaby vltoh faraa anarfia v staldilství
v listania íltnlní do r. 1990*
Výskumná správa ÍOtJ Ô. Cg 14 02 03, 1972.

[ ó ] Lidiok/, 7. a kol. l
Hypotása rosvoja tnarfatiokáho hospodářství v ditanía íltnlní
sa SSSR, BSR a 38R •....
V^skuaná správa BOll 8. 09 14 03 09» 1979*

[7] BíitV, z. a kol. 1
Příprava andogannloh paraattrfi pro universální výpoôttní aodal
•misí víot druhů sntäiltlní.
V^skuaná správa tfv? Blohovioa 0. 755/61 1975.

[a ] Kopia, f. a kel.t
PoBouitní aoiností optiawlisaot aubsystáau sískávání a Uprav
f a s hlediaka vhodnýoh aatoaatlokýeh attad a disponibilních
vstupnioh datt
Výskuané správa VQÚ 8. 05 14 01 15, 1974.



Příloh* 5. 1: Nomenkl§ti3ra_univ«r5élíaího_T^£oSetnlho.,aodelu_eiiiaí_TÍce_driiihů

znečištění

Druh_|>aliva

i • 1 uhlí vhodné pro koksovaní /UVPK/
2 černé uhlí energetické Ostrava

3 černé uhlí energetické Kladno
4 černé uhlí energetické Plzeň
5 černé uhlí energetické Trutnov
6 černé uhlí energetické Rosice
7 černé uhlí energetické dovoz PĽR
8 černé uhlí energetické dovoz SSSR
.9 koks metalurgický
10 koks otopový
11 hnědé uhlí Most
12 hnědé uhlí Sokolov
13 hnědé uhlí a lignit SSR
14 lignit Hodonín
15 ostatní tuhé paliva
16 hnědouhelné brikety tuzemské a dovážené
17 ropa
18 benzin automobilový
19 nafta motorová
20 topný olej lehký
21 topný olej těžký
22 ostatní kapalná paliva

23 zenní plyn
24 ostatní plynná paliva

j = 1 těžba a úprava tuzemských paliv tuhých
2 vysokoteplotní karbonizace černého uhlí
3 tlakové zplyňování hnědého uhlí
4 zpracování ropy a dehtu
5 výroba elektřiny v elnách FMPE
6 výroba elektřiny v závodních elnách
7 výroba tepla v elnách FMPE

8 výroba•tepla v závodních elnách a kotelnách
9 konečná spotřeba paliv v průmyslu a stavebnictví
10 konečná spotřeba paliv v dopraví
11 konečná spotřeba paliv v zemědělství

12 konečná spotřeba paliv v nevýrobní sféře I
13 konečná spotřeba paliv v nevýrobní sféře II

= . 1 kraj středočeský + Praha
2 kraj jihočeský
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3 kraj
4 kraj severočeský
5 kraj východočeský
6 kraj jihomoravský

7 kraj.severomoravský
8 kraj zápiadoslovenský + Bratislava
9 kraj stredoslovensky
10 kraj východoslovenský

2i:uh_zneSi8tění

n = 1 kysličník siřičitý

2 kysličník uhličitý

3 kysličník uhelnatý
4 kysličníky dusíku
5 vodní pára
6 plynné emise celkem
7 plynné a tuhé etrise celkea

t = 1 rok 1975

2 . 1980

3 1985
4 1990
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VLIV EĽEXTRXHEN NA OKOLÍ A MOŽNOSTI POUŽITÍ FYZIKÁLNÍHO IÍOLELOV/NÍ
ROZPTYLU KOUBOVÝCH VLEČEK

Ing.František Č e r n ý , CSc, Ing.Jiří B á 1 a k

Znečišťování ovzduší emisemi průmyslu se Tzhledem k následným škodám stá-
vá stále větaía problémem. Zvláštč v oblastech 3 velkou koncentraci průmyslu
a taa, lede jsou orogrofické a meteorologické podmínky nepříznivé pro rozptyl,
může docházet k velkým národohospodářským ztrátám a škodám na zdraví obyvatel-
stva.

Proto má řešení otázek rozptylu spalin z vysokých komínů velkou důležitost.

Pro výpočet imisí z emisí komínů byla vypracována řada postupů. Jsou plat-
né jen pro rovinný nebo mírní nerovný terén. U nás jsou však nové velké elek-
trárny většinou budovány v oblasti s velmi členitým terénem, kde početních
metod již nelze použít. Proto byly ve Výzkumném ústavu energetickém vypracová-
ny tři navzájem se doplňující způsoby, kterými se zjišíuje, jak se na znečiš-
ťování ovzduší podílí elektrárny v členitém terénu. Na základě výsledků dlouho-
dobých měření imisí, emisí a meteorologických parametrů ve vybrané oblasti her
lze statickými metodami určit podíl dalšího zdroje emisí v této oblasti £lj °
Měření s použitím značkovacích látek (tracerů) dávkovaných do komínů zdroje
umožní zjistit skutečný podíl např. SOg jednoho zdroje v měřených místech při
konkrétních meteorologických parametrech ve znečištěni jeho okolí £2] .

Oba způsoby daly pro hornstý terén znečišťovaný více zdroji konkrétní vý-
sledky (podíl elektrárny na znečištění S0 2 pod vlečkou je od 5 do 40 %)„

Vhodnou metodou pro výzkum šíření znečištění ve složitých podmínkách je

fyzikální modelování. Oprcti měření v přírodě mé tyto výhody:

1. poskytuje výsledky v krátkém čase,

2. umožňuje zjistit vliv jednotlivých parametrů odděleně,

3. umožňuje snadno měnit např.výšku komína a jeho tvar, výstupní rychlost

a teplotu apod.

Nevýhodou je poměrně nákladný model, speciální měřící tunel a omezení jen na

některé meteorologické situace, které lze v měřicím tunelu vytvořit (teplotní

zvrstvení).

Předpokladem je nalezení vhodných vztahů mezi modelem a skutečností tak,

aby jednak modelování bylo reálně proveditelné, jednak výsledky získané na mode-

lu byly převoditelné na skutečnost.

Modelování lze dělat ve vodním kanálu, nebo v aerodynamickém tunelu. Vodní
kanál má výhodu snazšího splnění podmínky stejného Heynoldsova čísla. Dociluje
se u něho věrné podobnosti prouděni. Větší obtíže vznikají při modelování•difu-
se, čemuž nasvědčuji i některé výsledky. Nejčastěji je vodní kanál používán
ve Francii (Facy, Vadot). Aerodynamické tunely pro tyto účely musí být velko-
prostorové, nlzkorychlostní, otevřeného provedeni s dlouhým měřícím prostorem.



Jsou velmi nákladné a kroně toho se obtížně dosahuje stejná rychlost po celám

průřezu.

V měřícím tunelu EGIÍ £5 J i vybudovaném v rozmrazovacím tunelu paliva
v elektrárně Tušimice nepatrným nákladem, je model krajiny s komínem umístěným
na vozíku, taženém ve "stojícím" vzduchu. Před modelem je umístěn generátor
turbulentní mešní vrstvy. Na vozíku je též zařízení pro dávkování a měření
modelových emisí, popřípadě imisí. Tunel má průřez 5,5 x 5,5 m, délku 120 m.
Rozsah rychlostí pojezdu je 0,1 až 3 m/s. Rychlost pojezdu je automaticky měře-
na. K dispozici jsou dva vozíky. Menší je 2,5 m široký a 5 m dlouhý, větší je
3,4 m široký a 15 m dlouhý. To umožňuje namodelovat území např. při měřítku
1:3000 přes 40 km dlouhé a 10 km široké. Nebo naopak použít modelů • malém
měřítku např. 1:500 (délka 7,5 km) nebo 1:1000 (15 km).

Vypracované metody pro zjištění rozptylu umožňují bu3 vizuální sledování
vlečky nad modelem (kouřová metoda), nebo zjištovéní a měření koncentrace
škodliviny na povrchu modelu (chemické metody) nebo těsně nad povrchem L O •

Nejnázornější globální informace o průběhu imisí dává použití indikačního
(bílého) prášku, jímž se model posype a který se škodlivinou vypouštěnou z komí-
na (aapř. sirovodíkem) podle stupně zasažení zbarví (od bílé přes šedou do čer-
ná), a tím se vyznačí pole různých koncentrací» Pro jejich vyhodnocení lze vyu-
žít densitometrie, teraovise apod, ve spojení s ocejchováním nebo s použitím
měrných papírkůo

Další metodou je použití měrných papírků, které se rozmístí po modelu. Je-

jich stupen zčernání se po zkoušce vyhodnotí kolorimetricky. Jinou možností je

odsávání vzorků ovzduší z povrchu modelu (otvory vyrtanými v modelu) a měření

koncentrace škodliviny běžnými přístroji nebo měrnými papírky, přes které je

vzorek prosáván.

Měření jsou nyní dělána při indiferentním teplotním zvrstvení. Jsou však
v programu i měření při labilním i stabilním teplotním zvrstvení vzduchu nad
modelem.

Z teoretických vztahů proudění a difuse za respektování okrajových podmínek
a se zavedením zjednodušujících předpokladů byla odvozena podobnostní kritéria,
která je nutno při modelování dodržet [3] •

Již první prdce ukázaly, že nelze dodržet všechna kritéria současně, jako

např. Reynoldsovo a Froudeho číslo
v 1 v

( Re =~TT~" , Fr = — ^ ). Dodržení stejného Re vyžaduje použití velké rych-
losti proudění, kdežto.podmínka stejného čísla Fr vyžaduje nízkou rychlost [6] o
Obdobně jako při proudění v potrubí je nutné Re větší než kritické, které je
značně nižší než Re v přírodě (pro indiferentní teplotní zvrstvení). lídaje
z literatury o velikosti Re^it. se značně liší„ Někteří autoři (např. Hoydish ~
Universita New York) udávají R«j£ri^.|

 = 2000 (vztaženo na největší nerovnost).
Všeobecně je nutno pečlivým rozborem zjistit pro daný případ, které kritérium
je rozhodující. Předpokladem kromě geometrické podobnosti jsou i stejné mčrné
hmotnosti emisí z komína. Pro výstupní rychlost z modelového komína (výška i prů-
měry jsou geometricky podobné skutečnému komínu - stejné měřítko) se často použí-
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vá podmínka stejného úhlu proudu spalin na výstupu z komína u modelu a u sku-
tečného komína. Tin je pak určeno i množství spalin.

Spaliny lze modelovat bu3 ohříváním vypouštěných plynů resp.par na stej-
nou hmotnost jako mají skutečné spaliny, nebo mícháním lehkého plynu, např.
helia nebo vodíku, s vypouštěnými plyny tak, aby byla splněna výSe uvedená
podmínka stejné hmotnosti. Castěji je používán druhý způsob.. Při našich pra-
cích po ověření obou způsobů používáme směsi vodíku s modelovými emisemi
(H2S resp. S02)„

Pro vytvoření modelové turbulentní mezní vrstvy, která má být podobná
mezní vrstvč v přírodě, by bylo nejsprávnější namodelovat před komínem dosta-
tečně dlouhý úsek skutečného terénu 3e všemi nerovnostmi (stromy apoJoJo Na
něm by se pak přirozeně nezni vrstva vyvinula. Podle výsledku cizích prací
však je potřebná délka příliš velká (přes 20 m)o Tento způsob není rroto v na-
šea tunelu, obdobní jako ve většině aerodynamických tunelů, použitelný. ?.oto
byl použit generátor vyvinutý v CERL, který podle podrobných měření velmi dob-
ře vyhovoval £7] . Podrobná proměření profilu rychlosti a turbulence nad aero-
dynamicky hladký* povrchem i ve velkých vzdálenostech za generátorem £4] ukáza-
la na některé o.Jchylky proti údajům Counihano. Nedostatkem pro stimulaci turbu-
lentní mezní vrstvy v přírodě je, že není dostatečně množství informací o struk-
tuře a turbulenci přírodní mezní vrstvy ve výškách, kde dochází k rozptylu*

Zajímavé výsledky poskytlo modelování blízkého okolí areálu elektráren

Tušimice I a II, které budou ze tří stran obklopeny výsypkami z okolních dolů

do výšky 80 až 100 m (pouze v místě železniční vlíčky zůstávají neuzavřeny)

0>3 o Byla obava, že vzniklé údolí bude žpatní provětráno. Model byl postupně

ofukován ze čtyř stran (jeden smír byl nejčastější směr větru podle větrné

růžice).

Měřsní prokázala, že kouřové vleôk; při všech směrech větru bezpečně pře-
cházely nad týsypkami a není tedy nebezpečí zamořování špatní větraného údolí
spalinami z komínů. Vlečky vodních par z chladicích v*ží však zejména při nej-
častějším směru větru zasáhnou budovy elektráren, a to i z věží s přirozeným
tahem (výška 100 m), a je tudíž v budoucnu nebezpečí vzniku zkratů na vývodech
vysokého napětí a jiných obtíží. Těmto obtížím by bylo možné předejít vhodným
rozmístěním jednotlivých zařízení elektráren při projektování[8 "J •

Protože svahy výsypek jsou směrem k elektrárnám stupňovité, dochází k přim-
knutí proudu vzduchu ke svahu a tím ke srážení vodních par z výstupu chladicích
věží k zemio

Na obr. 1 je patrné pele koncentrací na modelu úseku Krušných her (elek-

trárna Prunéřov - směr Celná) při vypouštění chladných spalin,na obr. 2 jsou

isohelie z těchto maření imisí,

L_i_t_e_r_«_t_u_r_a_

C I] Síastný, z, :
Souborné zpracování výsledků dlouhodobého experimentálního měření
v Krušných horách.

Výskumná zpráva EGťf č. 00 15 01 0 3 , 1975.
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Babička, L. :

Zjišťování podílu znečištěni kysličníkem siřičitým z jednotlivého
zdroja v celkovém znečištění okolí pomocí indikačních látek.
Výzkumná zpráva EGČ č. 00 15 02 02, 197;.

£3] Bálek, J. : *
Předběžné ověřování možnosti modelování rozptylu ve větších vzdá-
lenostech.
Výzkumná zpráva EGÚ č. 00 15 03 02, 1973.

Bálek, J. : *
Výzkum a ověření metod pro zviditelňování rozptylu exhalací
na fyzikálních modelechc
Výzkumná zpráva EGO č. 00 15 03 03, 1975.

Černý, F., Bálek, J« :
Měřicí tunel pro fyzikální modelování rozptylu E .••čištění.
FV-2085-74.

Černý, F., Bálek, Jo :
Možnosti řešení problémů čistoty ovzduší použitím fyzikálních
modelů v aerodynamickém tunelu.
Energetika (23) č. 1, 1973„

Couniham, J. :
Am improved ir.ethod of simulating an atmospheric boundary layer
in a wind tunnelo
Atmospheric Enviroment, Vol 3, 1969o

Bálek, J., Cerný, F. :
Použití modelové techniky ke zjištění mikroklimatu elektrárny.
Bulletin EGIÍ o. 79, 1974.



Obr. 1 - Fotografie zčernalého povrchu
po zlcouäce ä. 9+

Obr. 2 - Isohelie zkoušky č. 3
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KONEČNÍ SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE V NEVÍR03NÍ SFÉ*RE

Ing„Ladislav í? e h á č e k

Se zvySovánlm životní úrovně obyvatelstva velmi úzce souvisí zásobování
palivy a energií, i když by nebylo tak docela správné považovat např. měrnou
spotřebu energie na jednu domácnost za něřítko životní úrovně« Cílem zkoumání
na úseku spotřeby paliv a energie v nevýrobní 'éře je získíní informací o je-
jich budoucí potřebě, -by bylo možno v .-ámci energetického hospodářství zajis-
tit takové jejich množství, které by umožnilo uspokojení energetických potřeb
obyvatelstva a užší nevýrobní ;ŕéry v maximální opodstatnené aíře. Přitom je
třeba mít na zřeteli disponibilní zdroje co do množství i skladby, problémy
dodavatelů energie, zlepšení životníhc rortředí, zvyšováni tf»~ii!.ické /ybaver:s-
ti domácností i užší sféry a v neposlední řadě též možncsci snížení ztrát ener-
gie, zejména pak u vytápění. V situaci, kdy existuje celá řada omezujících pod-
mínek, není možno ponechat oblast konečné spotřeby v nevýrobní sféře živelnému
vývoji. Použití jednotlivých druhů paliv a energie v nevýrobní sféře (a nejen
v ní) musí být v souladu s celostátní unergetickou politikou a právě pro její
stanovení slouží výzkumné práce EGÚ jako jeden z podkladů. Prognózy spotřeby
se nezabývají pouze jejím pravděpodobným vývojem, nýbrž naznačují též, jak by
3e spotřeba měla rozvíjet.

Spotřeba paliv a energie v nevýrobní 3iá?e se obvykle člení na dvě části,
b. to na spotřebu obyvatelstva a spotřebu užší n"výrobní sféry. Určující techno-
logií co do výše spotřeby je vytápění. V Československu bylo v r. 1970 přiblifc-
ně 4 ÍÍ39 700 bytů. Z tohoto počtu bylo 2 750 600 bytů vytápěno lokálně tuhými
palivy. To aá samozřejmě neblahý vliv na čistotu ovzduší, zejména pak v centrech
větší měst, t fis spíše, že exhaláty jsou nízkými komíny v městské zástavbě nedos-
tatečně rozptylovány. Podíl nevýrobní sféry jako celku na celkovém množství tu-
hých emisi v Č3SR byl v r. 1970 7f7 % a na plynných emisích 9,6 %. Mohlo by se
zdát, že tato čísla nejsou nikterak vysoká. Je ovšem třeba si ovědoait, že jsou
to čísla průměrní platící pro CSSR jako celek. Rozložení zdrojů exhalací připa-
dajících na nevýrobní sféru je závislé na hustotě osídleni a v některých oblas-
tech je už v tomto smřr.v kritická situace. Re?oní problému je možné přechodem
na používání ušlechtilých druhů paliv a energie, zejména pro vytápční a přípravu
TUV. V tomto smyslu bylo též vydán* vládní usnesení. Přitom je nutn» aít na zře-
teli nejen momentální situaci v disponibilních zdrojích energie, nýbrž i situa-
ci v období po r. 2000, kdy podle předpokladů nebude již k dispozici dostatek
fosilních paliv. Pokud se týká nevýrobní sféry, je určující technologií, jak
už bylo řečeno, vytápění. Vývoj spěje k toau, že v období po r. 2000 bude pro
vytápění k dispozici jen centralizované teplo a elektřina, a to v souvislosti
s rozvojem jaderné energetiky. Protože převedení tak velkého množství bytů na
•top centralizovaným teplem & elektřinou není možno provést během několika l.et,
je nutno začít se systematicky připravovat už nyní. Přitom se samozřejmě nelze
ebejít bez použití plynných a kapalných paliv pro individuální vytápění, proto-
že je nutn* při zabezpečení čistoty ovzduší překlenout období počátku rozvoje
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jaderné energetiky. Použití kapalných a plynných paliv, popř. koksu pře indi-
viduální vytápěni je řešeni* jen dočasným. Tyto druhy paliv sice nebudou samo-
zřejmě z vytápění vytlačeny úplně - výjimky budou jistě existovat - *v§em tě-
žišti bude v centralizované* tepl* a elektřině. Do konce století už nezbývá
nijak přehnaní dlouhá doba a je tudíž zcela namístě, že se právě centralizova-
nému zásobování teplem a elektrickému vytápěni věnuje zvýätná pozornest.

Přímo v obytné zástavbě lze spalovat jen plyn a lehký topný alej (etážo-
vé topení, domovní a blokové kotelny). Spalovací procesy ostatních paliv je
nutno vytlačit mim* sídliště. Zde se uplatni SCZT, které jsou navíc ekonraic-
kým zdrojem elektrické energie. Centralizace, která probíhá a bude probíhat
hlavně ve městech střední velikosti, koncentruje výstavbu bytů do velkých
objektů a vytváří tak příznivé podmínky pro rozvoj centralizovaného zásobová-
ní teplem. Obvykle je tu ještě souvislost s rozvojem průmyslové výroby a s tím
spojeným novým odběrem tepla pro průmyslové účely a pro zásobování bytové vý-
stavby, nutné pro zajištění potřebných pracovních sil. Pro uživatele bytů napo-
jených na SCZT je zajištěna nepřetržitá dodávka tepla i TUV. Takový druh vytá-
pění poskytuje uživatelům maximální pohodli. Protože však v dnešních bytech
neexistuj* individuální měření odebraného tepla a teplé užitkové v*dy, nejsou
•byvatelé - při nízké maloobchodní ceně tepla - přímo ekonomicky nuceni tepel-
nou energií r*zumně hospodařit. Mnohdy ani ovládací prvky jednotlivých topných
těles neumožňují dobrou regulaci ve vytápěných objektech, takže se používá
regulace otevřením okna. Vedle ztrát zbytečným přetápěním vznikají ztráty r<edos-
tatečneu tepelnou izolací *bv*devých plástů budov a nevhodnau konstrukcí *ken.
Všechny uvedené jevy potem způsobují, že skutečná spotřeba na vytápění jednoho
bytu je oproti normované spotřebě vyšší až • 100 i více %. S těmito problémy
je nutno se vypořádat, aby se už tak dosti napjatá situace zbytečně nekompliko-
vala a aby SCZT nebylo zavrhován* za některé skutečnosti, na nichž nenese
(jako systém) vinu.

Problémy sp*jené s nedostatkem regulačních a měřicích prvků, nedostateč-
ná tepelná izolace *bv*dových plášíů budov a nevhodné konstrukce *ken se však

«netýkajl jen SCZT, nýbrž i všech ostatních způsobů otopu. Rozdíl je jen v tom,
ze u těch způsobů vytápěni resp. druhů energie, které jsou nákladnější, jsou
tyto problémy naléhavější. Nelze tedy souhlasit s názorem, Že elektrické vytá-
pění lze uplatnit jen tam, kde je zaručena určitá stanovená kvalita tepelné
izolace. T* tetiž platí pro všechny druhy vytápění (resp. energie), a to tím
více, čím dražší energie se použije. Elektřina v temte směru nemá žádné výsad-
ní postavení - ostatně už také vytápění elektřinou není nejdražší. Při rozhodo-
vání • způsobu zásobování určité lokality energií pro *top, přípravu TUV, vaře-
ni atd. je nutrí.* - samozřejmě při respektování disponibility jednotlivých dru-
hů energie - volit takové řešení, které přináší energetice menší náklady při
desaženl určitého efektu. Pro tento účel byl v EGlJ v *dd. 222 ve sp*lupráci
s ČVUT - KEL zpracován výpočetní systém (aplikovaný na pečltač ODRA 13O5J, kte-
rý umažnuje nalézt vhodné řešení na základě minima nákladů energetiky neb*
uživatele. Tato dvě hlediska stejí bohužel v některých případech dosti příkře
proti s*bě, xzn. že způsob ekonomicky výhodný pro uživatele bytu .(nájemníka)
není výhcdný pr* energetiku a načpak. Je t* dán* tím, že ceny energie (tarify)
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neodpovídají skutečným nákladům na pořízení toho kterého druhu energie a tím,
že také poměr cen spotřebičů pro vytápění není v souladu s dlouhodobou politikou.
Nevhodnými cenovými relacemi v oblasti spotřebičů Je nejvíce dotčeno elektrické
vytápění, i když je jeho rozvoj žádoucí, nebo! nejenže pomáhá řešit ekologický
problém, ale může významně pomoci elektrizační soustavě při vyrovnání denního
diagramu zatížení - je-li ovšem správně navrženo a provozována. Požadavkům na
elektrické vytápění sotva vyhoví čisté akumulační nebo jen přímé vytápěni. První
z nich je výkonově velmi náročné a druhé zase zasahuje při svém provozu do špi-
ček elektrizační soustavy. Byl proto nalezen tzv. smíšený regulovaný otop, který
tyto nevýhody nemá a přitom naopak 3pojuje výhody akumulačního a přímého, otopu.
Jeho funkce je vsak podmíněna existencí nabíjecí a vybíjecí automatiky a hro-
madného dálkového ovládání. Smíšené vytápění je takové, u něhož je přímotopná
část systému povelovým zařízením blokována v době zvýšeného zatížení v elektri-
zační soustavě a teplo se uvolňuje z akumulační části a naopak uvolňování tepla
z akumulační části je znemožněno v části doby poklesu zatížení v KS a nižších
venkovních teplot, aby akumulovaná energie byla k dispozici v době velkého za-
tížení SS. Regulace systému je závislá na situaci v ES, na povětrnostních pod-
mínkách, na požadované tepelné pohodě a na zbytkovém teple v akumulační části
systému. Optimální výkonová struktura smíšeného regulovaného elektrického vy-
tápání je v širokých mezích nezávislá na konkrétních místních podmínkách a je
dána poměrem akumulačního výkonu k přímotopnému 10:9. Přitom součet obou pří-
pojných hodnot činí pouze 76 % hodnoty, kterou by muselo mít pro stejný objekt
vytápění čistě akumulační. iCromě toho součtová hodnota výkonu je v činnosti
v nejhorším případě pouze v části noční doby v několika nejchladnějších dnech
roku. Vůči čistě akumulačnímu vytápění má tedy akumulační část regulovaného smí-
šeného systému jen 40 % a přímotopná část jen 36 * přípojná hodnoty výkonu.
V praxi to znamená, že pro určitý počet bytů vytápěných elektřinou smíšeně vyjde
elektrická sit levněji než při čistě akumulačním otopu. Naopak zase na stávající
slí lze připojit více bytů vytápěných smíšeně než bytů vytápěných čistě akumulač-
ně. Náklady na topidla jsou u smíšeného vytápění rovněž nižší, nebot přímotopná
zařízení jsou na jednotku výkonu několikrát levnější než topidla akumulační
(v současné době). Kovnéž provozní náklady vycházejí velmi příznivé, nebot přes-
to*^ výkonový poměr je 10:9, energie spotřebovaná akumulačními spotřebiči v době
nízkého tarifu činí 80 až 90 % celkové roční spotřeby energie pro vytápění. Tedy
jen 10 až 20 % roční spotřeby spadá do doby vyššího tarifu. Individuální měření
odběru elektrické energie spolu s možností velmi dobré regulovatelnosti takového
systému ovlivní spotřebu energie. Zabrání se zbytečným ztrátám energie přetápě-
ním. Uživatelé budou moci individuálně ovlivňovat teplotu v bytě a tím i nákla-
dy. Lze říci, že takovýto systém - jako jediný z elektrických - umožní zásobovat
tak značný počet bytů, jaký se předpokládá (asi 600 000 v r. 1990). Při použití
čistě akumulačního systému by takového počtu elektricky vytápěných bytů v té
době nemohlo být dosaženo. íyto závery je nutno uplatnit při zavádění elektric-
kého vytápění, abychom se jednou nedostali do situace, která nastala např. v čás-
ti NSR, kde vlivem intenzivního rozvoje elektrického akumulačního vytápění vznik-
la v diagramu zatížení noční špička. I když v budoucnu bude vedle regulovaného
smíšeného vytápění existovat menší Část čistě akumulačních i čistě přímotopných
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systémů, nelze si pod psjmem elektrické vytápění představovat výluční akumu-
lační způsob, jak se s tis bohužel dnes setkáváme.

V návaznosti na vytápění jako určující technologii je třsba velit též
pŕíaluäný druh energie pro přípravu TUV a vaření, a sice tak, aby čestnost
zásobování lokalit nevýrobní sféry byla co nejmenší. Z hlediska nákladů ener-
getiky je trojcestný způsob zásobování sfdlišt energií (SCZT + plyn + elektři-
na) iv-.iéí než dvojcestné zásobování. Rozdíly mezi dvojcestnýa a třícestným
zásobovania aohou - podle lokality - dosáhnout značných hodnote Vzhledem k toau,
že nová hromadná výstavba je téměř výhradně zásobována trojcestné, bude nutno
tuto praxi zněnito

Tabulka 1 udává předpokládaný vývoj počtu bytových jednotek vytápěných
různými druhy paliv resp. energie.

Tab. 1

Tuhá pa l i va
Kapalná pa l i va
Plynná pa l i va
SCZT
Elektřina
Celkem

1970

3405,5
150,6
291,9
367,0

24,7
4239,7

1975

2958,1
546,9
419,4
478,0
124,7

4527,1

1980

2592,2
625,2
725,5
614,6
262,0

4839,5

1985

2000,7
738,1

1161,2
800,1
425,0

5125,1

103 bytů

1990

1552,9
805,5

1448,0
953,1
600,0

5359,5

Při řešení úkolu, který se týká zásobováni nevýrobní sféry celkem, byly respek-
továny závěry XIV. sjezdu KSÍ o zvyšování životní úrovní obyvatelstva. Vypraco-
vaná varianta se dosti podrobně zabývá, jak jednotlivýai technologiemi, tak i
stanovenia reálných fyzikálně podložených měrných spotřeb pro některé rozhodují-
cí technologie nevýrobní sféry. Jako výchozí podklad byl shromážděn veškerý
dostupný aateriél týkající se demografických údajů a bydlení, jakož i údajů
o rozvoji a potřebách užší nevýrobní sféry, ktará zt-hrnuje (z energetického
hlediska) všechny placené i neplacené služby obyvatelstvu s výjimkou,služeb
bydlení (zásobováni obyvatelstva palivy a energií), dopravy (mimo individuál-
ní motorismus a městskou hromadnou dopravu) a služeb výrobních družstev i míst-
ního průmyslu, které podle svého charakteru spadají pod průmyslová odvětví.
Předpokládaný vývoj konečné spotřeby všech forem energie v nevýrobní sféře cel-
kem v členění na CSR a 3SR do r. 1990 v pětiletých průřezech udává tabulka 2.

Samostatnou součásti konečné spotřeby nevýrobní sféry je spotřeba pro
individuální motorismus (v tab. 2 je však už započtena)i Vývoj automobilismu
probíhal v CSSR odlišně ve srovnání s ostatními zeměmi, kde připadá až čtyři-
krát méně osob na jeden automobil než v CsSR. V zemích s největším stupněm
motorizace se počet osob připadajících na jeden automobil asymptoticky blíží
hodnotě 2,5* Tento stupeň automobilizace lze u hospodářsky vyspělých zemí,
mezi které SSSR bezesporu patří, chápat jako mez nasycení potřeb obyvatelstva,,
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Tab. 2 10* t«p

CSR
SSR
SSSR

CSR
SSR
GSSR

CSR
SSR
SSSR

8SR
SSR
CSSR

5SR
SSR
PSSR

Tuhá Kapalná Plynná Elektri- <,r7T r.ii,.-
paliva paliva paliva na S C Z T Celkea

8903
2902

11805

7677
2863
10540

6510
2982
9492

4901
2745
7646

3668
2487
6155

1483
409
1892

2689
838

3527

3738
1151
4889

4478
1388
5866

4859
1544
6403

1970

812
246

1058

1975

1289
482
1771

1980

2233
873

3106

1985

3527
1506
5033

1990

4434
2128
6562

<

657
217
874

992
394
1386

1558
642
2200

2163
904

3067

3005
1247
42 52

974
262

1236

1302
427.
1729

1670
623
2293

2012
825
2837

2.337
10C0
3337

12829
4036 -

16865

13949
5004

18953

15709
6271

21980

17081
7368

24449

18303
8406

26709

Rozvoj autoaobilisau v SSSR •vlivní celá řada f;ktorů. Otázky rozvoje individuál-
ního aotorisau je však nutno řeSit koaplexně spolu a přísluSnym rozvoje* silnič-
ní sítí, sítě parkovišť a garáží, výstavby a přestavby aěst a úrovní služeb
•otoristůa. Vývoj poStu osob připadajících na jeden autoaobil v CSSR je uveden
v tabulce 3 :
Tab. 3 esob/autaaobii

L955

Lil, 2

1960

62,1

1965

37,8

1970

18,7

1975

10,6.

1980

6,6

1985

5,5

1990

4-5
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Předpokládaný vývoj konečné spotřeby kapalných paliv pr* individuální
istorisaus je v tabulce 4 :

Tab. 4

1970

759,5

1975

• 1378,5

1980

2255,2

1985

2739,7

103 t«p/r

1990

3368,9

Celková spotřeba nevýrobní sféry v SSSR (vč« individuálního aotarisau)

vztažená na jednoho obyvatele a rok je uvedena v tabulce 5 :

Tab. 5 tmp/ebyv. r

197C

1,174

1975

1,286

1980

1,463

1985

1,608

19SC

1,745

Z tabulky 5 je vidét, že aérná spotřeba váech fore» energie v nevýrobní
sféře na jednohe obyvatele by měla do r. 1990 vzrůst •proti výchozímu roku
1970 téměř o 50 %. To js rust ne.iialý a je proto třeba věnovat plnou pozornost
četným problémů* v této oblasti.
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A ZNEČISTENÍ OVZDUŠÍ

2.r..«Ufc. OLa* Ing.-Wenôk J O a_í»_t.n ý

Vzrůstající zájem • kvalitu živetníhe prestředí člověka ve všech vyspě-
lých zemích světa deepěl da stádia, ledy sehraně •vzduší a v«d se přikládá stej-
ná váha jak* výstavbě nevých zdrajů energie. Nelze tedy havořit a priaritě
energetických patřeb před následným zheršením prastředí, at už se jedná a jaké-
kelivzäraje energie. Tenta pažadavek vede ve svých důsledcích k velai závaž-
ným preblémům technickým, ekonomickým a v neposlední řadě i politickým. Jejich
řešení v každém případě přináší nové pojetí technických projektů, nutnost výz-
kumu příčin a následků razptylu Škodlivých látek v atmesféře, hydrosfére aj.

Dnes stojí mima pochyby fakt, že atmosféra netváří bezedný adpadevý pro-
star, kam lze bezstrestně "adlažit" veškeré predukty spalevacích preceaů, pe-
dabnfi jaká světavé aceány nemahau pehltit bez následků adpadavé staky nebe da-
konce veletoky pradukavané civilizací, aniž by se nenarušila jejich ekologicko
rovnaváha.

Rezdíl mezi aceány e atmasfíreu Země spočívá v tem, Se atnasféra má šire-
ké pale půssbnesti, nezná hranic, nemá pobřeží ani průplavy; je všudypřítomná,
ve věčném pehybu, řízená zákony planetární cirkulace a nelze ji spoutat hráze-
mi. Z tahá vyplývá dvejnásabná adpavědnest vlád všech zemí za stav a vývoj její-
ha znečištění v rámci státních hranic - caž byle kenečně zdůrazněna i při jed-
náních známé stockholmské konference v r. 1972.

Ukázala se, že jsme dasud přeceňovali samačistící schapnest atmasféry,
která se sice dakáže postupně zbavavat některých slažek antrepegenníhe aerosolu,
avšak nikaliv tak rychlá a tak účinně, jak bychom si představovali. Z prací čet-
ných autarů vyplývá, Se i když je atmosféra nermálně schopna zbavit se napr.
jemných prachevých částic asi za 20 dnů keagulačními pracesy a vymýváním sráž-
kavau činnestí, vyskytují se krátkadebé pavětrnastní situace, kdy pa dobu něko-
lika dnů dachází k takové stagnaci podmínek, Se místa čistícíha efektu nastupu-
je kumulace aerasmlu až da nebezpečných hadnat. Současná produkce aeraselových
částic, padmíněná činností člavěka na Zemi, dosahuje podle adhadů asi šestiny
až sedminy celkavé produkce přirozeného aerosolu: 3,5 •il» t antropagenníha ve
sravnéní s 22 mil. t příradníha. Ta jsau avšem celkavé hodnoty, které nelza
srevnat peměrevě s pedmínkami v ablastech s intenzívní průmyslsvau výrobou.

Velmi znepakajující je situace v obsahu plynného CO, v atmosféře, který
má da kance tisíciletí staupnaut práti stavu v r. 1940 a 30 %. Vzrůst C02

v atmosféře padá zcela na vrub lidské činnosti a může se svých důsledcích zna-
menat citelný zásah da klimatu Země. 0 charakteru těchta změn se zatím vedau
vědecké spáry; existují hypatézy a eteplaváfei zeměkeule, jakáž i hypatézy
i přirazené autaregulaci zvýšených teplat zvýšeným výparem, zvětšeneu ablačnas-
tí, srážkami apad. Padrabná analýza by přesahevala rámec naáehe příspěvku,
avšak-úkazují se dvě protichůdné reakca na zvýšený obsah C0,o V první fázi by
mělo dajít k ateplení, jelikež C0 ? spaluvytváří -skleníkový efekt" v bilanci
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zářeni a neprepeuätí či Anezuje tak infračervené složky vyzařování ze zemské-
ho povrchu d* světového prostoru. Snes se počítá, že přirozené velké absorben-
ty CO, - rostlinstvo a oceány - nestačí pojmout víc než asi polovinu C0 2 vy-
produkovaného lidskou činností. Proti efektu oteplení zdánlivě působí přítom-
nost antropogenniho prachu, který je skutečně prokázán i daleko od center lid-
ské činnosti jako například v Antarktidě, Grónsku, na oceánech nebo na vele-
horách. Podrobnejší studie ukázaly, že se nejedná o jednoduché zvýšení albeda
atmosféry (tj. poměru mezi dopadajícím a odráženým zářením), nýbrž že jde
více o spektrální redistribuci absorbovaného záření.

Popisujeme«li již důsledky emise prachu do atmosféry, nemůžeme pominout
další klimatické následky zvýšeného znečistení. Patří sem mimo JiaéivyiséÄftt
"ostrovů tepla" nad velkými městy či sídlištěm! aglomeracemi; v zimním období
totiž může dosáhnout tepelná produkce těchto celků až 30 * z celkového příjmu
tepelné energie, což se projeví zvýšením teplot až o několik stupňů oproti
okolí. Dalo by se tedy hovořit nejen o tepelném znečlítění řek, nýbrž i atmo- •
sféry.

Dnes se.již také hovoří o lokálně modifikovaných srážkách na závětrné
straně velkých měst nebo průmyslových oblasti jako o prokázaném jevu, tj.zvět-
šení srážek, jejich frekvence i absolutní množství v důsledku většího počtu
kondenzačních jader, podmíněné konvekce a vzniku oblačnosti v rajónu velkých
měst.

Sluneční záření může být sníženo antropogenním zakalením atmosféry,
obrvláš? v zimních měsících v našich zeměpisných šířkách až o 30 35; negativně
je přitom ovlivněno i spektrum záření pronikajícího k zemskému povrchu. Charak-
ter klimatických změn způsobených velkoměsty se v menší míře promítá podobně
všude tam, kde jsou intenzívní emise tepla, exhalace všeho druhu nebo rozsáhlé
změny přirozeného povrchu Země (intenzívni zástavba, odstranění zelených ploch
atd.). Změny lokálního nebo oblastního charakteru se uplatňuji do vzdálenosti
několika jednotek až desítek kilometrů a na základě velkého počtu prací je
dnes můžeme považovat za prokázané.

Kysličník siřičitý, který je nejrozšířenějším plynným exhalá.tem vznikají-
cím při vSech apalovacích i jiných průmyslových procesech,se v-posledních le-
tech stal nejsledovanější a velmi diskutovanou škodlivinou* Dokazuje se, že
SO- v plynné formě nepředstavuje z hlediska hygienického tak velké nebezpečí
jako S0 2 absorbovaný na jemných částečkách polétavého prachu (typická velikost
menší než lOjum). To znamená, že dnes z hlediska ochrany zdrávi člověka nesta-
čí měřit pouze S0-, ale měly by se ze stejné staniční sítě ziakávat i údaje
o polétavém prachu, jeho fyzikálně-chemických vlastnostech s obzvláštním ztoě-
řenim na přítomnost těžkých kovů nebo karcinogenních látek. Odhaduje se, že
v oblastech ohrožených průmyslovými exhalacemi činí podíl jemné frakce prachu
kolem 50 %; na této hodnotí se významně podílejí jak velkokapacitní,tak .i domá-
cí topeniště. Rostou nároky na kvalitu emisních měřeni, která by měla například
u elektráren poskytnout úplnějlí údaje o velikostním spektra částic prachu,
obsahu těžkých kovů a fyzikálně-chemických vlastnostech aerosolu emitovaného za
různých provozních režimů'. Stále ještě víme málo o vlastnostech aerosolu po
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opuštění komína, o interakcích mezi pevnou, kapalnou a plynnou fází aerosolu
za razných provozních a meteorologických podmínek i v jeho následných účincích
na člověka. Není bez zajímavosti porovnat hodnoty podílů jednotlivých skupin
emitentů prachu v NSR v roce 1970 s

elektrárny -350 000 t/rok,
průmysl - 180 000 t/rok,
domácnosti - 500 000 t/rok.

BřebUd rozhodně není úplný, chybí data o prachu produkovaném zemědělskou výro-
bou, dopravou, přirozenými zdroji, aväak obsahuje patrně podstatnou část stacio-
nárních topenišío Vysoký a vlastně dominantní podíl domácích topeništ se nebu-
de příliš lišit od našich poměrů, i kdys např. ve sledované oblasti podkrušno-
horských elektráren jsou objemy paliv spotřebovaných v domácnostech ve srovná-
ní s objemy paliv spotřebovanými v elektrárnách velmi nízkéo Důležité ovšem
není jen kritérium množství, jde také o kvalitu spp1ovacího procesu a výšku
emisního zdroje nad zemí, denní chod provozu atd.

V našem příspěvku se můžeme dotknout jen několika dílčích otázek komplex-
ního problému Síření kouřových vleček z velkých zdrojů, a to vlivu elektráren
Tušimise a Prunéřov na přilehlé svahy a hřebeny Krušných hor.

Jedná-li se obecně o Šíření aerosolu nebo aerosolového oblaku kontinuál-
ní exhalovaného vydatným tepelným zdrojem do atmosféry v planetární mezní vrst-
vě, jsou pro koncentraci emisí naměřených na zemi rozhodující nejen emisní
parametry zdroje, nýbrž i - a to podstatnou aěrou - kvalita rozptylujícího
prostředí. Vyloučíae-li případy nulového horizontálního pohybu atmosférické
vrstvy, přistupuje ke složkám vlastního difázního rozptylu z bodového zdroje
ještě složka advekční. Dýmová vlečka se rozptyluje jednak vlivem vnitřních
termodynamických sil a jednak je unášena pohybující se vrstvou atmosféry. Tato
vrstva však'vesměs nebývá homogenní co do fyzikálních vlastností, mění se její
teplotní profil s výškou, směr i rychlost proudění, jakož i velikost turbulent-
ních vírů, tedy i složky vertikálních rychlostí asměrů.

V rovinném terénu se lze matematickými modely difúze přiblížit skutečným
průměrům s účinností závislou na kvalitě, množství a proměnlivosti parametrů
vstupujících do rovnic. V hornatém terénu je však zavádění korekčních faktorů
do atmosférických difúzních rovnic problematické, nelze jich použít univerzál-
ně, nýbrž jen od místa k místu a přesto výsledky často neodpovídají nákladům
spojeným se složitostí výpočtu a jeho použitelnosti. Existuje celá řa.da význam-
ných autorů, kteří ve svých pracich předjricláiaji možnosti numerického řešení
difúzních úloh; v současné době se projevuje více snaha po sjednocení jednot-
livých metodik tak, aby bylo aožno alespoň v rámci jednoho státu používat jednu
metodu úspěšně a přizpůsobit jí příslušné normy. V podstatě jde o odpověz* na
otázky : kdy, kde a jak dlouho bude na daném místě koncentrace škodlivé látky
přesahující nejvyšší přípustnou hodnotu, ne'jo jak velkou koncentraci lze oče-
kávat v daném bodě.

Sešenf této úlohy je však třeba programovat jak pro celou akálu provozních
podmínek elektrárny, tak i pro daleko pestřejší paletu proměnných podmínek
atmosférické planetární mezní vrstvy. Přesnost výpočtů i pro rovinnou sií kolem
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zdroje je podmíněna hustotou sítě, kv&litou vstupních dat, časovým krokem
a stupně* pravděpodobnosti předpovězených atmosférických parametrů u všech
prognóz. Situace se komplikuje, jestliže na nepříliš velkém prostoru existuje
několik významných zdrojů a různým stupněm "aktivity" proměnné v čase. V pod-
mínkách KruSných hor hraje významnou roli nejen horizontálni, ale i vertikál-
ní členění*zdrojů emisí, které může být vůči stanicím na horách natolik kompli-
kované, že určeni původce namířených koncentrací je za některých situací velmi
nesnadné. Máme-li dosáhnout statisticky průkazných vazeb, vyžaduje isíření imi-
sí na staniční' síti dlouhou dobu a kromě toho i rozsáhlou experimentální práci
pro získání doplňujících údajů.

Zdánlivě nejprůkaznější se ?,311o použití stopové látky, která by se chova-
la při vypouštění komíne* jako původní exhalace ze spalovacího procesu. Její
detekcí na zemi v různých směrech a vzdálenostech od zdroje bychom měli získat
přímé hodnoty difúzních parametrů, které by se daly analogicky aplikovat na
30 2 atd. Taková metoda je rozpracována a provedli jsme několik základních poku-
sů; ,je však náročná na organizační zabezpečení, na techniku analýzy, je poměr-
ně nákladná a není použitelná za všech meteorologických podmínek. Podobná situa-
c? je s použitím hmotové spektrální analýzy, kde hlavní překážkou při požadova-
ném velkém počtu měření jsou značné finanční nsklady.

S ohledem na naše možnosti finanční a vybavení přístrojové i personální
jsme -zvolili cestu trvalého dlouhodobého měření imisní koncentrace SOj v síti
stanic, kdy za současného sledování emisí elektráren a meteorologických para-
metrů jsme se pokusili nr.iít způsob, jak vyšetřit vliv elektráren, resp. jejich
podíl na celkovém znečištění vybrané horské oblasti kysličníkem siřičitým.

Měřicí si? je tvořena šesti stanicemi vybavenými polarograficko-coulomet-
rickými analyzátory SOp a rozkládá se na prodloužené spojnici elektráren
Tušimice a Prunéřov smírem do hor. Základní údaje o stanicích jsou v tabulce.

N<5zev.

Celná
Nová Víska
Pavlov
Přísečnice
Vejprty
Vysoká Jedle

27
21
13
18
4
14

Zahájení
měření

. 2.1968

. 5.1968

. £.1969

. 4.1968

. 7.1968

.10.1970

Orientace k ETU
w
1*]

160
120
120
120
120
150

vzdálenost
Ckm]

H|9
12,2

9,2
18,1

24,7
9,7

Orientace k EPHU
u
LI
200
120
130
120
120

190

vzdálenost
Ckm]

8,5
5,5
2,5

11,4
18,0

5,1

Výška MER

w
740
710
440
800
760
670

Dosud jsme zpracovali více než půl miliónu údajů půlhodinových imisních
koncentrací SO,. a adekvátní počet dat emisních a meteorologických. Vlastní
zpracování dat lze zhruba rozdělit na dva směry: hromadné zpracování dat, které
zahrnuje Seat roční etap, a zpracování dat vybraných, resp. zvláštních, které
se týká tří posledních ročních etap.

Z hromadného zpracování jsme zatím získali dlouhodobý obraz o četaosti výsky-
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tu celého velikostního spektra krátkodobých imisních koncentrací K,Q i kon-
centrací denních K g 4 na jednotlivých stanicích i celkem. (Koncentrace jsou
podle velikosti rozděleny do tříd. )
Zaznamenali jsme změny velikosti koncentrací, a to rodní i sezónní0

Dokázali jame, že v jednotlivých směrech vStru je relativní'četnost jednotli-
vých tříd koncentrací různá, takže lze rozliäit směry více či méně znečištěné
různými zdroji, ale jsou i směry prakticky čisté.

Dále se ukazuje, že během let se zachovává relativní četnost jednotlivých tříd
koncentrací ve směrech a celkové roční znečištění je především dáno rozdelenia
směru větru, tj. větrnou růžicí v tou kterém roce.
Bylo vyšetřeno trvání vysokých iaisí a jejich aaxiaa.

Byly srovnány roční i sezónní imise na stanicích s ročními a sezónními emisemi
elektráren.

Byly vypracovány aumy (integrály) koncentrací pro kařdou stanici v jednotlivých
letech podle dávek z j-dnotlivých směrů větru.
Podobně byly vypracovány průměrné roční koncentrace podle směrů větru pro kaž-
dou stanici v jednotlivých letocho

Konečně byl stanoven přínos elektráren TuSiaice a Prunéřov k znečištění sledova-
né oblasti, a to třemi způsobyo

Výsledky byly zpracovány do anoha tabulek, z nichž pro ilustraci uvádíme
alespoň několik následujících údajů.
Krátkodobě je NPK,Q na našich stanicích překračována do 1 % případů, dlouhodo-
bě NPK24 v necelých 8 % případů.
Krátkodobé i denní koncentrace j3ou v zimě vždy vyšší než v létě. Průměrné roč-
ní imise kolísají v jednotlivých letech více než o 100 %, emise o 21 %.
Stzánní kolísání (léto - xiaa) průměrných emisí elektráren se pohybuje od 16 do
21 %, kdežto kolísaní imisí je o řád vyšší. Naše měřicí sf? zachycuje a rozli-
šuje i vliv vzdálených zdrojů znečištění v mostecké průmyslové oblasti,
v Chomutově, ale i v NDR v oblasti Karl-Marx-Stadtu.

Pokud jde o vliv elektráren nu znečištění naší oblasti, lze říci, že v příměru
5 let je tento pcdíl na jednotlivých stanicích do 30 do 50 % celkové imisí dév-
Jřy S0 2.
Porovnáváme-li průměrné ročné imise v sektoru větru od elektráren s imiseai
z ostatních směrů, pak imise z neelektrárenského sektoru činí 3 5 až 50 %.
Pokuč jde o rozdělení četnosti tříd koncentrací v těchto sektorech, pak od elek-
tráren je NPK,Q překračována c řád více.

Při zpracování zvláštních případů jsme předem vyloučili ty dny, kdy se
koncentrace S0 2 pohybovaly jen málo nad průměrem a kdy tedy vliv jednotlivého
zdroje je vůči pozadí obtížně prokazatelný. Všímali jsme si převážně těch dnů,
kdy koncentrace S0 2 překročila hodnotu větší než 0,50 mg S02/ar„

Podmínky vedoucí k vysokým hodnotám imisi na horách, tj. vhodný směr a rych
lost proudění v hladině dostupu kouřové vlečky, teplotní zvrstvení, způsob roz-
ptylu dýmové stopy, denní doba, výkon elektrárny atd., vznikají vesměs jen krát-
kodobé. VStšina maximálních koncentrací nepřekročí dobu trváni šesti hodin,
častěji dv% až tři hodiny. V letech 1971' - 1974 se vyskytly uvedené koncentrace
celkem ve 289 dnech; z nich ve 181 dni lze považovat ETU a EPRU za velmi pravdě-
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podobný, ve 103 dnech za nepravděpodobný a v 5 dnech za sporný pro chybějící
data. Zavedeme-li daláí zpřísňující kritéria pro výběr dnů, začni se uvedený
poměr na 184:136:5, což jinak řečeno znamená, že téměř 50 % všech koncentrací
nad 0,50 mg SO^/a by mohlo být způsobeno elektrárnaai. Zavedeae-li do rozbo-
ru podaínek jeanější Sašové dělení, tj. hodinových chod uvnitř dne, zjistuje-
me, že na vrub elektráren by potoa připadalo asi 35 až 40 % uvedených nadměr-
ných koncentrací. Uvedená hodnota je výaledkea urc*ni přínosu z rozboru meteo-
rologických podmínek, tj. zejména 3 ohledea na výškový vítr, výšku vlečky,
charakter šíření stopy a teplotní zvrstvení; aůžeae ji tedy považovat za hodno-
tu prokazatelnou z hlediska aeteorologických důkazů.

RozSleníme-li ještě celý soubor dále kvalitativně, dostaneme přibližné
rozliäenl stupně zasažení horské oblasti:
Velmi slabě mohly být zasaženy stanice v 8,33 % případů,

slabě - " -
středně - " -
silně - " -
velmi silní - " -
vůbec nemohly být zasaženy

— —

mm *• wm

_ « -

mm ** M

16,
22,

15,
13,
23,

67 í
00 5
"O 5
00 3
00 S

h případů,
h případů,
h případů,
í případů,
i případů.

Tyto tídsje platí pro třídu koncentrací nad 0,50 mg SOj/rr a můžeme je
brát v úvahu pouze jako informativní z* celé období let 1971-1974; ve skuteč-
ných podmínkách mohou nastat situace, kdy vliv elektráren na imise na horách
bude jasní-dominantní a může trvat několik dní za sebou při hodnotách přínosu
ETU a EPRU 75 % i více.

Výsledky o přínosu elektráren získané oběma způsoby zpracovíSní jsou celkea
v 3ouladu a ukazují, že imise SOg v Krušných horách mohou za nepříznivých situa-
cí rozptylu dosahovat vyšších hodnot než WPK-JQ nebo NP^.. Je žádoucí, aby se
zpracovaly další soubory dat získaných dlouhodobým něřením, protože poznatků
z tohoto výzkumu bude možno použit při rozhodování o výstavbě dalších energe-
tických kapacit v otázce odsiřování spalin a regulace emisí.
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DOSAVADNÍ VÝSLEDKY PRACÍ NA MATEMATICKO-EKONCÍICKČM MOBEXOVÄíf
A OPTIMALIZACI I.T»EHC3ETICKáHO HOSPODÁŘSTVÍ

I n g . B o h u s l a v C a b i c a r , C 3 c .

První pokusy 3 aplikací meziodvětvové trlaňce na energetické hospodářství

(dále EH) začaly v roce 1962, avšak ve včtäím rozsahu a systnasticky se příče

nci matematicko-ekonomickéai modelování EH jako celku rozvinuli' v roca 1957, kdy

byla tato problematika zařazena do samostatného hlf.v;ího úkolu. Zam'ŕení prací

bylo ovlivněno přímou návazností na dřívější zpracování energetických bilancío

Z tohoto důvodu byl jako výchozí typ modelu pro aplikaci na EH zvolen Leontěvův

strukturní model. Ten byl zpočátku aplikován dle /jeho původního určení jako

modsl bilanční, později byl též vypracován postup použiti tohoto modelu pro

ekonomické vyhodnocování variant rozvoje EH.

V období 1967-1970 byly práce zaměřeny předevšía na metodické otázky vypra-

cování strukturního mcúílu 2H a na řeSer.í souvisejících otázek statistiky & evi-

dence a ekonomického hr. nocení.

V letech 1971-1972 byla vypracována soustava vstupních dat pro riiropektiv-

ní řeSení strukturního "icäelu EH0

Na 7.áklac5ě vypracovaných metodických postupC i soustavy vctr.pníoh dat bylo

v roi-5 V;73 strukturního modelu použito pro vyhodnocení sciboru variant EH

z bilančního i ekonomického hlediska.

Práce na strukturní™ siodslu EH byly v roce 1974 dokončeny vypracováním

komplexního modelu, zahrnujícího jednak model EH jako celku a subnočPly jeJnot-

livých subsystéipi*! těžby a úpravy uhlí, plynárenství a kok"sáren3tví, zpracování

ropy, soustav centrálizovar.?ho zásobování teplea a elektrizační soustavy, jednak

různé typy modele: atodel s-? složenou tr.&ticí, model co složenými koeficienty,

né) ?.adový aodel, aodel s obdélníkovou maticí a bilanční tabulkou.

Současně se zakončováním prací na strukturním modelu £H byly zahájeny prá-

ce na optimalizačním modelu. V roce 1974 byla vypracována aetodika optimalizač-

ního modelu EH, zahrnující zásadní principy, aatem&tickou formulaci a soustavu

rovnic, pronenrich « vnitřních vazeb optimalizačního noče^u EH, včetně požadav-

ků národního hospodářství na EH, licitujících faktorů a koeficientů účelové

funkce o

V roce 1975 byla metodika optimalizačního modelu aplikována při vypracová-

ní prognostické studie rozvoje EH na období deseti až patnácti let s použitím

optimalizačního modelu v prvním stupni přiblížení.

Vzhledem k tomu, že v budoucnosti se počítá především s používáním optima-

lizačního modelu, jsou další části referátu zaměřeny na tento «odel.
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Cíle* optimalizace energetického hospodářství je nalezeni takové struktu-

ry komplexní energetické bilance, která by při respektování limitujících fakto-

rii v energetických zdrojích pokryla dané potřeby národního hospodářství v pali-

vech a energii s minimálními společenskými náklady.

Z metodického hlediska se jsdná o ainimalizačnl úlohu lineárního progra-

mování se dvěma typy omezení (požačavkový vektor, daný konečnou užitečnou

spotřebou f̂ r-ea a nositelů energie, popřípadě i objemen některých neenergetic-

kých výrob a služeb a vektor limitujících faktorů v energetických zdrojích).

Hlavním optimalizačním kritériem je minimum sumy společenských náklfcdů a pro

potřeby speciálních analýz přicházejí v úvahu i jiná pomocná kritéria

(minimum nároků na prvotní energetické zdroje, minimum nároků na investice

•pod. )„

Optimalizační model mu3í zahrnovat výrobní i spotřební část energetické

bilance a omezení, vyjadřující požadavky národního hospodářství, M U S Í být pro-

to zadána dvěma způsoby:

a) konečnou užitečnou spotřebou tam, kde je forna energie nezaměnitelná,

b) objemem neenergetických výrob nebo sluieb,. u nichž existuje možnost

substitucí forem a nositelů energie

Označení a definice:

A ..... strukturní matice, vyjadřující vztahy mezi výtěžky energetických

procesů (tčžby, dovozu, zušlechťování, přeměn) a jejich spotřebou

uvnitř energetického hospodářství

X řádkový vektor objemů výroby v energetických i neenergetických proce-

sech v členění dle variant

y, sloupcový vektor nezaměnitelné konečné spotřeby paliv a energie

Yp sloupcový vektor požadovaných objemů neenergetických výrob a služeb,

u kterých existuje možnost substitucí použitých paliv a energie

X-̂  řrdkový vektor objenu výrob paliv a energie v členění dle variantních

procesů

Xg řádkový vektor objemů neenerjjetických výrob a služeb v členění dle

substitučních forem a nositelů

X2" ••• sloupcový vektor, zahrnující všechny výroby a služby, obsažené ve

vektoru Xg» přičemž každý prvek X ^ představuje součet substitučních

variant v rámci daného procesu

X^....o sloupcový vektor, vybraný z vektoru X^, zahrnující všechny limitované

energetické procesy

Xj, sloupcový vektor, vybraný z vektoru X, zahrnující všechny proměnné

s horními mezemi

x sloupcový vektor, vybraný z vektoru X, zahrnující všechny proměnné

s dolními mezemi
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X .. vektor horních mezí

• Xmin** v* k' t o r dolních mezí

*1» Xl* al°uPC01l* vektory, vybrané z vektoru X^, jejichž vzájemně odpovídající
prvky vyjadřují proměnné, mezi kterými jsou definovány podmínky vnitř-
ní rovnováhy

X-,. .. sloupcový vektor limitujících faktorů v prvotních, zušlechtěných
i premenných zdrojích

K .... diagonální matice konstant, vyjadřujících podmínky vnitřní rovnováhy

modelu

C .... řádkový vektor měrných společenských nákladů forem a nositelů energie

I .... vektor měrných pořizovacích nákladů

Z .... vektor nároků na prvotní energetické zdroje

AT.... transponovaná matice A

U .... vektor duálních proměnných (duálních cen)

S .... vektor stínových cen

P .... množina procesů, definovaných v rámci vektoru X

P1#... dtto - energetické procesy

P..... dtto - neenergetické procesy

V .... množina variant, definovaných v rámci vektoru X

V,.... dtto - energetické procesy

V2.... dtto - neenergetické procesy

J 1J
V • É V V • Ä \

J l j ^
V í n £ P . V, -n £ 1

VP = U V Ó P % = u

m .... celkový počet rovnic modelu

n .... celkový počet proměnných modelu

j .... indexy jednotlivých proměnných
g, h, k, 1 .... indexy pro označení skupin rovnic
p, q, s .... indexy pro označení skupin proměnných, přičemž p představuje

skupinu proměnných na levé straně rovnice, pro kterou platí l~p—(n - r)

(pro 1. skupinu rovnic), 1—p-^n (pro 2. a 4. skupiny rovnic), 1 ~ p — (n - q)
(pro 3. skupinu rovnic),
q představuje skupinu proměnných na levé straně rovnic, pro kterou platí

l^qÄ(n - p), PiH <3i = °
r představuje skupinu proměnných na levé straně rovnic, pro kterou platí

1—r —(n - p) a P^O1*! = °
a představuje skupinu proměnných na levé straně rovnic, přičemž aCZp

P2j
V2j
V2jp
V 2 P

€
€
č
= U

P2

IV
)

P2j
V2jp



ai- £ A ... technický koeficient, vyjadřující produkci formy energie
i z procesu j

b^ . £ A ».. technický koeficient, vyjadřující spotřebu foray energie
i v procesu j

y^ <£ Y^ .. nezaměnitelná konečná užitečná spotřeba foray energie i

y^ € Y2 °* požadovaný objea neenergetickjí výrpby nebo služby i

x- £ X ... obecně proměnná modelu (energetická i neeneigetická)

*\ fc. xi •• objem výroby v ne energetickém procesu j
(2)

Xj £ Xg ». objesi výroby v neener^etickém procesu j

k £ K ... konstanta, vyjadřující podmínky vnitřní rovnováhy sodelu

c. g: C ... měrné společenské níklady v proce3u j

u- ^ U ... duální cena formy energie i

s. £ S ... stínová cena procesu j
u

x^ lim ^xim aaxis^lní aožnosti výroby (dovozu) formy energie i
xi max *** horn* »ez, vztahující se k proměnné i

xi min *" d o l n í aiezi vztahující se k promčnné i

Vztahy mezi prvky modelu:

xx C x xP d xx

x2 c x xj c i2

x = xxU x2 xj í) xj = o
*! c: Y xi c: x1

Y = Y1t'Y2

Vyjádření modelu v maticové symbolice :

v 2 p

AX =s

x 2 ^

XH é

X D "*

cx í
X *

V3_

X l i >
X»ax
x « i n

min
0

^ éKX,
1 1 !

X * min (popř. X =. min, nebo ZX - min)

Duální úloha:

U Y 2 * max
U ' * o
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Duálně-duální úloha '•

AS ^ y
XS « max

S Ä o

Matematická formulace modelu:

1. q rovnic (nerovností) (h = 1 ... g), vyjadřujících bilanční vyrovnanost

modelu typu:
xp " b ir xr A n1}

i 1 }x

P -

nebo
xp * bir xr "bis xs

•ip xp - bir xr " bi

2. h rovnic (nerovností) (h = g + 1 ... h), vyjadřujících limitující faktory,
typu:

„(1) £ „
xp xi lim

3. k rovnic (nerovností) (k = h + 1 ... k), vyjadřujících podmínky vnitřní
rovnováhy v modelu, typu:

„(1) £ k„(l)
P K q

4. 1 rovnic (nerovností) (1 = k + 1 ... 1), vyjadřujících požadavky na sub-
s.tituôní neenargetické výroby a služby, typu:

5. (m - g, h, k, 1) rovnic (nerovností), vyjadřujících horní a dolní meze,

typu:
xi é xi max
xi A xi min

6. Účelová funkce modelu:

I
c iX, = min

7. Podmínka nezápornosti:

xj * °

Duální úloha:

•pj ui " brj ui * cj

ui "

Duálné-duální úloha: x

a._ s. - bip 8j " bir °j ̂  ui
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Proměnné duální úlohy (duální cany) oíedstevujf optiaální ocenění jednot-
livých energetických zdrojů.

Proměnné duálnž-duální illohy (stínové ceny) vyjadřují stupeň efektivnosti
(+) nebo neefektivnosti (-) jednotlivých energetických procesů.
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Technologickou strukturu optimalizačního modelu vytváří 199 rovnic,
176 proměnných a 676 technických koeficientů ve strukturní matici*

Schéma matice optimalizačního modelu je v tabulce 1. 199 rovnic modelu
se dělí dle jejich funkce na tyto skupiny: '

počet rovnic

a) rovnice základní 42
z toho: tuhá paliva 8

kapalná paliva 17
plynná paliva 9
tepl» 2
elektřina 6

b) rovnice doplňující 157
z t«h»: rovnice, vyjadřující limitují-

cí faktory 14
rovnice, vyjadřující podmínky
vnitřní rcvnovfthy v modelu 22
rovnice, vyjadřující požadavky
na neenergetické substituční
výroby a alužby 11
rovnice, vyjadřující horní
a dolní meze 110

Proměnné modelu se dělí na energetické a neenergetické a energetické pak dla
.jednotlivých subsystémů:

. pečet proměnných

energetické promSnné 131
z toho: tuhá paliva 14

k&palná paliva 27
plynná paliva 23
teplo 22
elektřina 45

neenergetické proměnné 45

Proměnné modelu zahrnují jednak energetické a neenergetické procesy, jed-
nak varianty v rámci těchto procesů definované. Varianty vyplývají z těchto
variabilních faktorů:

a) původ energetického zdroje,-
b) druhy palirových základen,
c) druhy technologii,
d) struktura výtěžků.



Hlavním praktickým cílem optimalizace EH je vypracování prognózy perspek-
tivní komplexní energetické bilance na období 10 až 15 let, odpovídající nej-
ekonomičtější variantě, jako podkladu pro dlouhodobé koncepční řízení rozvoje
EH na centrální úrovni.

Dosažení tohoto cíle umožňují data optimalizačního modelu:

a) Technická:
vektor X^ zahrnující:
- optimální objemy výrob (těžeb, dovozů, získávání) všech forem a nositelů

energie j
- optimální variantní řešeni pokud jde o palivové základny, technologie
a původ forem a nositelů energie a otrukturu výtěžků některých energetic-
kých procesů;

vektor X„, zahrnující optimální strukturu výroby neenergetických výrob
a služeb dis substitučních forem a nositelů energie;

vektor zbytkových proměnných.

b) Ekonomické:
skalár, vyjadřující sumu nákladů optimální varianty;
vektor duálních cen;
vektor stínových cen.
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ANALÍZA A PROGNÓZY PRIEBEHOV ZAŤAŽENIA ES V ČSSR

I n g . J á n T u r e c e k , I n g . O s k a r S c h i f f l e r ,
I n g . V l a d i m í r M a n k y n a , C S c . , I n g . K a r o l V e 1 g o s

Výskum časových priebehov spotreby elektriny má v ED'1 dlhoročnú tradíciu.

Možno pověda?, že tejtn problematike sa venovala čas? výskumnej kapacity prak-

ticky od prvých počiatkov Energetického ústavu, pričom štúdium diagramov zala-

?,9nia, ako sa problematike hovorí bežne a menej presne, bolo níplňou útvarov

postupne v Trahe, Brne i v Bratislave,, V súčasnosti je problematic.', diagramov

zaíažonia nosnou náplňou výskumného odboru bilancií elektrickej energie a výko-

nu elektrizečnej sústavy - odboru 451»

V touto stručnov príspevku sa nebudeme zaoberaí celou ptiletou problematiky,

tým menej výsledkami výskumu v priebehu posledných decénií, pozornosí obrátime

na niektoré vybrané problémy, pri riešení ktorých sa dosiahli progresívne vý-

sledky, znaaenajúce určité medzníky v štúdiu diagramov zaťaženia.

Z&čalo se to dôslednejším uplatňovaním aetód matematickej štatistiky.

Porovnávali se denné diagramy zataženia získané z prieaerných hodinových úáa-

jov v sledovaných stredách s odpovedajúcimi diagraay bežne sledovanými v dispe-

čingoch a sistilo sa, že charakter týchto diagramov je veími podobný a o iísel-

ná ukazatele vypočítané z jednoho ži druhého typu sa od seba naodlisujú. Treba

ma? pritom na zretsli, že každý jeden diagram určitej sústavy je náhodným obra-

zom celého radu faktorov, a tedy nemožno při výpočte ukazateíov trval na príliš-

nej presnosti. KeS sa na základe tohoto poznatku rozšírila analýza na všetky dni

roka a porovnávali 3a koeficienty rovnomernosti a koeficienty minima, zistilo

sa, že ich rečné priemerné hodnoty t'dedené podl'a dní sú charakteristické pre

pondelky, pracovné dni uprostred týždňa, soboty, resp. nedele. Viacročný rozbor

preukázal pomerne velkú stabilitu týchto ukazatel'ov, pričom z priemerných hcônot

bylo možno odvodiť aj trendy zmien.

Praktické výpočty priviedli nás na myšlienku doplniť1 kalendárny rok na 53

úplných týždňov a pre prognostické ciele vylúčiť z anályzoviiných rekov vplyvy

sviatkov a presunov pracovných dní tak, že sa vytvoril tzv. porovr.ateíný rok,

ktorý mal energiu úmerne odpovedajúcu kalendárnemu roku a totožné ročné aaxiatál-

né zaťaženie<>

Všetky tieto drobné poznatky mali v konečnoa d3sledku velký význam. Dokáza-

lo sa, že nie nutné považovať za výlučnú bázu pre prognózu diagramy priemerných

hodinových hodnot zaťaženia, a že je teda možné adekvátne študovať 8 760 hodino-

vých údajov za rok miesto 384 údajov. Okrem toho sa umožnilo skúmať všetky dni

v roku, kým predtým bolo k dic-pozícii len 12 stried za dvanásť mesiacov a sobo-

ta a nedeľa v júni a decembri.

Metodika rozborov sa postupne komplexne naprogramovala na počítač, a kecT

dostaneme z výpočtového 3trediska ČEZ celoročné údaje o zaťažení, behom krátkej

doby sa spočítajú všetky potrebné denné, týždenné a ročné ukazatele, ich priemer-
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né hodnoty a disperzie.

Výsledok celoročnej analýzy diagramov zaťaženie je, pochopitelné, omnoho
spolahlivejší, než porovnávanie iba dvoch diagramov zataženia, ktoré - menovite
v prípade dní rožného maxima - môžu byí a bývajú poznačené náhodnými faktormio

Fokial je ném známe, vývojové tendencie časových priebehov spotreby na základe
ročného vyhodnotenia v iných sústavách nerobia.

Súčasne sa vytvorili predpoklady pre využitie podkladoT na prognózovanie

sinsulačnými metódami na samočinnom počítači*

Pri modelovaní perspektivných priebehov taíaženia boli ťažiskovým príspev-
kom poznatky prác brigád odborníkov na tému I - 1O2 sekcie 4o Stálej komise
pre elektrickú energiu RVHP v rokoch 1971 - 1972„ Náplňou témy I - 1.2 bola
metodika určovania priebehov zaíaženia prepojených sústav krajín RVHP. Na tých-
to poradách sme si overili metódy prognóz diagramov zataženia, používané v ČSSR,
a konfrontovali sme naše výskumy s poznatkami iných partnerov, hlavne ZSSR, NDR
a Plno

Impulzom pre našu daläiu prácu bolo zdorazrenie potreby stochastického prí-

stupu k problematike priebehov zataženia. Naše práce na modelování perspektir-

ných diagramov zataženia se niesli od roku 1973 v tomto smere.

Zataženie i hladiska systému energetiky je ukazovatel úzko spojený s neja-

kou teritoriálnou oblastou. Je charakterizované plynulou spojitou zmenouo Úro-

veň zataženia je závislá

- na ročnom období,

- na dni v týždni,

- na hodine dňa<>

Zataženie ja mení spojité, ale operativ»a evidencia priebehov zataženia
je hodinové. Ide o priemeraé hodinové zataženie, teda vlastne o hodinové energie«
Tým, že zaíažení určitej teritoriálnej oblasti je sdčet zataženi velkého počtu
odberatelov momentálne zapojených na rozvodnú sieí, je daný náhodný - stochas-
tický - charakter zataženia.

Zataženie je typický spojitý nestacionárny stochastický proces. Na hodino-
vé hodnoty zataženia, teda vlastne na chronologickú postupnost celočíselných
hodnot hodinových zataženi v priebehu roku, majú vplyv:

- trend rastu spotreby elektrickej energie,
- smeny podmienené sezónnosíou spotreby v priebehu roku,

~ stochastické odchylky najrôznejšieho pôvodu ((meteorologické vplyvy, rôzne
ekonomické a mimoekonomieké vplyvy, ako televizné seriály, športové podujatia
apodoj,

Pritom možno konštatovaí tieto charakteristické znaky:

Ak uvažujeme nie ročnú dynamiku zataženia, ale prieres hodinových zaíažení za
jeden týždeň, potom možno konštatoval, že každý deň týždňa má svoj charakte-
ristický denný diagram zaíaženia. Pritom denné diagramy zataženia za utorky až
piatky sa od seba podstatne neodlišujú, takže v niektorých úvahách ich priemer
považujeme za denný diagram zataženia všedného dňa v týždni.
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Potom delíme charakteristické priebehy zaťaženia na normálne pracovné dni,
soboty, nedele a pondelkyo

Ak uvažujeme dynamiku vývoja v priebehu roku, možno zistií, že denný dia-
gram zataženia každého dňa v týždni sa vplyvom sezónnosti a trendu v priebehu
roku pomaly mení o,

Bol urobený štatistický rozbor rozloženia hodinových zaíaženi. Každý deň
v týždni za celý rok bol rozoberaný osobitne. Bolo zistené, že rozloženie zata-
žení určitej hodiny dňa okolo ročného priemeru má bu3 priamo Gaussovo normálne
rozdelenie, alebo alespoň Pearsonovo rozdelenie IIIo typu s malou šikmostou,
ktoré konverguje k normálnemu rozdeleniu.. Toto zistenie umožnilo potom simulač-
né modelovanie priebehov zaíaženia na samočinnom počítačio

Pre prognózy časových priebehov zataženia sa t.čo vo všetkých krajinách
RVHP používajú dve základné metódy, a to:
a) metódy syntetické,
b) metódy globálne.

Podstatou syntetických metód je, že aa zistujú priebehy zataženia jednot-
livých homogénnych odberateľských skupín (technologických procesov), a to jak ich
podiel na celkovej spotrebe elektrickej energie príslušnéhe teritória, tak i
typový priebeh.

Typové diagramy zaíaženia sii vyjadrené v pomerných hodnotách tak, že denné
maximum zataženia sa rovná 1,0 (reap. 100 %)<, Potom znalost absolutného maxima
v MW stačí na vypočítanie celého denného diagramu zaťaženia príslušnej odběra-
telské j skupiny (národohospodárskeho odvetvia).

Celkový perspektívny priebeh zaťaženia pre prognózovaný deň v roku horizon-
tu prognózy sa získa spočítaním priebehov, tj. pers aktívnych denných daigramov
zataženia všetkých odběratelských skupín.

Teda východiskové podklady pre prognózu u syntetických metód síl (pokial
sa obmedzíme na prognózu dňa maxima ročného hodinového zaťaženia v roku horizon-
tu prognózy):
a) ročná spotreba elektrickej energie príslušného územia celkom a podlá odběra-

telských skupím, fialej podiel strát v sieti a vlastnej spotreby elektrárni
na celkovej spotrebe elektrickej energie;

b) ročné maximum hodinového zataženia odberateľskej skupiny a jej podiel na ma-
xime diagramu teritória (maximum zataženia teritória nenastáva súčasne s ma-
ximom určitej skupiny);

c) typové diagramy odběratelských skupín, 3alej strát v sieti a vlastnej spotre-
by.

V GSSR sa používa syntetická superpozičná metóda, ktorá odvodzuje perspek-
tívny denný diagram zataženia v deň ročného maxima zaíaženia sústavy. Spočívá
na týcht* predpokladoch:
a) časový priebeh spotreby elektrickej energie každej sledovanej odberateľskej

skupiny (národohospodárskeho odvetvia) si zachováva stabilný charakter za dlh-
äí časový úsek, a teda v roku horizontu prognózy nedôjde k podstatnejšej zme-
ne jeho štruktúry, respektíve táto zmena bude zohľadnená v jej typovom diagrame;
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b) hodina maximálneho J. -orného zataženia sa vyskytne v tom dni, kedy je maximál-
na denná energia v reku, a v tom týždni, kedy je maximálna týždenná energia
v celom roku.

Aj keä posledná podmienka o súčasnosti hodinových, denných a týždenných
maxim býva v praxi málokedy splnené,^bolo zistené, že z tohoto titulu k pod-
statne jáieau skresleniu výsledkov nedochádza.

Syntetické metódy rozkladajú vlastne proces prognózy na prognózu jednot-

livých odběratelských skupín. Dynamika vývoja určitého národohospodárskeho od-

vetvia sa dá oveľa lahšie zistit a kvantifikovat ako dynamika vývoja štátu ale-

bo oblasti. Ovšem vyžadujú si velké množstva vstupných údajoT, ktoré často nie

je k dispozícii.,

V ČSSR máme za obdobie 1965-1974 údaje B spotrebe podlá odběratelských
skupín za sledované stredy raz mesačne a dvaráz ročne za soboty a nedele. Pre-
tože denný diagram zataženia je poznačený náhodnými odchylkami, ktoré môžu vy-
kázané hodinové hodnoty úplne akreslit, narážame na značné íažkosli pri vytvá-
raní typových diagramov hlavne u strát v sieti a vlastnej spotreby.

Žiače sa bezpodmienečne rozvinuta •piesnit Systém operatívnej evidencie

o časových priebehov zataženia podlá odběratelských skupín.

Globálne setódy prognóz časového priebehy zataženia vychádzajú z celkové-
ho pohladu na vývoj zataženia bez zohladnenia jednotlivých odběratelských sku-
pín.

Teoreticky ide o extrapolačné metódy, pričom sa používajú iba metódy pria-
mej extrapolácie na báze vhodnej prognostickej funkcie. Nepriama extrapolécia,
tô« hladanie korelačnej závislosti k nejakému inému národohospodárskemu ukaza-
telů, sa používá iba u prognóz celkovej spotreby elektrickej energie.

Ak máme k dispozícii iba časové rady hodnôt zataženia v bázickom období
a iba z nich se vychádza pri prognózách určením vhodnej regresívnej čiary, ide
o globálne metody bez dodatočných informácií.

Ak sa však východiskové informácie doplňujú aj o Salšie údaje, platné pre
horizont prognózy, potom ide o globálne metódy s dodatočnými (doplnkovými)
infmormaciami, kde sa okrem extrapolácie používajú aj iné metódy matematickej
štatistiky.

Špeciálny prípad globálnych metód s dodatočnými informáciami je kombinova-
né superpozično-globálna metóda, kde sa globálna prognóza diagramu v roku hori-
zontu prognózy doplňuje alebo upravuje v nové kategórie odberatelov, vypočítané
superpozičnou metódou.

Pri zavádzaní globálnych prognostických metód sa ukázalo, že v praxi použí-
vané časové obdobia mie sú navzájom porovnatelné. Ako vieme, každý den týždňa
má v príslušnom sezónnom období roku svoj charakteristický diagram zaťaženia,
z čoho vyplývá i roana denná spotreba elektrickej energie.

Teda nemožno porovnat z hlediska priebehov zaíaženia napr. meaiac január
1970 a 1971, pretože každý začína iným charakteristickým dňom a mé iný počet
charakteristických dní.
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Z toho vyplýva, že v praxi používane členenie na mesiace a roky dáva med-
ziročné neporovnatelné údaje.

Preto bylo potřebné pře prognostické účely vytvořil porovnatelné časové
obdobiao Bol vytvořený porovnatelný rok, ktorý má 53 úplných týždňov, 371 dní
a 8 904 hodin.

Každý porovnatelný rok sa začína pondelkom a konči nedelouo Z bežných ro-
kov sa porovnatelný rok vytvoří doplnením prvého a posledného týždňa v roku na
úplné týždne.

Porovnatelný rok ma 13 porovnatelných období (quasi mesiacov), z ktorých
prvých 12 sú štvortýždňové a 13 obdobie má 5 týždňov.

Okrem toho v porovnatelnom roku sú eliminované vplyvy sviatkov a presunov
pracovnej doby.

Před použitím globálnych metód pre modelovanie perspektívnych diagramov
zataženia bol urobený velmi starostlivý rozbor pcdkladov za roky 1965-1973»
Išlo o hodinové priebehy zataženia z dispečerskej štatistiky za ES-ČSSR i oblas-
ti Čechy, Morava a Slovensko. Zistoval sa vývoj ukazatelov rovnomernosti, sta-
bilita sezónnych indexov dennej energie a denných maxím zataženia, ako i stabili-
ta tzv5 Štruktúrnych denných diagramov zaíaženiao Štruktúrne diagramy sú podobne
ako typové diagramy pomerné čísla, vytvorené podielom zataženia určitej hodiny
k dennej priemernej spotrebe elektrickej energie za hodina (u typových je to
pomer k dennému maximu zaťaženia).

Po Telmi uspokojivom otestovaní vývoja ukazatelov energetiky v bázickom
období 1965-1972 prikročilo sa k použitiu ukazatelov dennej sezónnosti v roku
a hodinovej Štruktúry počas dňa k prognostickým účelom. Výsledky byli uverejne-
né .vo výskumnej správe EGtf č. 05 18 02 11.

Kombinované superpozično-globálna metóda pre modelovanie perspektívnych
diagramov zataženia sa skládá z týchto pracovných etáp:
a) príprava vstupaých údajov,
b) prognostické práce,
c) overovanie spolehlivosti prognózy.

Východiskové údaje pre túto metódu sú časové rady hodinových zataženia
pre bázický časový úsek, ktorý sa skládá z niekolko úplných rokov. Časové rady
sú očistené nielen o vplyvy sviatkov a presunov pracovnej doby, ale i o metodic-
ké nedostatky a chyby podkladov.

Dodatkové údaje v perspektívnom období - horizonte prognózy - sú:
- spotreba elektrickej energie v TWh,
- maximálne hodinové zataženie v roku v MW.

Osobitnou kategóriou informácií pre horizont prognózy sú nasledovné údaje
tvoriace väzbu na syntetickú superpozičnú metódu:
- typové alebo štruktúrne diagramy pre každý deň v týždni a každé porovnatelné

obdobie. Tieto údaje možno vyčíslií aj z hodinových zatažení bázického obdo-
bia, avšak predvída sa ich perspektívne vyčíslenie pomocou superpozičnej me-
tódy, a prebratie do modelu ako dodatočnej informácie;

- typové alebo štruktúrne diagramy pre nové odběratelské kategórie ako elektcic-
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ké vykurovanie, spotreba teplej vody,klimatizácia, elektromobily apod„ Zatial

sa v modeli riešila otázka elektrického vykurovania na obdobie 1975-1990o

Vlastné prognostické práce vychádzajú:
--z transformácie hodinových zažažení príslušného dna na denné energie,
- % vypočítania kumulovaných kĺzavých priemerov denných energií za celé bázic-
ké obdobie,

- z vypočítania sezónnych indexov denných energii pre každý deň porovnatelného
roku,

- z určenia vhodnej prognostickej funkcie, ktorá najlepšie aproximuje trend
rastu čiary kĺzavých priemerov,

- z extrapolécie prognostickej funkcie denných energií,
- z výpočtu perspektívnych denných energií v roku horizontu prognózy z údajov

extrapolovanej funkcie a indexov sezónnosti denných energií.

V tomto bode prác dochádza k zohľadneniu dodatočných informácií. V rámci
dodatočných informácií sa urobia tieto pracovné postupy:

- vypočítaná ročná energia sa pretransformuje na zadanú,
- na základe prevzatých diagramov o typovom priebehu v každom dni týždňa a pre
každé porovnateľné obdobie sa vyčíslia hodinové zaťaženia pre každý deň roku
horizontu prognózy,

- pokiaí superpozičné metóda ešte nie je pre nedostatočnú operatívnu evidenciu
schopná dávat tieto podklady, urobí sa výpočet z podkladov zistených na bázické
oDdtbi*. Avšak tieto podklady sa transformujú pre každé hodinové zataženie <»a
bázu zadaného ročného maxima hodinového zataženie;

- zohladnia sa nové odběratelské skupiny superpozícioa ich diagramov na vypočíta-
ný diagram celého teritória.

Ako vhodné prognostické funkcie sa osvedčili:

- exponenciálna
- modifikovaná exponenciálna
- Gômpertzova krivka

- Pearl - Reedova logistika

- Brownovo exponenciálne vyrovnanie

pričom:

y je hodnota prognostickej funkcie (závisle proměnná),

a,b,e sú parametre prognostickej funkcie,
t je hodnota na časovej osi v dňoch,
m ť mt-l s t r e^ n^ hodnoty v momentoch t, t-1.

U Brownovho exponenciálneho vyrovnania je parameter "a" veličina, ktorá
zohladnuje stupeň, v ktorom sa berie do úvahy vplyv minulosti.

Pri overovaní spolehlivosti prognózy vychádzame z pracovnej hypotézy, že

denné diagramy štruktúry pre každé porovnatelné obdobie osobitne a pre všetky .

bázické roky sú realizáciou toho istého nestacionárneho stochastického procesu.

Spriemerované denné diagreay štruktúry boli vlastne východiskom pre výpočet
hodnot hodinového zataženia pre každý deň roku. Ide vlastne o matematickú nádej
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nehodného procesu. Odchýlky skutočných hodinových zatažení - pretransformova-

ných na štruktúrne diagramy - oproti priemerným hodnotám nám umožnili vypočí-

tat kovariačnú i korelačnú maticu stochastických odchyliek příslušného náhod-

ného procesu a jeho simuláciu na samočinnom počítači.

Tým je možné pře každé porovnatelné obdobie, každý deň v týždni a všetky

hodiny prísluäného dňa v týždni vypočítat interval, v ktorom sa zetaženie prí-

slušnej hodiny bude najpravdepodobnejšie pohybovat. Pretože ide o normálne roz-

delenie budú hodnoty zataženia koncentrované najmä okolo strednej hodnoty.

Bale j nám vyčíslenie stochastických odchyliek za celé bázické obdobie,
tý. 71 232 prípadov, dovolilo vypočítat aj celkovú émperickú hustotu odchýlok
a ich distribučnú funkciu a aj tak overil pravdepodobné intervaly hodinových
zatažení.

Kombinovaná superpozično-globálna metoda bola použita pre vytvorenie pddz
pre každý deň roku za ES-ČSSR a oblasti Cechy, Morava a Slovensko pre roky 1980,
1985 a 1990. Výpočet je možný iba na báze modernej výpočtovej techniky a dáva
za jeden perspektivný rok asi 100 000 informácií podlá dní a hodín o charaktere
priebehov zataženia.

Velká pozornost aa venuje aj štrukturálnej analýze spotreby, menovite vý-

voju odvetvových diagramov. Od roku 1969 sa zhromažďuje podkladový materiál o

diagramoch spotrevy podlá odvetví v členení podfa KEP, oblastí Cechy, Morava

a Slovensko s za celú ČSSR. Aplikovali sa už pri prvotnom spracovaní vo výpoč-

tovom stredisku CEZ aj metódy na porovnávanie podobnosti diagramov subsystémov

na vyššie systémy a vytvorila sa databáze, ktorá sa systematicky spracováva

a využíva.

Pomerne dlhý homogénny časový rad umožňuje zisíovemie vývojových trendov
koeficientov rovnomernosti a minim v jednotlivých odvetviach a ich porovnávanie
medzi teritóriami. Práve v súčasnosti sa očekává, že sa na odvetvových diagra-
moch prejavia dôsledky inovačných procesov v priemysle a dôslednejšieho uplat-
ňovania vymožeností vedecko-technickej revolúcie.

Chýbajúce podklady pre stanovenie týždenných ukazateíov sa získavajú tak,

že v spolupráci so SEI SSR a SEI CSR sa vo vybraných závodoch zistovali príslušné

podklady a v súčasnosti sa spracúvajú.

Výsledky výskumov a podrobných analýz slúžia na upresňovanie typových dia-
gramov sledovaných odvetví na ich úpravu pre perspektívu. Typové diagramy sú to-
tiž základom pre tvorbu perspektívnych diagramov zataženia superpozičnou metó-
dou, ktoré umožňuje zohladnií nielen štrukturálne zmeny v spotrebe elektriny
a ich vplyv na výsledný diagram zaíaženia, ale i zmeny vo vnútri odvetví v dôsled-
ku vedecko-technickej revolúcie a uskutočňované vo výrobe a v používanej techno-
lógii.

Porovnávanie časových priebehov spotreby na jednotlivých úrovniach od dia-
gramu závodu v nejakom odvetví až po celoštátny odvetvový diagram značne prehl-
buje poznanie problematiky a vytvára predpoklady pre práce plánované v 6«pä£roč-
nici. Súčasne dáva predstavu o možnostiach vytvárania perspektívnych diagramov
pre menšie územné celky.
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Pokiaí ide o menšie územné celky, ukazuje sa potreba dvoch odlišných dia-
gramov, a to pre územie KEP„ resp. pre územie sásobané z nadradeného uzla.

Perspektívne krajské diagramy zataženia bolo by možné vytváraí ako super-
pozičnou, tak i globálnou metódou, lebo potrebné podklady bolo by možné zais-
til, i ked* nie na obdobie viaenež 15-20 rokov. Potrebná databáza však nie je
vytvorená a ani organizácie energetiky o tento druh neprejavujú záujem.

Praktické potreby výskumu si vyžiadali vypracovanie približnej metodiky
a zostavovanie uzlových diagramov spotreby. V podstate sa vychádza z perspek-
tívnych daigramov 110 kV transformovní, poskytovaných rozvodnými podnikmi, a te-
da Časové limitovanými asi na 10 rokov dopreduo Tie sa vhodne upravujú a dopl-
ňujúa konefins sumarizujú za oblast. Sumárny diagram sa porovnáva s oblastným
diagramom, pričom sa oblastný považuje za limitný a presnejší a jednotlivé ho-
dinové hodnoty uzlových diagramov sa lineárne upravujú tak, aby konečný sumár
odpovedal oblastnému diagramu.

Takýmto spôsobom sa spočítali uzlové diagramy pre Slovensko na dni zimnéhe
maxima rokov 1975, 1980 a 1985 a boli použité v odbore 451 ako podklady pre uz-»
lové bilancie.

Celoštátne a oblastné diagramy zataženia su vhodným podkladom pre riešenie
viacerých celoštátnych a oblastných energetických problémov. Riešenit regionál-
nych a lokalitných problémov však vyžaduje spracoval podklady aj o spotrebe a
jej priebehoch v príslušných malých územných celkoch. Taktiež riešenie rozvoja
siete vyžaduje takéto údaje o spotrebe v príslušných uzlových územiach a podob-
tíe o zaťaženiach v príslušných sietových uzloch. Preto bola v odbore 451 venova-
ná pozornosť aj stanoveniu priebehov zataženia v uzlových územiach prislúchajú-
cich k .jednotlivým uzlom prenosovej sústavy.

Problematika prognózy denných diagramov zataženia pre uzlové územia nadra-
dených uzlov je yzhladom k prognóze celoštátnych diagramov zíažené tým, že pre
uzlové územie, ktoré sa obecne nekryjú s administratívnymi územnými celkami, je
relatívne menej podkladov pre stanovenie budúcich priebehov zataženia. Situácia
je ztažené ešte tým, že postupom času sa počet uzlov v danej sústave zvyšuje a
príslušné uzlové územia sa delia na menšie. Podobná situácia je i v analýze
minulého vývoja. Pritom odchýlky v časových radoch charakteristických hodnot sú
pomerne väčšie než u väčších územných celkovo Zákon velkých čísel sa tu zrejme
môže uplatnil v menšej miere o Za týchto bkolností sú teda možné prognózy uzlo-
vých zatažení s menšou presnosťou, než u prognóz pre velké územné celky, a to iba
pre blízke budúce časové úrovne. Taktiež treba uvážil, či stanovenie priebehov
zataženia v uzlových územiach má byt čisté iba prognózou viacmenej spontánneho
vývoja, alebo či tieto diagramy nemali by byt navrhované do určitej miery ako
smerné s premietnutím prvkov určitej regulácie až do uzlových území (a to aj
pokial ide o induktívne zataženia) k dociäení zvládnutelného vývoja, a to najma
v uzloch, kde by sa mohol dostavil neúnosný rozvoj činnej či induktívnej spotre-
by.

Boli spracované denné diagramy činného a induktivného zataženia uzlových
území slovenskej oblasti pre zimný a letný pracovný den pre koncový rok budúcej
patročnice. V týchto uzlových diagramoch bolo uvážené zataženie velkoodberatelov
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i maloodberateíov na príslušnom uzlovom území, vlastná spotreba zdrojov pracu-

júcich do siete G napatí 110 kV a nižšom, straty v celej distribučnej sieti,

ako i zataženie spôsobené v závodných elektrárnách účelovou spotrebou prísluš-

ných závodov. Metodika pre stanovenie prognózy uzlových diagramov vychádzala

z uzlových denných maxím zatajenia prognózpvanýcn krajskými energetickými pod-

nikmi pre príslušnú časovú úroveň. Belším metodickým podkladom boli anelýzy

minulého vývoja priebehu zatažení T jednotlivých uzlových územiach.

V Salšom slede týchto prác stali sa uvedené uzlové diagramy činného zata-

ženie podkladom pre uzlcvé bilancie spracované pre celý denný priebeh denného

a zimného dňa roku 1980 v rámci slovenskej oblasti. V jednotlivých uzloch nad-

radenej siete boli tieto diagramy pokryté výkonmi príslušných elektrární, a to

podlá pracovných režimov vyplývajúcich z optimálneho rozdelenia zataženia medzi

jednotlivé elektrárne - riešeného v modeli prevádzky elektrizačnej sústavy

v odbore 351 a rešpektujúceho program opráv elektrární spracovaný v tomto odbo-

re EGIÍ pomocou tzv. programu rozvoja výrobnej základne. Pritom práce uvažovali

budúcu zostavu elektrární vyplývajúcu z préc odboru 25? na optimálnom rozvoji

zdrojovej části elektrizačnej sústavy celej ČSSR. Príslušné denné priebehy séld

výkonu v jednotlivých uzloch, vyplývajúce zo spomenutých uzlových bilancií,

slúžili potom ako vstupné hodnoty pre sietový model, na ktorom už v spolupráci

s Energoprojektom Praha boli stanovené denné priebehy zataženia jednotlivých

prenosových liniek.

Z uvedených priebehov a cíalších podobných rozpracovaných podkladov vyplý-

va, že tpky výkonu v mnohých linkách majú pomerne málo premenlivý priebeh,

v iných linkách sa velkost prípadne zmysel tokov zasa značne menia. Vplýva na

to nielen chrakter konzumu, ale aj režimy elektrární, najmä prečerpávacích.

Uvedené podklady sú 3alším krokom vo vytváraní podkladov pre užšiu koordi-

náciu plánov rozvoja zdrojov s ich režimami a rozvoja prenosov, ako aj ener-

getického rozvoja dielčích územných celkov.

Výskumné práce v oblasti súčasných a perspektivných diagramov zataženia

a ich analýzy v sfére regionálnej i celoštátnej zákonite vyústili aj do reali-

začných výstupov, akým je výskum riadenia odberu elektrickej energie. Potreba

výskumných prác v tomto smere je Šalej znásobená naliehavou požiadavkou pokryí

neustále rastúci odber na všetkých úsekoch hospodárstva, a to aj v rámci defi-

citnej energetickej bilancie, ktorá je u nás vo väčšej či menšej miere trva-

lým zjavom.

Na poli riadenia odberu spolupracuje odbor 451 úzko s FMPE. Previedol

analýzu novej metodiky riadenia odberu elektrického výkonu z ES na základe

časového využitia zmluvných výkonov. Spracovaný materiál použilo FMPE na upres-

ňovanie postupu podlá novej metodiky, äalej na zdôvodnenia pri rozhodovaní o

zvýšení časového využitia zmluvných výkonov a pri presune odberu elektrickej

energie a pásiem energetických špičiek.

V rámci dlhodobých opatrení, vyvolaných rozpadom energetického systému

v auguste 1972 v dôsledku kumulácie viacerých závažných porúch, dostal odbor
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451 za úlohu proviesfc výskum použitia spotrebičov - regulátorov pri sanovaní

ES.

Toto forma regulácie bola ináč použitá členskými štátmi HVHP ako jeden

z optimalizačných prostriedkov zásobovaného systému.

Administratívny spôsob riadenia elektrickej sústavy dnes už nezodpovedá

požadovaným nárokom jednotlivých odběratelských skupín na kvalitu a plynulosť

v dodávke elektrickej energie, nehovoriac o tom, že nesleduje ani technický

vývojový trend v tomto smere.

Táto skutečnost bola podnetom pre oilbor 451, aby v rámci prác na poli ria-

denia odberu vyvinul zariadenie, ktoré zásah ľudského činiteľa do riadenia sústa-

vy nahradí automatikou, ktorá okamžite a spolahlivo reaguje na momentálny stav

v ES a automaticky prevedie úkony, potrebné na udržanie rovnováhy vo výkonovej

bilancii ES. Zariadenie sa uvedie do činnosti vtedy, ke3 už boli vyčerpané

všetky možnosti na strane dodévo:: a odbor je nutné znížií priamym ovládaním

spotrebičov. Na druhej strane môže automatické zariadenie mierou vplývaí na

optimalizáciu energetických zariadení tým, že sa v období volného výkonu umož-

ní odber takých spotrebičov, ktor^ sú za normálnych okolností odsunuté na noc.

Regulačné opatrenia zavedené na zvládnuti s kritických stanov,ES, spadujú

do sféry velkoodberu. V oblasti maloodběratel.kej donedávna jediným regulačným

prostriedkom bol časový spínač, ktorý sledoval odber v dennám období bez zreta-

la na okamžitú situáciu v energetickom systéme. V havarijných situáciách, ked"

sa ukáže nutnort okamžitého odlahčenia systému, ostává ako jediná možnost vyp-

núí celé sietové úseky i za cenu eventuálnych národohospodárskych škod, prípad-

ne nežiadúcich dôsledkov.

Čoraz nástojčivejšie sa preto núka aj v tejto oblasti využit technického

rozvoja v automatizácii. Najprogresívnejším opatrením sa javí diaľkové ovláda-

nie spotrebičov priloženou tonovou frekvenciou /KD0/ o Toto zariadenie sa tak-

mer vo všetkýoh vyspelých Štátoch používa na vyrovnanie priebehov zataženia

energetického systému.

Tejto problematiku venuje odbor 451 mimoriadnu pozornost, a tak v rámci

štátnej úlohy, ako aj rezortných úloh, previedol celý -ad ekonomicko-technických

úloh a konkrétnych návrhov na riešenie prijímačov smerom k ich racionalizácii.

Hromadné diaľkové ovládanie tónovou frekvenciou má svoju dáležitosí jednak

ako ovládacie médium pri aplikácii regulácie odberu pomocou navrhovanej auto-

matiky a jednak ako časové pružný regulačný prostriedok pri maloodbere. V tejto

doméne bude jsho doležitost neustále narastat najmä pri realizácii vyhlášky

vlády ČSSR o odbúraní fosilních paliv pri kúrení v domácnostiach a prechode na

ušlachtilé druhy palív a elektrickú energiu.

V tejto súvislosti stáva sa elektrické kúrenie perspektívne velmi vážnym

problémom pokial ide o jeho vplyv na priebeh ddz a odbor 4 51 vedia výskumných

prác na tvorbe diagramov, ovplyvnených spotrebou na kúrenie, venuje sa vo svo-

jich prácach aj výskumu konkrétnej aplikácii HDO pri ovládaní elektrického kúre-

nia, a tým tvorbe priebehu zataženia z hladiska ES najoptimálnejšieho,,
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TEORIE A PBAXE V PROGNOSTICKÝCH STUDIÍCH ROZVOJE • ELEKTRIZAČNÍ • SOUSTAVY

Ing.Jan L a u d á t

tfvod

Metodickým prostředkem k provádění prognostických studií je matematické
modelování, které poskytuje možnost vytvářet budoucnost dle představ a vytče-
ných cílů při rozvoji společnosti pomocí účelných a koordinovaných zásahů
k usměrnění probíhajících procesů tak, aby důsledky rozhodování byly optimální,
tedy optimalizovat sestavení plánu. Kritéria, jimiž ae výběr rozhodnutí řídí,
jsou vlastně vyjádřením cílů společnosti. Na výsledky optimalizace sestavy plá-
nů má výrazný vliv též předpovř3 vstupních informací. Výsledkem matematického
modelováni není hotový, definitivní plán, ale podklady pro objektivní posouze-
ní vazeb a závislostí pomocí kritické analýzy - ke konečnému rozhodnutí.

Matsmatického modelování rozvoje elektrizační soustavy (ES) se začalo ve

větší míře používat počátkem šedesátých let v souvislosti se zaváděním samočin-

ných počítačů a vykazuje několik postupných stádií:

Zpočátku sloužily matematické modely k metodickému a praktickému řešení

některých d í l č í c h č á s t í ES a koncepčních otázek perspektivního

charakteru z j e d n o t l i v ý c h o b l a s t í ES, nikoliv váak k řešení

elektro-energetického systému jako celku.

Teprve v roce 1966 se ve Výzkumném ústavu energetickém (EGÍ) započaly
systematické práce na vytvoření potřebného souboru metod, který by umožnil syn-
tézu dílčích koncepci do komplexního návrhu systému jako celku tak, aby navrže-
né ES byla reálná, technicky vyhovující a ekonomicky optimální. Nejprve byly
vyřešeny jednotlivé submodely složek ES, poté prováděna jejich postupná systéza
a posléze TypracoYá-: k o m p l e x n í m o d e l rozvoje ES včetně konkrétni-
h« strojoT^ho programe. řsSonf. Tyto práce byly dokončeny v r. 1972 a byl tak
vytvořen potřebný nástroj pro praktické řešení problémů odvětvových prognóz
i koncepci elektroenergetiky a dlouhodobobých i středněaoojch plánů rozvoje
ES fl] .

Dalším stadiem vývoje je m u l t i m o d e l rozvoje ES, n& němž 3e
v brněnské pobočce EQlJ pracuje od r. 1973. Hlavním motivem k tvorbě tohoto nové-
ho modelu byly okolnosti, které se vyskytly během řešení rozvoje ES pomocí uvede-
ného komplexního modelu: Ten dává sice rozsáhlé možnosti perspektivních řešení
rozvíjející se ES, jsho praktická aplikace je však dosti náročná. Submodely
operují totiž se značným objemem výchozích informací, které je pro potřebu jed-
notlivých submodelů nutno často vyjádřit v rozdílném tvaru; submodely vytvářejí
pak nové informace, které je třeba bezchybně přenést do daláího submodelů. Orga-
nizace vstupů a výstupů submodelů jsou přizpůsobeny určitému typickému předpo-
kládanému charakteru úloh a jejich rozlišovací úroveň je volena s ohledem na
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nejčastčji se vyskytující typy úloh. Základní řešený cíl, tj. optimalizace
rozvoje F.3, je pak rozdělen na soubor několika globálních cílů, jejichž plně-
ní fMibaodely. zajišťují» K odstranění nedostatků a k zlepšení operativnosti,
1c snazšímu přizpůsobení se neustále proměnné struktuře zadávaných modelových
experimentů, nutnosti opakovaných výpočtů apod. přetváří se komplexní model
do formy syatému modelů - multimodelu rozvoje ES s databází; tento model druhé
generace reeionalizuje řešení při praktickém použití Q2] o

(Podrobnější popis je v článku "Lencz, I.: Modely a modelové systémy rozvoje

ES").

?rognoza_vstu2ních_informací

Prognostické studie ES, založené na aplikaci matematických modelů pro
praktické řešení, mohou dávat hodnotné podklady pro rozhodování jen na základě
správných výchozích údajů. PředpověS vstupních informací je tudíž nezbytnou
součástí modelového procesu. Proto soubč-žně a tvorbou modelů jaou opatřovány
potřebné výchozí údaje, a to jednak přebíráním od specializovaných útvarů EGl5 -
- o průbčzích zatížení, o palivech, o technických a ekonomických charakteristi-
kách elektráren (tepelných klasických a jaderných, vodních vč„ přečerpávajících),
o přenosových sítích, a jednak vytvářením ve výzkumném odboru 351 brněnské po-
bočky ĽGÍ (vývoj spotřeby elektřiny v závisloc-:: na nírodnírr, hospodářství, prů-
bčhy elektrických výkonů tepláren a závodních elektráren, využití vodních'zdro-
jů k zásobovaní tepelných elektráren vodou')o

Výchozím podkladem pro sestavování plánu rozvoje E3 jsou dlouhodobé
p r o g n ó z y s p o t ř e b y e l e k t ř i n y [3 J, jejichž posláním je
rozaířit časový obzor, poukázat na změny v trendech a usměrňovat budoucí vývoj
tak, aby 8« dosáhlo optimálního poměru mezi požadavky odběratelů a možnostmi
opatření alektřiny. tfsilí věnované v posledních patnácti letech zkoumání prognos-
tických metod, vhodných ke stanovení perspektivních potřeb elektřiny, se odráží
v dosažené úrovni postupů a výsledků,, Od dřívější prognózy, založené na analýze
časových řad statistických údajů a na extrapolaci trendu vývoje, se přešlo ke
srovnávacím studiím s vývojem v jiných zemích. Další etapu znamenalo použití
korelačních metod, které umožňovaly opřít prognózu o ukazatele společenského
vývoje (počet obyvatel, vytvořený národní důchod apod.). Poneva'dz se neustále
zvyšují nároky na přesnost a spolehlivost, soustřeSuje se nyní pozornost na vy-
pracování matematických modelů, které zobrazují proces perspektivního vývoje
spotřeby elektřiny jfako reakci na měnící se sociélnř-ekonomické podmínky, plynou-
cí z dynamiky rozvoje národního hospodářství. Sociálně-ekonomický vývoj je
v těchto modelech reprezentován množinou základních činitelů, charakterizova-
ných soustavou ukazatelů

- demografickýdi(počet obyvatel, věková struktura obyvatelstva, počet pracujících),

- ekonomi-ekých (tvorba společenského produktu a národního důchodu, výrobní spo-
třeba, základní prostředky v národním hospodářství i ve strojích a zařízeních),

- klimatologických (průměrná teplota vzduchu roční a zimní, počet mrazových dnů
(vzduchu)«

Soustava těchto matematických modelů umožňuje vypracovat prognózy spotřeby elek-
třiny na různě dlouhá období, a to jak pro ČSSR, ČSR a SSR. tak pro jednotlivé
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skupiny odběratelů (průmysl, doprava, zemědělství, nevýrobní sféra)o Promítnu-
tím plánovaných, popříp„ očekávaných změn ve vývoji mimoenergetických činitelů
do vývoje spotřeby elektřiny se dosahuje zpřesnění prognóz a zvýšení jejich
spolehlivosti.

Dalším nutným podkladem pro prognostické práce jsou p r ů b ě h y
e l e k t r i c k ý c h v ý k o n ů v e ř e j n ý c h t e p l á r e n
a z á v o d n í c h e l e k t r á r e n [<ť] • Tyto závislé a nezávislé výko-
ny jsou řešeny tzv. teplárenským modelem, spjatým s uvedenou databází, kde jsou
uloženy jak vstupní, tek výstupní hodnoty, používané dále jako vstupní informa-
ce pro komplexní model, popříp. multimodel rozvoje ES, jakož i pro práce na
speciálních problémech soustav centralizovaného zásobování teplem (SCZT). Mo-
del teplárenských výkonů tvoří programově komplexní celek, ovládaný řídícím
blokem, který určuje výběr vstupních údajů i vstupních hodnot pro jednotlivé
submodely tohoto modelu, zabývající se výpočtem závislých a nezávislých výkonů
tepláren a závodních elektráren. Algoritmickí formulace teplárenského modelu
je zpracována na základě zákonitosti vazby mezi systémy SCZT a ES a jejich vzá-
jemného průniku. Přitom se vychází ze skutečnosti, že primárním produktem
v teplárenské výrobě je centralizované teplo a sekundárním elektrická energie;
výpočet pak probíhá na podklad? znalostí charakteristik a průběhů centralizova-
ného tepla a způsobu jeho výroby, se zahrnutím zvláštností plynoucích z vazby
obou systémů. Vstupními informacemi tohoto modelu jsou denní diagramy průběhu
závislých a nezávislých elektrických výkonů tepláren a závodních elektráren
v typových dnech vybraných období sledovaných let a jim odpovídající výroba
elektrické energie, a to jak pro celou ČSSR, tak i pro menší územní celky,
popřípadě až lokality.

Podkladem pro rozvoj tepelných elektráren konvenčních a jaderných, tvořících
hlavní skupiny zdrojů v ES, je též p r o g n ó z a v y u ž i t í v o d n í c h
z d r o j ů p r o z á s o b e n í e l e k t r á r e n technologickou vodou,
zejména pro účely chlazenifs]» Energetika má totiž v čs. podmínkách významný
podíl na potřebě a spotřebě průmyslové vody a proto je třeba porovnat energetic-
ké nároky s vodhospodářskými možnostmi, fiešenf navázalo na výzkum problematiky
otevřených chladících okruhů tepelných elektráren, byly zpracovány teplotní vli-
vy elektráren na vodní toky a vlivy přirozených teplotních režimů vodních toků
i norem přípustného oteplení na výkonový režim elektráren a provedena klasifika-
ce možností využití toků k chlazení elektráren. Výsledky ukázaly, že chladící
kapacita čs. toků je omezena a že pro další rozvoj elektráren s uzavřenými chla-
dicími okruhy bude nutno hledat řešení využití vodních zdrojů pro obě odvětví -
energetiku a vodní hospodářství - v rámci vývoje celého národního hospodářství.
S použitím koncepce rozvoje tepelných elektráren v čs. ES a zpřesněných vodo-
hospodářských plánů zdrojů vody b,;'la pak provedena variantní řešení zásobení
tepelných elektráren vodou, zahrnující vztahy vzájemného ovlivňování režimů
vodních toků a provozu tepelných elektráren v perspektivě. Dosažené výsledky
alouží,jako vstupní informace k modelovým řešením.

Uvedené údaje, vytvářené v EGÍ-351 i přebírané z ostatních útvarů EG$ jsou
evidovány, hodnoceny, kategorizovány a transformovány, posléze sestavovány do
jednotlivých informačních souborů a začleněny do b á z e d a t , která slouží
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jako informa&ní základna pro modelování rozvoje ESJĎJO Organizace na bézi dat
je založena na principu víceúrovňového sdružování informací. Základní úrovní,
na níž se záznam a přenos informací děje, je úroveň informačního procesu. Ten
představuje např. ucelený souhrn informací o technických a ekonomických charak-
teristikách jednotlivých druhů elektráren, souborný popis denních diagramů za-
tížení v typických údobích určitého roku rozvojového období, průběh disponibil-
ní energie vodních elektráren atd. Množina informačních souborů vytváří bázi
dat. Každý informační soubor je zde označen pořadovým číslem, počtem vět v sou-
boru, počtem slov ve větě, kódovým označením typu a varianty informačního sou-
boru. Těchto šest informací je obsahem zvláštního záznamu nazývaného informač-
ní blok. Vstup informací do báze dat a výstup z ní je organizován v obecném
i speciálním tvaru. Každý typ informačního souboru má svou samostatnou výstup-
ní proceduru, která mnohdy obstarává i jednoduché zpracování informácie Kromě
programů pro vstup a výstup informací jsou zpracovány též zásady pro zacházení
s databází, její doplňování, periodickou aktualizaci a využívání. Vybudováním
automatizované databáze se zvětšila operativnost modelů roavoje ES a byla též
kladně ovlivněna spolehlivost, bezporuchovost a rychlost výpočtů při praktic-
kých řešeních.

2r.§ktieké_yy_užití_niodelů

Hlavním úkolem prognostických studií rozvoje ES je poskytnout zdůvodněné
podklady pro státní i hospodářskou sféru k vědeckému řízení a rozhodování.
Použitelnost modelových řešení je dána aktuálností vstupních údajů, operativ-
nosti výpočetního procesu a objektivností analýzy výsledků. Toho si byli zainte-
resovaní pracovníci Vědomi, a proto současně s dokončováním komplexního modelu
byl v EGlí-351 vyčleněn tým specializovaných pracovníků pro přípravu dat, zajiš-
íování výpočtů a provádění analýz výsledků, jehož přraplikačnl činnost vytvořila
podmínky k uvedení matematických modelů do praktického používání. Komplexní mo-
del byl realizován na číslicových samočinných počítačích 0DRA-13O4 a Elliott-
503 (převádí se na OCRA-1305) a používá se běžně k praktickému řešení prognóz,
dlouhodobých i střednědobých plánů apod. £ř3• Dosažené výsledky svým podílem
přispěly ke zkvalitněni prácí na rozvoji ES a prokázaly nutnost existence toho-
to aparátu.

Komplexního modelu rozvoje ES bylo v posledních letech použito hlavně
- k řešení otázek odvětvových prognóz a koncepcí elektroenergetiky (pro PMP1?),
- k výpočtům variant rozvoje čs. ES jako podkladu pro návrh čs. ES v 6. pětilet-
ce (pro PMPE a VHJ-5EZ»a SEP),

- k návrhu 3. fáze koncepcí rozvoje čs. ES,
- ke studiu užších otázek rozvoje jednotlivých částí ES, jako např. kontrola za-
bezpečnoati a perspektivního provozu ES (pro FMPE), dislokace jaderných elek-
tráren v ÍSSR a její vliv na přenosové sítě (pro CsKAE), inovace v koncepci
přečerpávacích elektráren-s týdenním cyklem (pro IRPEZ), vliv vodních elektrá-
ren na chod ES a ekonomiku jejího provozu (pro Hydroconsult), uplatnění přečer-
pávacích elektráren v ES (pro EGtf-486), možnosti použití paroplynových cyklů
(pro EGtf-46.5)» vliv cenových relací jaderných a fosilních paliT na provor.

a ekonomiku ES (pro EGlJ-452) apod.
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(Bližší výsledky modelových řešení jsou uvedeny T článku "Konečný, M.,
PiStělák', V.: Výzkum rozvoje 6s. ES metodami matematického modelování".)

KotBplexní model rozvoje ES ae osvědčil i při pracích pro 1. a 4. sekci
SKE-RVHP. Jednotlivých submodelů bylo použito jednak při koordinovaném výzkumu
matematického modelování rozvoje ES a jednak při řešení problémů rozvoje ES
Sienských zemí RVHP - z konkrétních prognostických studií to bylo především
téma A-72, T jehož rámci se zkoumaly možnosti optimálního perspektivního pro-
vozu ES členských zemí RVHP a SFHJ CsTt jeho pokračovaním je nové téma KO-43,
jehoS řešení bylo již zahájeno. Poměrní rozsáhlá práce byla vykonána též v rám-
ci metodického výzkumu modelování ES v rámci RVHP, kde pomocí řady dílčích
úloh byly zkoumány vlastnosti, rozlišovací schopnosti a výpočtová účinnost
modelových formulací v jednotlivých zemích RVHP, a prověřeny tak modely pro
optimalizaci struktury výrobní základny, modely perspektivních režimů i mode-
ly zabezpečnosti£9-3,[lÔl.

2áv|r

Metody matematického modelování pro výzkum podmínek rozvoje ES, vyvíje-
né v EGIÍ, dosáhly stadia praktické použitelnosti. Slouží k řešeni odvětvových
prognóz i koncepcí a dlouhodobých i střednědobých plánů rozvoje E3 jako podklad
pro rozhodování centrálních orgánů, využívá se jich ke studiu otázek rozvoje
složek ES a začínají se používat i v hospodářské sféře. 0 jejich úrovni svčdčí
uplatnění T rámci RVHP. Další vývoj - od komplexního modelu ES přes multimodel
ES s databází - spěje k automatizovanému modelovému systému.
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MODELY A MODELOVÉ SYSTálIY ROZVOJE ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV

I n g . Imr ich i e A e z . CSc.

Modelování rozvoje elektrizační soustavy se stalo nezbytným nástrojem

prognostické a plánovací praxe. V současné dobS se pro tyto účely Široce pou-

žívá tzv. komplexního modelu rozvoj* tlektrizační soustavy, dokončeného koncem

r« 1972 £l]> JthoS hlavní části ršak byly v souvislosti ae záměrem vybudovat

nový dokonalejší modelový syjtém výrazně zdokonaleny*

V současné době se pracuje na tvorbě modelového systému, pracovně nazva-

ného "multimodel elektrizační soustavy", jehož koncepce byla navržena a popsá-

na v pracích|2l[3]«

Nutnost dalšího pokroku - přes dosažené výsledky - vyvolává několik význam-

ných faktorů, které v dalšim stručně zhodnotíme, zejména

- výrazné změny ve rnitřml struktuře elektrizační soustavy dané pťedevším nástu-

pem nových zdrojů výroby elektřiny,

- rostoucí rozsah a stále se prohlubující ekonomická integrace mezinárodní spo-

lupráce elektrizačních soustav,

- požadavek prognostických studií časově méně vzdálených období a modelování

menších územních celků s perspektivním zaměřením na přípravu investičních stu-

dii,

- rostoucí význam neurčitosti budoucích podmínek rozvoje a její respektováni

při přípravě rozhodnutí,

- nutnost metodické a technické přípravy subsystémů automatizovaných soustav

řízení T energetice,

- neatytnost podstatné racionalizace práce v oblasti přípravy a vyhodnoceni

modelových studií.

Nastíněný soubor mnohdy protichůdných požadavků stále naléhavě vyžaduje změ-

nu přístupů k modelové tvorbě a aplikacím. Zahájená práce je tedy vedena a cílem

využít maximálně možností, které poskytuje tzv. systémový přístup k problematice.

Jeho uplatnění se často propaguje, vpravdě systémové řešení naznačených problé-

mů vSak není rozhodni elementární zéležitostío

V práci £4] autor popsal první výsledky úsilí o zapojeni systémových teorii

modelové tvorby. Vychází z obecné teorie 3ystémů, tak jak byla popsána v[?2>

a pokouší se o její tvůrčí aplikaci v oblasti elektrizačních soustav a jejich

propojení. UveaW v této souvislosti několik nejdůležitějších mySlenek.

Základním pojmem systémové teorie podle [5]je aktivní prvek. V prácif£|se
pokouSíme o určitou modifikaci jeho pojetí a aktivní prvek A charakterizujeme
jako množinu

A = {u, S, T, Y, p, v, c} ,
kde U - množina přípustných vstupních funkcí,

S - množina přípustných atavů,

82



T - časová množina,
Y - množina výstupních veličin,
p - přechodové funkce,
v - výstupní funkce,
c - hodnotící funkce

Z uvedených veličin mají zásadní důležitost vnitřní stav, přechodová, vý-
stupní a hodnotící funkce aktivního prvku.

0 prvku předpokládáme, že má sekvenční chování; tento předpoklad (jak jsme
ukázali v citované zprávě) nebrání popisu obecnějších systémů - systémů se sto-
chastickým nebo neurčitým chováním.

Vnitřní stav prvku je charakterizován skutečnostmi, které lze na prvku za-
znamenat, zjistit, změřit. U daného typu není jen funkcí vstupního podnětu, kte-
rý na prvek působí, ale i dosaženého vnitrního stavu. Přechod mezi dvěma po so-
bě následujícími stavy udává přechodová funkce prvku; vnitřní stav prvku se na
jeho výstup promítá prostřednictvím výstupní funkce.

Chování prvku technicko-ekonomického systému je v našich souvislostech
objektem hodnocení. K tomu je určena hodnotící funkce, která umožňuje ocenění
chovaní prvku bu3 na základě dosaženého vnitřního stavu, nebo na základě trejek-
torie - posloupnosti vnitřních stavů, kterým prvek prošel.

V prostoru vymezeném pro tento článek nelze jít do podrobnosti, poznamenej-
me už jen, že systém (množinu aktivních prvků v interakci) můžeme rovněž poklá-
dat za aktivní prvek.

Naznačená systémová koncepce umožňuje poměrně jednoduše přejít k vymezení
základních výchozích podmínek modelování elektrizační soustavy. Přikládáme mu
značnou důležitost a v prací chQ£)'fDQ jsme mu věnovali mnoho (i když stále ne
dosti) místa. V tomto referátu uveSme alespoň několik nárorných schémat, objas-
ňujících, z jakých hledisek chceme v novém systému modelů asobrazovat základní
prvky elektrizačních soustav - tab. 1 až 4o

Prohlubování mezinárodní spolupráce a ekonomické integrace přináSÍ pr« ob-
last modelování nejeden závažný problém. Plyne nejen z výrazne rostoucího rozsahu
modelovaného objektu a a tím spojeného vzrůstu objemu výchozí informace i modelo-
vých výpočtů. Závažnější jsou problémy plynoucí ze zvláštností ekonomických vzta-
hů mezi partnery, hodnocení důsledků propojení soustav, rozdělování efaktů, kte-
ré přináší vliv spolupráce v oblasti spolehlivosti zásobování, potřeby záložních
výkonů, režimů elektráren a sítí, ekonomických výsledků partnerů apod. a v nepos-
lední řadě z otázek nákladů na rozvoj spolupráce.

Hierarchický charakter propojení i jeho řízení vede k hierarchickému typu
modelu se dvěma výrazně rozdílnými úrovněmi modelování QQ:
- Na úrovni vysoce agregovaného modelu propojení se předpokládá řešení vztab.ú
mezi partnery, např. navržení výstavby společných děl, •azó'nní a denní výměny
energie, koordinace režimů spolupracujících soustav apodo

- Na úrovni méně agregovaných modelů národních soustav se budou hodnotit výsled-
ky a důsledky spolupráce pro jednotlivé partnery.
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Analogický hierarchický přístup se předpokládá Te spojitosti se stále ros-

toucími požadavky na modelování menších územních celků naál soustavy, napřr

elektrizačních soustav CSR a SSRO

Neurčitost podmínek rozvoje vyžaduje nové přístupy k modelovým studiím.
Namísto modelování jednotlivých variant vede k řeše»í širších souborů či sys-
témů úloh, v nichž se konfrontují alternativy budoucích podmímek s alternativa-
mi možných rozhodnutí. První studie tohoto typu zaměřená na výběr struktury
soustavy optimální • podmínkách neurčitosti ekonomické informace je popsána
v práci £4]]; další pokrok této oblasti se očekává intenzivním využitím apolupré-
ce se Sibiřským energetickým ústavem AN SSSR.

Výrazně rostoucí nároky na objem a kvalitu modelových studií vlivu nejsou
zvládnutelné bez výrazné racionalizace práce na tomto úseku. Pro pokusnou rea-
lizaci základních částí modelového systému byla vypracována a praktickými pro-
gnostickými údaji naplněna báze prognostických datp}. Přes její pokusný ověřo-
vací charakter se okamžití! vžila a prognostické studie posledního období
byly realizovány s jejím plným využitím. Zdá se, že představuje i sama o sobě
značnou hodnotu: soustřeSuje, sjednocuje a zkvalitňuje výchozí prognostickou
informaci a racionalizuje práci s ní. Ve spojení s matematickými modely, při-
způsobenými pro přímou komunikaci s bází dat, je prostředkem úspory lidské prá-
ce i výpočtového času i nástrojem výrazného zkvalitnění prognostických studií.

Pokusná realizace modelového systému popsaného v práci|[4jmá však rovněž
naději stát se základem budování automatizovaných soustav řízení y energetice,
jejich prognostických subsystémů.

Systematická práce posledních let v oboru modelování elektrizačních sou-
stav přináší v EGlJ dobré výsledky, oceňované i v zahraničí. Má předpoklady být
zdrojem informací pro aktivní energetickou politiku zabezpečující proporcionál-
ní rozvoj naší energetické základny uvnitř národního hospodářství CSSR i v rám-
ci slibně se rozvíjející socialistické integrace členských zemí RVHP.

Lencz, I. a kol.:
Souhrnné zpracování komplexního modelu.
Výzkumná zpráva EGtí č. 05 18 03 19, 1972.

2] Lencz, I.:

Koncepce multimodelu elektrizační soustavy.

Výzkumná zpráva EGtf č„ 05 18 03 71, 1974.

Lencz, I„:
Modelování rozvoje elektrizační soustavy.
Ekonomicko-matematický obzor, 1975, č. 1, str. 28 - 41.

[4] Lencz, I. a kol.:
Matematická formulace modelu rozvoje elektrizační soustavy
T podmínkách neurčitosti.
Výzkumná zpráva EGIÍ č. 05 18 03 72, 1975.
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[5] Kudláček, V. í
O jednom výstupu v teorii obecných systémů.
Knižnice odborných a vědeckých prací VUT Brno, svazek 8 - 3 2 , 1973,
str. 61 -66.

C 6] IIIi fáze koncepcí rozvoje elektrizační soustavy &SSR.
Výzkumná zpráva EGU ke státnímu úkolu č. 05 18, 1974*
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PRÔV NAKL
ZA CAS. JEDN.

DISTRIBUCE

POH. VÝKONU

VÝROBA NA

SVORKÁCH

VÝROBA NA

PRAHU

SPOTREBA

PALIV

NÁKLADY

NA PALIVO

PROVOZNÍ

NÁKLADY

VLIVY NA

OKOLÍ

ZDROJ PODNĚTU PODNETY VNITRNÍ STAV VÝSTUPY PŮSOB) NA HODNOTÍC! FUNKCE

Tab. 1 - Návrh systémového pojetí kondenzační nebo speciální tepelné
elektrárny



PROVOZNÍ
NÁKLADY ZA
C AS. JEDN.

I PRODUKCE I
IgEKUND PALIVAI

IDISTRIBUCE I
POH VÝKONU I

IVÝROBA NA I
SVORKÁCH I

IWROBA NA I
PRAHU I

ISPOTREBA I
PALIVA I

INÁKLADY NA I
PALIVO I

PROVOZNÍ
NÁKLADY

VLIVY NA
OKOLÍ

ZDROJ PODNETuj PODNETY VNITRNÍ STAV VÝSTUPY PŮSOBÍ NA HODNOTÍCÍ FUNKCE

Tab. 2 - Návrh systémového pojetí jaderné elektrárny



CO
(B

PRÍKAZY KE
START. A ODST.

SUBSYSTÉM
RÍZÉNÍ POŽADOVANÉ

ZATÍŽENÍ r MERNÁ SPOT-
REBA VODY
(AKUMUL.)

I VLASTNÍ I

SPOTREBA j

PROVOZNÍ
NÁKLADY ZA
CAS- JEDN.

ODTOK VODYHVODNÍ \

HOSPODÁR. I

PRAVDEPOD.
POLE ZÁSOB
ENERGIE

PRAVDEPOD.
POLE POHOT.
VÝKONU

VÝROBA NA
SVORKÁCH

VÝROBA NA

PRAHU

SPOTREBA

VODY

PROVOZNÍ

NÁKLADY

ZDROJ PODMlTU PODNETY VNITRNÍ STAV VÝSTUPY PŮSOBÍ NA HODNOTÍCÍ FUNKCE

Tab. 3 - Návrh systémového pojetí vodní elektrárny



OKOLÍ

SUBSYSTEM
VÝROBY

SUBSYSTÉM

SPOTREBY

-
j1

ZDROJ PODNETU

PORUCHY j

OPRAVY

GENEROVANÍ
VÝKONY

UZLOVÉ

SPOTREBY

PODNETY

/
/

POHOTOVOST

PŘENÁŠENÝ
VÝKON

ZTRÁTA

VÝKONU

PROVOZNÍ
NÁKLADY NA
CA8. JEDN.

VNITRNÍ STAV

NAPÁJECÍ

VÝKON

SUBSYSTÉM

SPOTREBY

VÝSTUPY PŮSOBÍ NA

PRENOS

ENERGIE

ZTRÁTA

ENERGIE

PROVOZNÍ

NÁKLADY

HODNOTÍ FUNKCE

Tab. 4 - Návrh systémového pojetí přenosového článku

00
•o



VÝZKUM BOZVOJE ČESKOSLOVENSKÉ* ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY METODAMI MATEMATICKÉHO

MODELOVANÍ

I n g . M i r k o K o n e č n ý , I n g . V l a d i m i r P i ô t í l á k

tfvod

Modelové výpočty jsou ve studiích rozvoje elektrizačních soustav užívány

ve světové praxi již řadu let. Také v CSSR se staly nedílnou součástí rozsáh-

lých prognostických a plánovacích studií Federálního ministerstva paliv a ener-

getiky a Výzkumného Ústavu energetického. Přispěly svým podílem k hlubšímu po-

znání problémů rozvoje ES a usnadnily rozhodování centrálním orgánům v přípra-

vě 6. PLP.

Účelem modelových studií v prognostických pracích je především objasnění

zákonitostí a vazeb působících v ES za podmínek, které se v průběhu studované-

ho časového rozpětí mohou vyskytnout. Časový horizont, v němž se zkoumaný objekt-

elektrizační soustava - hodnotí, je natolik vzdálený, že neurčitost důležitých

veličin, ovlivňujících jeho vývoj, vylučuje determinované zadáni jen jedné va-

rianty modelové studie jako dostačujícího zdroje potřebných informací. Tato je-

diná studie (posuzováno z hlediska současného stavu modelové techniky, kdy ještě

nejsou k dispozici modely pro rozhodování v podmínkách neurčitosti) by stěží

mohla dát postačující výpověS o zkoumaných problémech pro podmínky podstatně

odlišné od původního zadání varianty.

V praktických aplikacích se proto používá buS parametrického zadávání ve-

ličin, nebo testování variant rozvojt ES pro mezní hodnoty, mezi nimiž se v.liči-

ny mohou pohybovat. Např. varianty s minimální výstavbou jaderných elektráren,

varianta s maximální možnou výstavbou JE, varianta s minimálním nebo maximál-

ním akumulačním elektroteplem apodo Za předpokladu, a ten je nutno vždy ověřit,

že řešení pro vhodně volené kombinace okrajových podmínek vymezí vícerozměrný

pró3tor, v němž se budou nalézat ostatní možná ŕeäení, a že bude možno pro tato

řešení odvodit zákonitosti vývoje a chování ES, umožní tento postup formulování

obecnějších zákonitostí rozvoje ES, na jejichž základě je možno "předpovědět"

chování ES v.e změněných podmínkách, aniž by bylo v prvním přiblížení nezbytné

provést nový výpočet* Jako při kaf.dé práci s modely, je nutno i ve studiích ES

zkoumat, zda bylo modelu použito vhodným způsobem a zda a s jakou věrohodností

může pro dané zadání dát použitelné výsledky.

Ve studiích pro účely plánovací zaujímají modely poněkud jiné postavení.

Při zadávání úlohy se již vychází z určitých představ o vývoji ES, vytvořených

na základě prognostických studií při zvá ení možnosti realizace. Úkolem modelo-

vých studií je připravit zdůvodněné podklady pro rozhodování ve formě nadějných

variant rozvoje. Navržená varianta by měla být ekonomicky výhodná, navržený roz-

voj ES by měl respektovat zadaná omezení a měl by zajistit schopnost ES plnit

požadované funkce.

-S ohledem na existující modely a dostupnou výpočetní techniku bývá výpočet-

ní proces dvojstupňový. Globálními modely (někdy též nazývanými strategickými)

90



Títäinou založenými na teorii lineárního nebo nelineárního programování, je
vybrána vhodná Tarianta rozvoje. Modely simulačními (taktickými) je potom posu
zována navrhovaná varianta z hlediska schopnosti ES plnit dané úkoly v očeká-
vaných podmínkách.

V-současné době je používáno ve studiích rozvoo« če. ES těchto modelů:
lineární model FMPE, lineární dynanijovaný a lineární tříuzlový model odboru
252 EGIÍ Praha a komplexní model rozvoje ES odboru 351 Brno. Posledně jmenovaný
model představuje systém dílčích modelů pro komplexní použití v prognostických
i plánovacích studiíchĎJ.

Komplexní model se skládá z lineárního optimalizačního modelu rozvoje ES,
z modelu rozvoje výrobní základny, z modelu simulace provozu a z modelu rozvo-
je přenosové soustavy. Jeho nedílnou součástí je databáze, v níž jsou uloženy
väechny potřebné vstupní údaje. Fornulace submodelů a jejich algoritmické vy-
jádření připouští rovněž jejich autonomní použití pro speciální studie dílčích
problémů a možnost spolupráce s modely FMPE a EGlf Praha. Pro modely EGlí Praha
a EGtí Brno je zajištěna kompatibilita řešení na všech úrovních tím, že modely
používají společné databáze.

Komplexní model je složitý matematicko-logický nástroj se značnými nároky
na vstupní data, organizaci výpočtů, výpočetní techniku a zvláště na vhodnou
formulaci úlohy, zpracováni a vyhodnocení velkého množství výstupních informa-
cí. Pro zajišťování modelových studií včetně shromažSování dat, pro jejich pří-
prav.il, provádění výpočtů a analýz bylo vytvořeno v brněnské pobočce ECH? odd.
351.1. líkolem tohoto pracovního týmu je provádět studie podmínek rozvoje čs. ES
pomocí komplexního modelu podle požadavku plánu výzkumu EGlf a podle požadavků
centrálních orgánů. Operativnost činnosti týmu je zajištěna vhodnou organizací
výpočetního procesu od formulování úlohy až po vypracování studie a specializa-
cí pracovníků na problematiky zpracované jednotlivými submodely komplexního mo-
delu.

Předpokladem úspěšné aplikace modelů je výkonná výpočetní technika. Pro
výpočty je k dispozici počítač ODRA 1304 umístěný v EGlJ Brno, na který je také
programován komplexní model a databáze. Technické parametry počítače vyhovuji
pro všechny submodely komplexního modelu kromě modelu simulace chodu E 3 , kte-
rým je možno na uvedeném počítači simulovat chod ES jen pro malý počet studova-
ných dní. Kompletní výpočet pro celý rok, který vede na počítači ODRA 1304 k ne-
únosně dlouhé době výpočtu, se dosud prováděl na počítači ELLIOTT 503 v Kance-
lářských strojích Praha. Technické parametry tohoto stroje plně vyhovovaly,
operativnost výpočtů však byla narušována dlouhými objednacími lhůtami strojové-
ho času. Instalací počítače 1305 na pracovišti EGÍ Praha se staly modelové stu-
die nazávislé na počítači mimo EGtJ. Operativnost a rychlost výpočtů, která je
důležitým faktorem v časově náročných studiích nebo studiích a krátkou dobou
realizace (např. pro potřeby centrálních orgánů), se dále zvýšila instalací po~
čítače ODRA 1305 na brněnském pracovišti EGtí.
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Ještě ve stadiu ověřovacích výpočtů byla provedena první praktická studie
pro potřeby FMPE. Od prvního použití bylo aparátu komplexního modelu využíváno
jak pro modelové studie dílčích problémů, tak i pro komplexní obsáhlé studie
rozvoje ES. Podkladem pro koncepční práce FMFE byly studie o zabezpečnosti
a analýzy provozních stavů navržené sestavy výrobní základny pro konco^ ky
pětiletek do roku 1990. Speciální otázky účasti akumulačních a přečerpávacích
elektráren byly předm»t«m výpočtů pro Hydroconsult Bratislava. Vliv cenových
relací jaderného a fosilních paliv na výroby elektrické energie v jaderných
elektrárnách byl vyšetřován ve studii pro odbor" jaderné energetiky EGlJ Bratisla-
va. Pro týž odbor se zkoumal vliv dislokace jaderných elektráren pro přenoso-
vou soustavu.

Největší rozsah co do počtu provedených výpočtů a komplexnosti analýz
měly modelové studie v rámci třetí fáze koncepci rozvoje 2s. ES[2j„ Široce
formulovaný záměr výzkumu vlivu různých okolností na rozvoj elektrizační sou-
stavy byl rozpracován odborem 252 v pražské pobočce EGtí a byl řešen za spolu-
práce řady specializovaných odborů ústavua Studie byly formulovány pro dvě úrov-
ně spotřeby elektřiny v roce 1990, a to varianty řady B pro úroveň spotřeby
170 TWh (612 000 TJ) a varianty řady D pro úroveň spotřeby 155 TWh (558 000 TH).

Varianty B měly jednotné průběhy diagramů zatížení odpovídající představě
o vývoji zatížení se zadanými objemy akumulačního elektrotepla a liôily se
v předpokládaném trendu výstavby JE, disponibilitě paliv, instalovaných výko-
nech přečerpávacích vodních elektráren a ve vyjádřeni funkce{5IJo Varianty D
odpovídaly střednímu vývoji variant B (snížené s ohledem na nižší spotřebu)
a lišily se tvarem deimího diagramu zatížení a roční nerovnoměrnosti průběhu
zatížení. Pro variantu D-alfa bylo použito průběhu DBZ jako ve variantách B
se zadaaými objemy akumulačního elektrotepla, pro variantu D-beta denního dia-
gramu zatížení odvozeného z "přirozeného" vývoje tvaru DDZ[2],

Modelové studie prováděné pomocí simulačních modelů navazovaly přímo na
výpočty globálním modelem odboru 252, který v daných časových průřezech určil
pro zadané varianty sestavu výrobní základny. Takto navržená sestava výrobní
základny byla prověřována simulačními modely. Modelem výrobní základny byly
vyšetřovány problémy související se zabezpečnosti ES a s potřebnou výäí zálož-
ních výkonů. Madelem simulace chodu ES byly zkoumány vzniklé provozní stavy
v elektrizační soLStavě a jejich dopad na chování a účast jednotlivých druhů
elektráren i elektráren jednotlivě při pokrývání očekávaného zatíženío

Psdrobné výsledky a analýza modelových výpočtů provedených pro třetí fázi
koncepcí rozvoje čs. ES jsou uvedeny v£5]» P 3 a y\?] doplněné obecnějším po-
hledem z hlediska záměru prací na 3. fázi koncepcí.

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje vývoj ES v budoucnosti, se ukázal
tvar denního diagramu zatížení a nerovnoměrnost ročního průběhu zatížení. Ovliv-
ňuje skladbu sestavy výrobní základny pro krytí základního, pojošpičkovéh*
i špičkového zatíženfo Výrazně se jeho vliv projeví zejména při arovmáni variant
s elektroteplem a bez něj.
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Tvar denního zatížení diagramů a elektroteplem má velmi odlišný průběh
• období topné sezóny oproti průběhu v období letním. V období topné sezóny
je noční proval zatížení, obvyklý u DDZ bez velkých objemů elektrické energie
na akumulační vytápění, vyplněn energií na nabíjení. Podíl nočního minima na
hodinovém denním maximu je kolem roku 1990 asi 87 %. Průběh letního DDZ vyka-
zuje vyšäí nerovnoměrnost a podíl ncčníhe minima představuje přibližně 62 %
denního hodinového maxima. Charakteristické pro roční průběh zatížení je vyšší
noční zatížení v období ročního maxima než denní maximum v období ročního mini-
ma zatížení.

Tvar DDZ varianty bez elektrotepla nevykazuje zvláštní rozdíly v průběhu
roku. Podíl nočníhe hodinového minima zatížení na denním hodinovém maximu se
pohybuje ve výši 65 až 68 % podle období.

Pro aba druhy diagramů je charakteristická málo vyniklá špičková část DPZ

a výrazné pološpičkové pásmo zatížení s delší dobou trvání.

Varianta s elsktroteplem vykazuje vyšší nároky na instalovaný výkon základ-
ních elektráren. Ty totiž musí krýt vysoká noční zatížení. V letním období je
naopak přebytek výkonu základních zdrojů a vyvstává požadavek na jejich denní,
popřípadě sezónní odstavování. Při nemožnosti odstavování velkých biolrů dochází
pak k odlehčování JE. Zlepšení situace v letním období zvýšením podílu pi-ác~.?-
pávacích vodních elektráren je blokováno nemožností jejich využití T zias T dů-
sledku nedostatku volné čerpací práce. PVE zahrnuté do struktury výrobní základ-
ny ES i tak pracují za hranicí efektivnosti palivového cyklu. Nejobtížnější
situace se jeví v obdobích začátku roku. Zatížení soustavy klesá, ale pokles
venkovních teplot vyvolává vyšší spotřebu energie na vytápéní s následným vyso-
kým vyplněním nočního provalu zatížení a zhoršením podmínek pro práci PVE. Je
nutno oaezov;.t jejich nasazení, a to proto, aby nedocházel* k vyššímu zatížení
tepelné části Výrobní základny v nocí než ve dne. Požadavky na dynamiku soustavy
v zimním období nejsou velké.

Ve variantě bez elektrotepla jsou podmínky pro využití přečerpávacích elekt-
ráren podstatně výhodnější a v soustavě lze uplatnit vyšší výkony PVE. Dochází
sice v některých obdobích k překročení ekonomické hranice při využívání insta-
lovaných výkonů PVE, ale podrobná analýza prokázala, že překročení není z hledis-
ka ekonomie palivového cyklu podstatné. V případě neschopnosti odstavování vel-
kých bloků kondenzačních elektráren se vytváří velmi výhodná situace pro nasaze-
ní PVE. Ekonomie chodu E3 v tomto případě je však kompenzována vyššími náklady
na palivo při provozu KE na technickém minimu. I při plném využití uvažovaných
PVE dochází za těchto okolností k poklesu zatížení jaderných elektráren, a to
především v noci v zimních obdobích. Zlepšení stavu by se dosáhlo náhradou ně-
kterých mál* pružných klasických bloků pološpičkovými kondenzačními bloky. Otáz-
ka dispenilitity paliva pro tyto speciální bloky bude pravděpodobně omezujícím
činitelem možnosti jejich použití v soustavě.

Další závažný jev, který souvisí s tvarem DDZ v oblasti pološpičkového
a špičkového zatížení, je takzvaný "rozptyl pohotových výkonů". Byl objeven ře-
šením zkušební varianty s vysokým podílem PVE na instalovaném výkonu ES. Proje-
vil se jako neschopnost, výrobní základny pokrýt požadovaný DDZ přesto, že součet
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pohotových výkonů zdrojů byl vyääí než souäet zatížení soustavy a požadované

zálohy. Příčina byla shledána v tou, že/zůroje a onezenou délkou denního chodu,

jako jsou PVE a některé AVE, pokrýva<ji pásmo zatížení DDZ s podstatně delší do-

bou trvání, než je doba jejich chyŕSu s plným pohotovým výkonem. Ve studovaných

variantách se tento jev neproofrlril tak výrazně. Cředl napr. ke sníženi pohoto-

vého výkonu ve variantě D-ajkra v řece 1985 v den ročního maxima zatíženi jen

o 308 MW.) Z rozboru výsledků výpočtů vyplývá jednoznačné p.rtřéba(pro podmín-

ky rozvoje dané zadáním) rozšíření souboru PVE « elektrárny s delší dobou den-

ního chodu a s týdenním akumulačním cyklenQjT.

Obecně platnou se jeví potřeba zvyšování velikostí záložníh* výkonu ES

pro udržení zvolené úrovni výkonové zabezpečnosti r posloupnosti časových prů-

řezů. Je způsobena strukturálními změnami výrobní základny a přechodem na vyšší

jednotkové výkony. Na velikost požadovaného záložního výkonu mají především

vliv poruchovost, nárok na běžné a generální opravy, cykly výměny jadernéh*

paliva, rozložení generálních oprav a rezptyl pohotového výkonu<> Při určování

zabezpečenosti soustavy je nutno všechny uvedené faktory respektovat.

Závlr_

Analýza výsledků modelových studil a na nč navazující práce potvrdily,

že pro složité a od dosavadních se lišící situace jseu modelové výpočty nepo-

stradatelným nástrojem pro prognostické a plánovací práce,, Modelové studie

poskytly podkladový materiál centrálním organům pro práce na přípravě 6. PLP

a pro zpracovatele třetí fáze koncepcí rozvoje čs. ES, a to nejen ve formě

numerických výsledků pro konkrétní zadání; daly i odpověS na některé obecné

otázky spojené s dlouhodobým plánováním rozvoje čs. ES. Ukázaly, že rozvoj

elektrizační soustavy není bez problémů a že si vyžádá další práce i mimo rámec

EGlí. Daly podnět k zahájení výzkumných a vývojových prací na problematice pře-

čerpávacích elektráren nového typu s delší dobou denního chodu a a týdenní aku-

mulací.

Vývoj elektrizační soustavy je kontinuálni proces ve stéle se měnících

podmínkách. Výzkum problémů spojených s jejím rozvojem vyžaduje další prohlu-

bováni matematického aparátu modelů, upřesňování vstupních údajů, zdokonalování

organizace výpočetního procesu a provádění dalších modelových výpočtů již a ohle-

dem na to, že v příštích letech půjde e zachycení nové kvality zkoumaných pro-

blémů vzniklé na základě postupujícího procesu integrace elektrizačních soustav

členských zemí RVHP.
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MODELOVÁNÍ A OPTIMALIZACE ROZVOJE ČESKOSLOVENSKÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Ing. Emanuel K o d y m, CSc, Ing.Vladimír H i l d a

Matematické modelování a matematické metody optimalizace se uplatňuji
T širokém měřítku při řešení různých energetických úloho Staly se fakticky
jedním ze základních nástrojů výzkumu technických a ekonomických systémů. V sou-
časné době se postupně doceňuje úloha a význam těchto metod y soustavě prací na
plánováni rozvoje a řízení československé energetiky. Matematické modely ne-
mohoii být univerzálním nástrojem k sestavení národohospodářských plánů, slouží
však k odhalení objektivních zákonitostí rozvcje velkých systémů v energetice,
umožňují sestavení různých variant možného budoucího rozvoje čs. energetiky
a poskytují vědecky zdůvodněné podklady pro rozhodování o rozvoji energetiky.

Uplatnění matematických metod (včetně matematických modelů) je neodmysli-
telné od představy o jednotlivých složkách energetiky jakožto velkých umělých
systémech. Velkým umělým systémem se rozumí reálný nepřetržitě se rozvíjející
hierarchický systém "člověk - stroj - okolí" se značným počtem vzájemně spolu-
pracujících prvků a vnitřních a vnějších materiálních a informačních vazeb.
K základním vlastnostem těchto systémů patři: rozvoj v hranicích daných omezení;
velký počet a diskrétnost nelineárních závislostí; pravděpodobnostní charakter
parametrů; samoorganizovatelnost včetně adaptibility; existence mechanismu zpět-
ných vazeb (v důsledku toho vliv následných činnosti na rozvoj systému); spoleh-
livost a stálost činností systému; bezprostřední a aktivní účast lidí na jejich-
řízení a činnosti.

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem je prakticky nemožný detailní mate-

matický popis velkého systému (napřo elektrizační soustavy) jako celku. Vhod-

nějším se ukazuje posuzování takového systému komplexem matematických modelů,

podrobnějších na nižších a globálnějších na vyšších hierarchických úrovních.

Pro řešení konkrétní úlohy na určité hierarchické úrovni je obvykle třeba
sestavit matematický model odpovídající části velkého systému. Je jasné, že
každý takovýto model bude mít své zvláštnosti a ohledem na hierarchickou úrovem
a očekávané použití modelUo Všechny dílčí modely musí však být spolusvázány
v souladu s globálními cíli rozhodovanie

Komplex matematických modelů rozvoje velkých systémů musí být budován
s ohledem na hierarchii reálných podsystémů velkého systému, na struktuře řídi-
cích orgánů a hierarchii dílčích úloh, podřízených globálnímu cílio Soustava
modelů takto vytvořená může být velmi různorodá a složitá. Mnohé matematické
modely, které byly nejprve sestrojeny pro řešení jednotlivých úl«h, mohou být
zabudovány do komplexu modelů zobrazujících velký systém,, To však vyžaduje
některé úpravy pro jejich správné spojení s ostatními modely.

Při určování principů použití matematických modelů pro plánování optimál-
ního rozvoje ES je nutno mít na zřeteli, že úloha určení optimální struktury
zdrojů ES zahrnuje řešení následujících základních otázek :
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lo Optimalizace struktury zdrojů ES vzhledem k palivoenergetieké bilanci
(podle druhů primárních energetických zdrojů). Určují se zde přibližně
druhy elektráren a zařízení (podle typových a výkonostních akupin)»

2. Upřesnění struktury zdrojů ES podle typů elektráren a parametrů zařízení

vzhledem k dynamice rozvoje. Provádí se včetně upřesnění nákladů, rozmístě-
ní elektráren a konfigurace sítí, určují se režimy jednotlivých elektráren
a nezbytné rezervy.

3o Určení posloupnosti uvádění jednotlivých elektráren do provozu (s ohledem
na dynamiku rozvoje).

Při řešení první úlohy (optimalizace struktury zdrojů ES) je třeba uvažo-

vat tyto základní faktory:

a) vnější vazby ES 9 jinými odvětvími národního hospodářství;

b) teritorální rozmístění spotřebičů a zdrojů;

c) režim spotřeby elektřiny a režimy provozu elektráren (v denním a ročním
průřezu);

d) požadavky ES na zálohy;

e) omezení rozvoje zdrojů určené možnostmi jejich uvádění do provozu a technic-
kými podmínkami;

f) vzájemné vazby možností rozvoje jednotlivých skupin zdrojů;

g) ostatní faktory a omezení mající VIÍT na formulování struktury zdrojů ES,

Při řešení této úlohy se uplatňuji tzv« modely optimalizační, založené
především na metodách lineárního programovanie V některých případech jsou pou-
žívány nelineární optimalizační modely nebo modely založení na smíšeném celo-
číselném lineárním programování.

Základním úkolem optimalizačních modelů je určení oblasti optimálních
řešení struktury zdrojů ES s přihlédnutím k variantám možných podmínek ES.

Určení oblasti optimálních řešení struktury zdrojů ES dovoluje přistoupit
k řešení druhé úlohy (upřesnění struktury zdrojů ES), která se provádí na ome-
zeném počtu variant ES vybraných ze zóny optimálních řešení.

Při řešení teto úlohy je třeba mít na zřeteli:

a) zatížení ES (včetně jeho pravděpodobnostních charakteristik),

b) režimy spotřeby elektřiny,

c) denní a roční režimy provozu elektráren,

d) dynamika a diskrétnost rozvoje energetických objektů,

e) rozvoj sítí mezi základními uzly ES,

f) nelineární závislost nákladů na výkonu elektráren,

g) technické a ekonomické ukazatele zařízení elektráren,

h) požadavky ES na různé druhy rezerv (včetně podmínek pro provedení generál-
ních a běžných oprav zařízení elektráren různých typů),
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i) náklady vzniklé s ohledem ne nedodanou energii.

Respektování uvedených faktorů je nezbytné pro detailní hodnocení inves-
tičních, proměnných a aktualizovaných nákladů srovnávaných varianto K hodnoce-
ní nákladů jednotlivých variant včetně uvažování režimů provozu elektráren
a zabezpečenosti ES slouží simulační (hodnotící) modely.

Tyto modely lze rozdělit na dvě základní skupiny:

lo Modely pro komplexní' analýzu a hodnocení variant rozvoje ES.
2. Modely pro hodnocení jednotlivých složek nákladů variant rozvoje ES.

Simulační modely umožňuji detailnější hodnocení jednotlivých variant rozvoje

ES (určených modely optimalizačními).

Následné použití optimalizačních a simulačních modelů (a ještě lépe zaří-
zení optimalizačních a hodnotících modelů do komplexu modelů) bylo doporučeno
též na základě prací provedených v rámci RVHP fl] „

Hodnocení ekonomické efektivnosti rozvoje ES poskytuje měřítk* pro rozho-
dování o rozvoji ES. Kvalita tohoto měřítka podmiňuje pak spolu s dalšími fak-
tory kvalitu rozhodovanie Proto byla věnována značná pozornost problémům objek-
tivizace rozhodování, zejména těm problémům, které souvisí s hodnotovými vstupy
modelu a hodnocením efektivnosti rozvoje ES.

Objektivizace rozhodování, jako hlavní složka řízení, má specifický význam
v energetice, zejména pro její mimořádnou náročnost, pro dlouhou dobu životnos-
ti jejich základních fondů a pro omezenost investic, energetických paliv a pra-
covních sil.

První etapou programu objektivizace rozhodování bylo vytvoření soustavy
jednotných podmínek pro rozhodování o Rozhodování vychází z měřítka užitku, kte-
rý přinášejí jednotlivé způsoby nebo cesty dosažení vytčených cílů. Toto řešení
se spírá z větší části o hodnotové ukazatele, vyjadřující ekonomickou efektiv-
nost, kterou rozumíme stupeň dosažení danéh* ekonomického cíle posuzovaným způ-
sobem řešení.

Byly zahájeny práce na koordinaci meted a kritérií hodnocení efektivnosti
investic. Výsledkem je směrnice EGÚ č. 11/71, obsahující "Metodické pokyny pro
hodnocení ekonomické efektivnosti a nové techniky" závazná v zásadách pro účely
hodnocení ve středně a dlouhodobých prognózách.

Metodické pokyny vycházejí z těchto zásad:

- celospolečenské hledisko posuzování,
- systémové pojetí okruhů a předpokladů hodnocení,

- metodami současné hodnoty;' kritérium výběru minimum nákladů, popř. maximum
výnosů

Na =Ĺ\ . r"* = min ,

t * *
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kde r - činitel času,
N^ - nákl.tok v roce t,

Ng - souhrnné náklady,

Zg - souhrnné výnosy,

Vt - tržby v roce t

- ukazatelé ve formě absolutních a měrných nekladu,

- činitel času ve výši 1,1 na základě dynamiky rozvoje národního hospodářství

a ve srovnání s marginálními náklady energetických investic v zemích s vyspě-

lou energetikou,

- objektivizace porovnávacího období,

- objektivizace výpočtô doby ekonomické životnosti.

Vysoká investiční náročnost rozvoje energetiky vyžaduje citlivou 8 přes-
nou optimalizaci na všech stupních rozhodování. Pro rozvoj ES jako celku byl
zvolen přistup vyjadřující zájmy soolečnosti; avšak na nižaíeh úrovních se
k rozhodování ořistupuje i z hlediska podmínek hospodaření energetických podni-
kň, které jaou tvořeny daňovou, úvěrovou a odpisovou soustavou.

Na základě téze • potřebě dosažení jednoty společenského, národohospodář-

ského a podnikového hlediska hodnocení efektivnosti a rozhodování o investicích

byl řešen

a - problém porovfiatelnosti vnějších podmínek hospodaření čs. i zahraniční

energetiky a

b - problém rozdílu vznikajícího mezi společenským a podnikovým přístupem.

Dospělo se k následujícím závěrům:

- Vliv státní hospodářské politiky v energetice na rozhodování 0 investičních
variantách lze kvantifikovat ukazatelem marginální ceny kapitálu. Zvyšování
marginální ceny kapitálu má za následek posun optima k variantám s nízkým podí-
lem zhmotnělé a vysokým podílem živé práce, tedy k variantám s relativně níz-
kými investičními náklady, nízkou účinností energetických přeměn, vysokými
provozními náklady a vyšším počtem pracovníků na jednotku instalovaného výkonuo

- Marginální cena kapitálu r čs. energetice patří k nejvyšším v zemích s vyspě-
lou energetikou.

Při střednědobých a dlouhodobých prognózách rozvoje ES je jedním z problému
otázka kvantifikace vstupních dat. hodnotového charakteru. V nejobecnějším smyslu
vycházíme z téze, Se smysl moderních nástrojů ekonomické analýzy není ani tak
v hledání přímé odpovědi na konkrétně daný problém, nýbrž v poznání dobrých
i Spatných vlastností systémů* S tím souvisí přechod od zkoumání izolovaných
prvků soustavy ke zkoumání ucelených soustav prvků a vzájemných souvislostí.
Budoucí kontrola správnosti dneSních rozhodnutí bude spočívat zásadně na zjiš-
tění, byla-li realizovaná varianta skutečně nejlepší cestou splnění daných cílůo

Tuto kontrolu nelze založit jenom na porovnání předpokládaných a skutečných
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výsledků realizované varianty. V tom je kvalitativní odlišnost metod rozhodova-

cí analýzy od metod plánovacích a metod účetní evidence r

Z toho dále plyne, že není důležitá absolutní velikost hodnotových vstupních

údajů v případě, že jsou objektivně vystiženy relace ve vstupních lidajlcho

Z těchto úvah vychází pak filozofie přístupu ke stanovení hladiny hodnotových

vstupních údajů modelu rozvoje ES. Za hodnotovou jednotku nákladů byl přijat

měrný investiční náklad kondenzační elektrárny 4 x 200 MW na černé uhlí bez

odsířeaí spalin, báze na svorkácho

Hodnotové vstupní údaje modelu mají po formální stránce deterministický

charakter-o Avšak popsaný proces jejich tvorby ukazuje, že neformálně jsou již

výsledkem určitého stochastického přístupu. V rámci objektivizace rozhodování

byly zahájeny a pokračuji práce na problému stochastického přístupu k hodno-

cení ekonomické efektivnosti. Je zřejmé, že rozhodovat na základě výsledků střed-

nědobých a dlouhodobých prognóz znamená rozhodovat v podmínkách nejistoty, kte-

rá je zákonitě spjata s budoucí výstavbou a provozem článků ES.

Výsledky práce na stochastickém přístupu k hodnocení ekonomické efektiv-

nosti investic jsou uvedeny v £2j a [4]o Byla teoreticky odvozena a v praxi

aplikována stochastická metoda hodnocení efektivnosti investic, využívající

k modelování náhodných jevů metody Monte Carlo. Umožňuje na úrovni článků ES

hodnotit ekonomickou efektivnost v metodické návaznosti na směrnici EGtí č. 11/71,

při vstupních hodnotách charakterizovaných některým typem rozdělení pravděpodob-

nosti: rovnoměrným, normálním, trojúhelníkovým a beta-rozdělením. Výpočet prová-

dí podle zpracovaného programu samočinný počítač, který dodává výsledky výpočtu

formou rozdělení pravděpodobnosti výsledku s uvedením nejbližšího normálního

rozděleni, testu "X- a koeficientů spolehlivosti rozhodovania Dále je třeba vy-

tvořit předpoklady ke komplexnímu přechodu od deterministického ke stochastic-

kému pojetí hodnocení v celé šíři vstupních hodnotových údajů •ptimalizace

IV. fáze rozvoje ES.

Uplatnění optimalizačních modelů rozvoje zdrojů ES v pracích pražské pobočky

EGlí

Prvním stupněm byl model rozvoje zdrojů ES s poměrně malými nároky na

vstupní údaje a s celkem skromnými požadavky na výpočetní techniku £ 9 ] » Ma-

tematický model zde odvozený byl jednouzlový a statický. Bylo ho použito při

práci na II. fázi koncepcí rozvoje čs. elektrizační soustavy ClO]o Při práci

s tímto modelem bylo zpracováno asi 50 variant, které sloužily jednak k ověření

speciálních problémů v oblasti modelování, jednak k vlastním účelům rozvojové

koncepce. Modelu bylo použito postupně pro časové průřezy 1980 a 1990 a jednalo

se o poměrně malou úlohu (140 proměnných a 70 omezení). Rozhodovací metodou by-

lo smíšené celočíselné lineární programování - simplexový a Gomoryho algoritmus

Sestavení omezení modelu, výpočty koeficientů účelové funkce a předpis dat pro

děrování vstupů pro samočinný počítač byly v této fázi prováděny ručně.

100



Praktické aplikace tohoto modelu přinesly některé poznatky o možnostech jer
ho dalšího zdokonalenie Zároveň se ukázalo, 2* je možno použít pokročilejší vý-
početní techniky, než se při práci na C<0 předpokládalo, což umožnilo opustit
statickou koncepci a přejít k dynamizaci modelu [li] »£123° Úlohy řešené tímto
modelem (jednouzlový - ČSSR jako celek - a dvouetapový - pro dv5 dynamicky sváza-
né časové úrovně) mají rozměr 547 proměnných a 250 omezení při 50 druzích. Tímto
modelem byly řešeny vrrianty rozvoje československé ES jako podklad pr>o práce
FMPE T roce 1972; současně byly provedeny další ověřovací výpočty, které přispě-
ly především k otestování možností modelu a k dalšímu pokroku při vlastní práci
s molelem (byly vypracovány servisní programy pro výpočet vstupních dat, pro kon-
strukci optimalizační úíohy přímo na počítači a pro postoptimalizačnl*výpočty).
Při těchto výpočtech se však objevily nedostatky Gomoryho algoritmu (vzhledem
k dynamicky svázaným podmínkám a většímu rozsahu úlohy docházelo k cyklování ko-
lem hodnot celočíselných proměnných). K úspěšnému vyřešení celočíselných podmínek
modelu bylo použito metody hranic a větví, která byla dále propracována takt že
byly později úspěšnS zvládnuty úlohy ještě většího roz.sahu s poměrně velkým poč-
tem celočíselných podmínek.

Od počátku prací na C9] bylo zřejmé, že jednouzlový model nemůže zůstat trva-
le jediným prostředkem. Ideálním řešením by byl dynamizovaný mnohauzlový model
s integrovanou optimalizací jak zdroju (včetně jejich územního rozmístění), tak
i přenosové sítě se zpětnými vazbami a dosažením integrálního optima. Teoretická
náročnost zvládnuti tohoto ťUrolo IÍ̂ TIÍ nepřekonatelná, avšak náročnost na výpočet-
ní techniku je v tomte ideálním případě tak veliká, že model tohoto typu zůstane
nejen pro nás, ale patrně pro většinu zemí dosud záležitostí budoucnosti. To je
důvod, proč jsme se v další etapě nráce zaměřili na víceuzlový model rozvoje
zdrojů elektrických výkonů a energie Zl2] o

Model v tomto pojetí je ovšem náročnější na vstupní údaje i na výpočetní
techniku. Je teoreticky propracován pro libovolný počet bilančních uzlů (tj. ob-
lastí), pro libovolný počet dynamicky svázaných časových etap a pro libovolně
rpzmřrnou nomenklaturu zdrojů elektrických výkonů a energie. Současně s tvorbou
tohoto modelu bylo provedeno objasnění způsobů stanovení kriteriálnl funkce pro
složité podmínky a byla propracována otázka optimální zabezpečenosti elektrizační
soustavy.

Dosud největší úlohou tímto modelem řešenou byl výpočet rozvoje hypotetické
elektrizační soustavy v rámci prací 4° sekce Stálé komise pro elektrickou energii
RVHPo Pro tyto výpočty bylo použito třluzlového dynamizovaného (tříetapovéhe)
modelu. Rozsah úlohy byl 2383 proměnných a 397 omezeni (při 18 druzích zdrojů)o

Řešení této úlohy prakticky ověřilo činnost tříuzlového dynamizovaného optimali-
začního modelu. Kromě toho, že výpočty této hypotetické úlohy spolu s rozborem
výsledků z jednotlivých zemí (brigáda specialistů v Cottbus - NDR) přispěly k po -
znání vlastností modelů používaných v členských zemích RVHP pro výpočty rozvoje
elektrizačních soustav a pro objasnění obecnějších otázek použití matematického
modelování v energetice, vytvořilo úspěšné řešení úlohy RVHP předpoklady.pro zvlád-
nutí hlavni úlohy, tj. variantních výpočtů rozvoje čs. ES pro účely III« fáze
koncepce rozvoje £143 o Tyto výpočty se prováděly jednouzlovým dynamizovaným mode-
lem pro čtyři časové úrovně (1980, 1985, 1990 a 1995) - rozsah úlohy 952 proměnných,
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420 omezení - a statickými tříuzlovými modely (pro jednotlivé výše uvedené časo-
vé úrovně)» Výsledky variantních výpočtů p-4] byly déle posuzovány simulačními
modely výzkumného odboru 351 brněnské pobočky EGtí Cl53 a společně byly po analý-
ze podkladem pro zprávu o lilo fázi koncepce rozvoje čs. ES Clčlf • Současně by-
lo pro £l63 použito modelových výpočtů rozvoje přenosových C17 3 a distribučních
sítí D-83 > D-^í » T* m byl° P r o HI» fázi zajištěno komplexnější zpracování pro-
ti úrovni II. fáze, která byla řešena pouze medelem £93 o

Další aplikace rozšířených víceuzlových dynamizovaných modelů je do značné
míry limitována disponibilní výpočetní technikou. V nejbližäl perspektivě je nut-
no oočítat jednak s podstatným růstem složitosti a rozsahu řešených úloh (popsa-
ného typu), jednak s řešením nových typů úloh, které vyplynou hlavnS z očekáva-
ných změn postavení elektrizační soustavy SSSR v souvislosti s prohlubováním
socialistické integrace ekonomiky členských zemí RVHP, z rostoucí úlohy plánu
při dalším rozvoji socialistické společnosti, z výrazných strukturálních změn
uvnitř ES, s potřeb prohloubit vazby modelových řešeni přenosových a distribuč-
ních sítí, z problematiky rozvoje energetického hospodářstvío Vzhledem k těmto
faktorům dojde k rozšíření vlceuzlového dynamizovaného modelu na model s velkým
počtem uzlů a časových etapo

V podmínkách přechodu k integrované elektrizační soustavě je třeba, kromě
uvedených faktorů, zaměřit pozornost na hierarchii modelů, přičemž pro vyšší
úroveň se uplatní globální modely pro řešení obecných úloh rozvoje jednotlivých
zemí a pro nižší úroveň národní soustavy modelů pro optimalizaci struktury zdro-
jů ES v rámci země.

Současně je třeba připomenout, že dosud používané matematické modely jsou
urč«ny k použití v podmínkách determinovaného popisu vstupních informací (v něk-
terých případech se již používalo pravděpodobnostního vyjádřeni jednotlivých fa-
ktorů). Velká část vstupních údajů (zvláště při perspektivních úvahách) má však
značné nepřesnosti. V důsledku ekvivalentovánl soustav, tj. nahrazeni reálných
topologických, kompozičních a jiných charakteristik jejich globálním popisem,
vznikají tyto nepřesnosti hlavně

- při přibližném modelování, tj. při nahrazení reálných vlastnosti soustavy
(např. nelineárnost a nepřetržitost rozvoje/vlastnostmi zjednodušenými (např.
linearizace a diskrétnost rozvoje);

- při agregaci vstupních dat, která je spojena a ekvivalentovánlm a modelováním
soustav, ale i s hodnocením budoucích kvalitativních proporcí;

- při měření (elektrických, tepelně-fyzikálních, hydraulických veličin);
- při vlastním použití jednotlivých výpočtových programů.

Proto se jeví účelným rozpracování metod, optimalizačních modelů a způsobů
rozhodováni, které zahrnují objektivní existenci neurčitosti vstupní informace.

Studium problematiky optimálních řešení velkých systémů v energetice s uvažo-
váním neurčitosti vede k těmto hlavním metodickým otázkám:
1. ocenění míry neurčitosti (neúplnosti) používaných údajů.
2o formulace reprezentativní ohraničené množiny variant řešení, vstupujících

do zóny neurčitosti,
3. stanovení metody výběru z ekonomického hlediska rovnocenných řešeni r zóně

neurčitosti.
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Nutnost řešení jednotlivých uvedených problémů současně odpovídá na otázku,
jakým směrem se bude ubírat další zlepšování matematických modelů. Dosud vypra-
cované modely (optimalizační a simulační) představují ve svém souhrnu jednu vý-
vojovou etapu metodických nástrojů, další a podrobnější zkoumání rozvoje
elektrizační soustavy si vyžaduje i další práce na matematických modelech.
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ROZVOJ AUTOMATIZOVÁNÍCH SOUSTAV DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

CSSR

Ingo Vitold V í t e k , CS*-, Ing.Jindřich J o o e f u s, CSc,
Ing. Jiří K r u p k a

Podobně jako v mnoha jiných průmyslových oborech, i v energetice převyšu-
je již čne3 celkové složitost úloh řízeni chodu elektrizační soustavy celkovou
nebo součtovou schopnost lidí ke zpracování informaelo Druhou informační barié-
ru £l] nelze již překonávat volbou vhodných organizačních strukturo Jedinou ces-
tou je zvyšování produktivity práce ve sféře řízení a tuto možnost dnes poskytu-
jí pouze samočinné počítače. Proto v oblasti řízení provozu elektrizačních sous-
tav je dnes nejdůležitějším úkolem vytváření systémů řízení, ve kterých je in-
telektuální schopnost lidí doplněna vhodným způsobem o výpočetní technické pro*-
středky, schopné rychlého zpracování obrovských množství informací. Takovéto
systémy v elektrizačních soustavách dostaly souhrnný název automatizované systé-
my dispečerského řízení - ASDfi.

Je pochopitelné, že ASD& se objevují ne náhle, nečekaně, ale jako kvalita-
tivně zcela nová, vývojová etapa automatizace v řízení elektrizační soustavy.
Pokud nebereme v úvahu automatiky typu reléových ochran a sítové automatiky,
které se objevily v provozu elektrizačních soustav již dávno, lze za prvý krok
využití automatizace při řízení elektrizační soustavy považovat zaváděni auto-
matické regulace kmitočtu a předávaných výkonu, které zajištuje paralelní pro-
voz naší soustavy v propojení členských zsmí HVHPO Příslušný systém samočinné
regulace, uváděný do provozu v minulém desítiletí, byl založen, včetně přenosu
řídícího signálu, na analogovém principUo Současně byl na Ústředním dispečinku
naši soustavy instalcván malý číslicový počítač pro řešení úkolů přípravy provo-
zu. Technické vybavení našeho dispečerského systému se tím dostalo na poměrně
dobrou úroveň ve srovnání s ostatními členskými zeměmi RVHP.

Krokem ke zvýšení informovanosti dispečerského personálu byla instalace
měřící ústředny na energetickém dispečinku Moravy v Ostravě. 0 několik let pozdě-
ji byla instalována technicky modernější ústředna na energetickém dispečinku
Slovenska v Žilině. Na energetickém dispečinku Čech bylo pro účely sběru a zpraco-
váni informací využito zařízení EC 300, kterého bylo původně použito pro experi-
ment T oboru automatizace elektrárenského bloku 200 MW. V době nasazování měři-
cích ústředen však již bylo zřejmé, že vývoj půjde směrem k užití počítačových
systémů, a proto se další měřící ústředny již nezaváděly.

Na problematiku výstavby ASD8 V naší elektrizační soustavě je zaměřen* řeše-
ní výzkumného úkolu státního plénu č. P-O4-125-O21 "Výzkum integrovaného řízeni
elektrizační soustavy ČSSR". S řešením bylo započat* r r. 1971 a zpočátku to bylo
především řešení základních koncepcie Ve spolupráci s GŘ ČEZ,-GR SEP a řMPE bylo
rozhodnuto vycházet při výstavbě ASDfi naší elektrizační soustavy z přijaté hierar-
chie dispečerského řízení ve smyslu platného dispečerského řádu £'2] • Mnoho po-
zornosti byl* věnován* volbě struktur technických prostředků a výběru typů počítc-
čů, které tvoří jádro ÁSDfi, Dále se vypracovaly návrhy programových specifikaci řídí-
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cích systémů pro úroveň Ústředního dispečinku energetické soustavy ČSSRf

energetických dispečinků Šech, Moravy a Slovenska a pro energetické dispečinky

KEP DXC41C53 „
Ve spolupráci s organizacemi ostatních členských států RVHP pokročilo i

řešení úlohy pro úroveň mezinárodního dispečinku propojených elektrizačních sou-

stav natolik, že lze očekávat vytvořeni moderního ASDŘ i na této úrovri již

7 polovině 60 pětiletky £ů] c Zavádění výsledků řešení úkolu do praxe jeho rea-

lizátory GS S E Z a GR SEP má rychlou následnost* Ústřední dispečink elektrizační

soustavy ČSSR byl vybaven počítačovým systémem fy IBM se základním procesorem

typu 370/135 s operační pamětí 32OK B» Ten bude propojsn se dvčma řídicími

počítači S/7 s pamětí 48K slov ( o 16 bitech), které mají pracovat v reélnéai

čase. Jako vyhodnocovací zařízení pro příjem dálkovéhc číslicorého měření budou

sloužit další dva řídicí počítač* téhož typu s pamětí 8K slov. Systém je vyba-

ven všemi nezbytnými perifériemi pro dispečerská pracovišti, rychlotiskérnamit

obrazovkovými displeji, zařízením pro vstup dat a dalo diskovými a magnetopás-

kovými vnějšími paměímio

Pro úroveň oblastních dispečinků se počítá se systémy RPP— 16 výroby n.p.

Tesla« Je však zapotřebí říci, že kolem dodávek těchto počítačů panuje cela řa-

da nejasností. Přesto je řešiteli úkolu zpracován soubor potřebných algoritmů a

přistupuje se k ladění programů. Dijty spolupráci GE SEP a n„p. ORGREZ byl na

energetickém dispečinku Slovenska v Silině experimentálně provozován prototyp

počítače RPP-16 ve funkci zjednodušených funkcí AS3Ř,

V 60 PLP se počítá také s instalací řírJícího systému ve vybraných energeti-

ckých dispečincích KEPO V investičním záměru je instalace číslicového počítače

na elektrické rozvodně Chrást za účelem ověření výsledků dílčího úkolu "Sízení

stanic vvn , který byl řešen EGP Praha<>

Na základě řešení úkolu Výzkum integrovaného řízení elektrizační soustavy

CSSR a realizace hlavních výsledků řešení budou na úrovni ÚD ČSSR a na úrovni

energetických dispečinků Šech, Moravy a Slovenska vybudovány ?í3fcí systémy,

které budou vykonávat nákladní funkse sběru a zobrazování dst pro dispečerský

personál a budou poskytovat konzultace dispečerskému personálu, a to zvláště

v oblasti přípravy provozuo Budou přejímat i funkce řízení soustavy podle kmito-

čtu a předávaných výkonůo Používané programové vybavení nebude však jr.ště zdale-

ka odpovídat možnostem instalované řídicí technÍKy a potřebám dispečerské praxeo

Dopracování programové přípravy bude jedním ze základních cílů dalšího výzkumu,,

Další prohloubení, funkcí řídících systémů v celé hierarchické struktuře

dispečerského řízení ES SSSR, a to především za účelem zvýšení spolehlivosti

chodu soustavy a zvýšení zabezpečenosti elektrické energie, vyžaduje vytvoření

základních poznatků vědecko- výzkumného rázu.

Předevší-n půjde o vypracování výzkumných podkladů pro:

- vytvoření hierarchicky propojeného automatizovaného systému dispečerského ří-

zení od mezinárodní úrovně CDO až po dispečinky krajských energetických poďni-

kůo Strojové předávání informací dovolí podstatně zkrátit reakci dispečerské-

ho řízení na předhavarijní chování elektrizačních 3oustav;
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- vytvoření programů rozpoznávání předhavarijních a havarijních stavů propoje-
ných soustav s cílem odvrácení havarijních stavů vůbec, enebo zkrácení doby
jejich trvání. Tím oe podstatně zvýší zabezpečenost dodávek všech spotřebite-
lů elektrickou energií,'

- vytvoření programů komlexní optimalizace chodu naší elektrizační soustavy s
respektováním propojené soustavy členských zemí RVHP.

Hierarchická struktura ASD& pro období do r. 1980 byla stanovena v podsta-

tě heuristickým způsobem^ Nyní je nutno prověřit exaktními metodami, jaké vývo-

jové tendence bude mít tato struktura ve výhledovém období po rc 1980.

Prvním problémem je prozkoumání vlivu samotných počítačů na hierarchie dispečer-

ského řízenío

V práci Cl3 je velmi názorně popsána podstata první informační bariéry a
způsob jejího překonání zavedením hierarchie řízení. Hierarchické řízení umož-
ňuje integraci velkého počtu výrobních procesů na nejnižší úrovni do jednoho
technicko-ekonomického celku na vrcholové úrovni. Bez obtíži je samozřejmě vi-
f.ěX některé nedostatky víceúrovňového sytému řízení : je to především jeho těž-
kopádnost a složitost vzájemných vztahů. Víceúrovňový systém říze.ií je však
nezbytností, nebot při daných schopnostech člověka ke zpracování informací ae
dovede yyrovnávat se vzrůstající složitostí řasení.

Zavedením počítačů do hierarchie řízení znásobujeme mnohonásobně lidskou
produktivitu práce ve sféře řízení a nemůžeme proto vyloučit předpoklad, že
scučaaně 3 překonáním druhé informační bariéry může být překonána i první infor-
mační bariera. A když ne překonána, může být aspoň snížena její vrcholová hodno-
ta. To by pak mohlo vést ke zjednodušení struktury hierarchického systému říze-
ní, ke snížení počtu řídících úrovní. Při této úvaze nesmíme však přehlédnout
tu okolnost, že hierarchická struktura saňže být zdůvodněna z druhé strany napřo
požadavkem spolehlivosti technického systému.

K hierarchickému charakteru elektrizační soustavy patří i hierarchický sys-
tém algoritmů řízení. To se prosazuje velmi pomalu. VetSina současných dobře
propracovaných algoritniÄ má omezenou platnost pouze pro soustavu jako celek.
V řadě prací se objevují návrhy na usnadnění řešení cestou dekomponování hlavní
úlohy na systém podúloho Musíme však umět odlišit formální dekomponovánít vyja-
dřující spíše matematickou techniku, od věcné hierarchie úloh.

V integrovaném celku dostává dílčí úloha řízení D^fi a dílCí cílová funkce
G^g této úlohy řízení lokální charaktere Navíe se vytváří úloba řízení D na úro-
vni celého propojení, a ta je odrazem globální cílové funkce G6 Vyvstává velmi
důležitý problém sladění úloh na dolejší úrovni s celkovou úlohou řízení D,
popřípadě dekomponování celková úlohy řízení na úlohu vrcholového řízení D. a
dílčí úlohy řízení D.„ na dolejší úrovnio To platí samozřejmě pro dvouúrovňový
systém řízení. Při víceúrovňovém syatému vede dekomponovéní k množině úloh D.,
DiB 9 BijC Sešení těchto úloh musí mít vlastní optimalizační pro3torf ve

kterém se splňují žádané cílové funkce G&, G i B, G±.c .... Nemajl»li dílčí úlohy
řízení optimalizační prostor, je řešení úloh zadáno jednoznačně a jediným příno-
sem hierarchie je zvládnutí celkového objemu výpočetní Práee0
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Pro účely realizace výsledků úkolu Výsku* integrovaného řízení ES CSSR
jsou připraveny nezbytné algoritmy řízení a příslušné programy pro Číslicoví
počítače. Jsou to zejména programy na příjem hodnot dálkového měření a signa-
lizace, zobrazování informačních souborů na obrazovkách displeje, kontrola měře-
ných nebo odvozených hodnot s následnou signalizací poruchových stavů, které
pracují v reálném čase. .

Další skupina programů se věnuje následnému zpracování již proběhlých
událostí. Patří sem programy na retrospektivní zobrazování průběhů jednotlivých
měřených veličin, výpis sledu registrovaných událostí z ES, kontrola stavu jedno-
tlivých prvků ES a některé další vyhodnocovací výpočtyo

Skupina simulačních výpočtů umožňuje dispečerovi předběžný výpočet násled-
ků jeho zamýšlených zásahůo Jedná se zde zejména o výpočet chodu sítě, kterým
zajistíme nové rozdělení toků výkonu nebo zatížení zdrojů ještě před odpojením
vedení, zdroje nebo transformátoru.

Uvedené programy, třebaže se v podrobnostech liší, nají stejný charakter
pro všechny úrovně. Ostatní programy slouží výhradně zvláštním funkcím ASDŘ na
jednotlivých úrovních. Tak např. pro úroveň ŮD je to program regulace kmitočtu
a předávaných výkonů apod.

Do poslední skupiny programů patří programy přípravy provozuo Ty se zpraco-
vávají pro určité časové intervaly (denní, týdenní, sezónní nebo podle potřeby
pfi změnách výchozích hodnot} a patří sem výpočty bilanční, optimalizační, před-
povědi zatížení, výpočty chodu sítě v normálních i poruchových stavech aj.

Další krok se bude skládat jednak z rozšíření používaného programového
vybavení na dosavadních metodických základech a jednak z vytvoření nových, prog-
resivních metodik řízení, které budou odpovídat vzrůstajícím požadavkům provozu
ES ČSSfi v propojené a později integrované soustavě členských zemí HVHP. Rozbor
dosavadních celosystémových poruch a zvláště těžké havárie v roce 1972 ukazuje
na důležitou úlohu, kterou musí automatizované systémy dispečerského řízení seh-
rát v předhavarijních stavech elektrizační soustavy a při likvidaci pohavarij-
ních stavů. Výchozí teoretickou základnou pro tvorbu perspektivních algoritmů
ASDŘ jsou teorie rozpoznávání obrazů, citlivostní analýza, informační teorie
řízení apod. Je přirozené, že tyto záměry musí býti zajištěny odpovídajícím sbě-
rem informací o stavových veličinách řízení elektrizační soustavy.

Závěry

Řešené úkoly jsou dlouhodobého rázu a mají charakter vytváření kybernetic-
kých systémů. Realizace hierarchicky propojeného automatizovaného systému dispe-
čerského řízení s prvky kybernetického chování klademe do období po ŕ. 1980.
Bude to znamenat nový, kvalitativně značně odlišný, způsob technického řízení
chodu naší elektrizační soustavy v propojení RVHP, Bude tím dosaženo další cí-
lové etapy rozvoje automatizovaných systémů dispečerského řízení a zajištění
nároků národního hospodářství na zabezpečenost zásobování spotřebičů elektrické
tnergie a spolehlivost chodu propojených soustav členských zemí RVHP, V opačném
případě.hrozí nebezpečí, že se řízení chodu rozsáhlých energetických systémů
vymkne v havarijních situacích možnostem dispečerského cílevědomého řízení.
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AUTOMATIZOVANÍ SYSTÉM DISPEČERSKÉHO 8ÍZENÍ PRVNÍ HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ ES CSSR

I n g . P e t r K a r l í k

tfvod

Jedním z principů, umožňujících řešení složitých okolů při optimálním ří-
zení rozsáhlých elektrizačních soustav ES je dekompozice, neboli, postupné dě-
leni hlavni «íloré úlehy na určité podúlohy mající vlastni cíle. Dekompozice
patří k analytickým směrům v teorii mnohoiirovňových soustav hierarchického ří-
zení na rodzíl od syntetických směrů, představovaných zejména tzv. agregací,
tj. vytvářením globální dlofiy z dílčích úloh. Tohoto velmi perspektivního smě-
ru je vhodné používat zejména při konstrukci nových komplexů, kterým na zákla-
dě agregace vnutíme charakter hierarchického uspořádání.

Dekompoziční systém je vhodný pro řeěení již známých a zavedených komple-
xů, a to je případ rozsáhlých propojených elektrizačních soustav, lílohy optimál-
ního řízení lze řešit rozložením (dekomponováním) cílové úlohy na hierarchii
podúloh. Tato hierarchie může mít časový, situační (stavový) nebo prostorový
(teritorální) aspejcto

Princip dekompozice- není univerzální metoda a pro každý případ v oblasti
řízení ES je nutno posoudit charakter problému a stanovit stupeň závislosti
jednotlivých subsystémů. Stupeň závislosti je charakterizováa počtem veličin
jednoho subsystému společných ostatním subsystémům. Je-li závislost silná, ne-
přináší dekompozice hlavní úlohy téměř žádné zjednodušení, naopak při slabších
závislostech je použití dekompozice vhodné.

Původně bylo dekompoziční matody použito v oblasti lineárního programová-
ní, později v oblasti statické optimalizace řízených soustav. Pro použití dekom-
pozičního principu platí zhruba tyto zásady:

1. Dekompozice je používáno pro řešení problémů s determinovaným charakterem
vstupních veličin popsaných soustavou algebraických rovnic. Dekompozice
stochastických procesů se zatím nepoužívá.

2. Není vhodné dekomponovat systémy, které jsou popsány diferenciálními rovni-
cemi.

3. Neexistuje obecný postup při dekomponování celého problému na poaproblémy,
a proto se předpokládá rozklad daný např. některým heuristickým postupem.

Dekompoziční přístup řešení v oblasti řízení elektroenergetiky 4e svázán

s oroblémem ekvivalentování• Jestliže zvolíme jako vstupní údaj obecného (hlav-

ního; Droblému zjednodušený model podproblému, je dekompoziční postup značně

zjednodušen a naopak, při reálném modelu podproblému je nutno použit vícenásob-

né dekompozice.

Dekompozicí můžeme dosáhnout bu3 ekvivalentního nebo aprixomovaného mode-

lu soustavy vzhledem k původní úloze. V prvním případě obyčejně dospějeme

k takové mnohoúrovnové soustavě, u které výsledek řídicí činnosti by byl shodný
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s výsledkem původní úlohy, kdybychom ji'reäili bez dekompozice. V druhém přípa-
dě, u. aproximovaného modelu, získáme přibližné ředění původní úlohy. Výsledek
řídicí činnosti takové soustavy pak aproximuje původní úlohu.

Předpokládejme nejjednodušší dvouúrovňovou hierarchickou soustavu, skláda-
jící se z podsoustavy lg v první úrovni a z m podsoustav ^ , 2^ , ,,. ̂  ve
druhé úrovni (obr. 1). m

Kriteriální funkce celé soustavy je

F = F(X) , 11)

kde vektor X = (X^, X2, ..., X R) představuje závisle i nezávisle proměnné

soustavy jako celku.

Platí dále omezení ve tvaru
LiX) — 0 . (2)

Úlohou řízení aoustavy je minimalizace výrazu (1) při dodržení podmínek (2).
Hledače tedy:

F* = min F(X) .
)

Princip dekompozice předpokládá provedení takové transformace, aby

min PCX) = min F U , ^ ) = min F

XGL(X) f€L(X) .̂ (3)

A€L(X) AA £ L±(X)

kde 5 - vektor informačních proměnných mezi 1. a 2. úrovní,

A - vektor řídicích (koordinačních) proměnných mezi 1. a 2. úrovní.

Pro většinu případů lze předpokládat jeden řídicí vektor pro všechny podsousta-
vy, takže výraz (i) přepíšeme

min F(X) = min F (min F ^ f ^ A ) , min F2(f2., A ) , ..., min F^f^, A)

XĚL(X) ^

Na druhé úrovni řešíme pak podúlohy typu

min Fi( f i tA) = pj( A)

a na první úrovni hlavní (cílovou) úlohu

min F rF*(A), FJ*(A), ... , Fm* (A)l . (5)

Mažeme nyní na základě vztahů (4) a (5) definovat princip dekompozice: de-
kompozice soustavy je nalezena, nemájí-li podsoustavy 2£ žádné společné proměnné.
Řízení soustavy pak probíhá většinou iteračním způsobem (obr.l):

První úroveň vysílá počáteční řídicí (koordinační) vektor X° (nulté itera-
ce). Pro tento vektor se provede optimalizace v podsoustavách 2g podle vztahů (4).
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Po optimalizaci dostaheme rektor ''f °, který charakterizuje vztah podsoustav
2 S. Tento rektor jako informační je přenášen do prrní úrovně. Jíení-li uspokoji-
vý, řeSÍ první úroveň rovnicí typu (5) a vysálá řídicí vektor A (první itera-
ce), řeší se opět rovnice typu (4) atd.

Použití principu dekompozice v optimálním řízení rozsáhlých elektroenergetic-

Kriteriáln! (cílová) funkce optimálního řízení ES je

C é"Fm,t (?»,t • D«,t t
t=l k=l ' '- '

t = 1, 2, 3, , J m = 1, 2, 3,...i K (6)

kde J - poSet intervalů řízení,
K - počet subsystémů v i>-té hierarchivké úrovni,

Z * - vektor všech proměnných soustav podle hierarchické úrovně a časové

ho dělení periody řízení,
D_ + - vektor všech mířených hodnot soustavy podle hierarchické úrovně
EH,X

a časového dělení periody řízení.

Pro vektor proměnných Z obecně platí

Z = Z (X, Y, D), (7)

kde X - vektor závislých proměnných soustavy,
Y - vektor nezávislých oroměnných soustavy.

Kriteriální rovnici (6) lze přepsat do tvaru

(8)
Pro jednotlivé proměnné platí tyto omezující podmínky:

tfwm,t ( Xm,f Ym,f Dm,t> '= ° • «>

á #i 's* ^.fYm.*' "-.t* •' ° • íi2)

kde- Y, 7 - meze vektoru Y, které jsou bu3 vyčísleny, udány nebo dodržovány
místní automatikou (součást množiny vektorů Y),

X, X" - totéž pro vektor X,

W - bilanční rovnice,
V - sumární bilanční rovnice.

Vztahy (8) až (12) považujeme za výchozí a prvním krokem dekompozice buue
přechod od reálné dynamické soustavy, kterou představuje chod ES v reálném čase,
ke statické soustavě, která zcela postačuje pro dispečerské řízeni.
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1. krok dekompozice (situační, stavová)

Tento krok vyloučí väechny rychlé jevy v ES prodloužením obecného inter-
valu řízení na 10 až 20 sec. Rovnice (9) až (12) zůstanou nezměněny, pokles-
ne značne počet obecných intervalů řízení J. Vektor D„ + bude obsahovat pouze
informace s 10 až 20 vteřinových cyklem. Toho se může dosáhnout vhodnou filtra-
cí neba prodloužením časových konstant čidel.

2. krok dekompozice podle řídicích úrovní

Tento krok je většinou označován za přirozenou dekompozici, neboí v každé
E3 různé řídicí úrovně již existují, nt» rozdíl od umSlé dekompozice, kdy jde
o umčlý rozklad na podproblémy, které nemají žádný fyzikální smysl.

Kriteriálnl rovnice (8) a omezení (9) az (12) přejdou na tvar (m,í = konat);

F t
w t

i t
I t

c
(X

—

*t ^Yt» ' t > J

t* Y ť ' t
•xt — 7 t

Y £ ?
Y t Y t
V (Y Yt * t1 ť

Y t»

kde f t - vektor nořených veličin, který je přenášen z nižší do vyšší hierar-
chické úrovní.

3. krok dBkonipozice podle časové hierarchie

Pro řešení např. jednoho intervalu denního plánu provozu ES v jedné řídicí
úrovni jsou vyloučeny vektory f (mčřiiií v reálném čase je nepotřebné), statis-
tické hodnoty dlouhodobých trendů jsou zahrnuty v hodnotách X, 3f, Ĵ  s Y. Pro
tento případ degeneruji předchozí rovnice na tvar (t = konst):

F LX(Y), íj—>: min ,
W (X, Y) = 0' ,
X £ X ̂  7 ,

4o krok dekompozice podle skupiny proměnných (tzv.metoda skupinové relaxace)

fiešíme-li v denním plánu provozu např.bilanci činných výkonů, vyloučíme
z vektorů X a Y všechny nepotřebné veličiny'. Formální tvar rovnic ze třetího
kroku se nezmřní.

Posledním krokem řešíme již elementární úlohu, které se používá ve všech
hierarchických úrovních automatizovaných systémů dispečerského řízení (ASDfi).
Naznačeným postupem lze rozkládat výchozí obecné vztahy při tvorbě programové-
ho vybaveni řídicích počítačových systémů v rozsáhlých elektrizačních soustavách.

Vztahy uvedené v této kapitole nepopisují řešeni jednotlivých rovnic. Tato
řešení jsou prováděna v jednotlivých řídicích centrech známými metodami, jako
např. lineárním, celočíselným, icvadratickýfli, nelineárním nebo dynamickým pro-
gramováním, číselným derivováním a integrováním apod.
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Závěr

Při budování ASDS 1. hierarchické lirovné ES CSSR (Ústřední dispečink) by-
lo postupováno podobným rozkladným (dekompozičním) postupem a byla stanovena
programová specifikace. Řešení těchto programů zajistí ve spojení s prací
dispečerského personálu plnění všech funkcí Ústředního dispečinku ES SSSR.
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Obr. 2
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AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY DISPEČERSKÉHO KÍZENÍ DRUHÉ HIERARCHICKÉ ÚROVNE PRO

ÍÍÍZENÍ PROVOZU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY CSSR

I n g . Z d e n ě k M o l i a , CSc, RNDr.Bohumil S a d e c k ý ,

I n g . P e t r Š a f á ř , I n g . J a n T r u c h 1 ý

Úvod

Kvantitavní rozvoj elektrizační soustavy ČSSR měl za následek značné změny
ve struktuře výroben, sítí i ostatních zařízení využívaných energetikouo

Tyto změny si zákonitě vyžadují i novou kvalita řízení elektrizační sousta-
vy (ES)» Potřebná kvalita se již začala zajišíovatbudováním vícestupňové hierar-
chické struktury řízení ESo Tato struktura řízení ES SSSR se osvědčila,ale sama
o sobě nemůže již v blízké budoucnosti zlepšit úroveň řízení o Je třeba využít
poznatku moderních vědních oborů, a to hlavně teorie kybernetiky a teorie roz-
sáhlých komplexů, a postupnou kybernetisacl řlzeaí ES, tjo vybudováním ASDR
(automatizované soustavy dispečerského řízení), stéle zlepšovat jeho kvalitu.

V současné době stojíme na počátku budování těchto řídicích systémů; během
několika let budou instalovány jak na Ústředním energetickém dispečinku, tak i
iŤa energetických dispečincích Cech, Moravy a Slovenska, tedy na druhé hierar-
chické úrovni řízení ES CSSR.

Výzkumný ústav energetický v Praze vypracoval a ve svých zprávách zdůvodnil
návrh na vybudování řídicích systémů pro všechny úrovně ES ČSSR, Nedílnou sou-
částí těchto systémů v hierarchické struktuře jsou i dispečinky 2. úrovně říze-
ní (dispečinky Cech, Moravy a Slovenska). Pro tato dispečerská centra navrhl
EGIÍ nejenom systém technických prostředků, ale i programové vybavení za účelem
postupného zautomatizováni a hlavně zkvalitnění velké většiny funkci dispečinků
2. úrovně řízení.

Přitom se vychází ze zásady, že řídicí systémy mohou nahradit metody a způ-
soby řízení pou?e v případech, kdy rozhodovací procesy v řízeni můžeme popsat
jako procesy získávání, zpracování a vyhodnocování toků informací. Naprostá vět-
šina rozhodovacích procesů při řízení ES má právě tento charakter.

Základní funkce dispečinků 2. úrovně řízení jsou dány "Dispečerským řádem"
a rozvedeny příslušnými provozními instrukcemi. Funkce těchto dispečinků lze
rozdělit do tří základních částí:
1. střednědobá a krátkodobá příprava provozu;
2. operativní dispečerské řízení (tzv. řízení v reálném čase);
3o technicko-ekonomické hodnocení a provozní statistika.

Plnění těchto tři základních funkcí 2„ úrovně řízení ES CSSR, které se
samozřejmě rozpadají na mnoho podfunkcí, je již v současné době značně obtížné
a hlavně v části přípravy provozu a statistik i náročné na počty lidí a jejich
kvalifikaci.Jeáté obtížnější situace ji v operativním dispečerském řízení, které
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již nevyhovuje současným požadavkům na řízení tak rozsáhlého a složitého komple-
xu, gakým je elektrizační soustava, kdy dispečer sám nestačí sledovat ohromné '• •
množství informací, přicházející na dispečerský sálo

Vybudování řídicích systémů na dispečincích 2. úrovně řízeni'ES je zákonitě
etapový a velice složitý proces <, Jednak není k dispozici naráz celé techni-v«i
vybavení dispečinku, jednak je třsba, aby si i obsluha řídicího systému postup-
ně zvykla na přechod na novou techniku. •

Samostatné budováni řídicího systému se rozpadá do několika Částí, z nichž

nejdůležitější jsou:

1. Instalace řídicího počítače spolu se stavebními úpravami a napojení počítače
na informační systém.

2. Vytváření programového vybavení pro počítačový systém v návaznosti na budová-
ní řídicích systémů na ostatních úrovních řízení.

Pro 2. hierarchickou úroveň řízení byly vybrány počítače československé
výroby Tesla ňPP-16. Výzkumný ústav energetický navrhl a zdůvodnil potřebnou
konfiguraci řídicího počítačového systému pro dispečinky 2.úrovně řízení jako
variantní [l]o Základem je vSak procesor HPP-16 Standard s maximální kapacitou
operační paměti a s celou řadou periferních zařízení sloužících nejenom pro
vlastní dispečerské řízení v reálném Čpse, al<i i pro přípravu provozu a následné
tečhnicko-ekonomické hodnocení a statistiky. Mezi periferní zařízení systému
patří vnějäl diskové a magnetopáskové paměti, rychlotiskárny pro tisky provozních
záznamů a výsledků některých programů, displeje pro přímý styk dispečera se
systémem, snímače a děrovače děrné pásky atd.

V prvé etapě výstavby tohoto řídicího systému T letech 1975-76 bude vybudo-
ván systém bez zálohováni, tzn<> s jedním procesořemo Pro zabezpečení požadované-
ho bezporuchového provozu a maximální spolehlivosti řídicího systému bude ve
2. etapě celý systém zdvojen a bude tvořen dvěma procesory RPP-16 Standard nav-
zájem propojenými a předávajícími si informace o stavu řízení elektrizační sou-
stavy.

Celý řídicí systém je napojen na informační sil energetiky přes speciální
jednotku styku s prostředím, zaručující unifikaci jednotlivých signálů a přizpů-
sobení různých zařízení pro dálkový přenos informace z místa vzniku na dispečink.

Protože celý systém je budován v otevřené smyčce, tzn. bude pracovat pouze
jako rádce dispečera a jedině dispečer je vykonavatelem jednotlivých příkazů,
je podle toho tvořeno i prcgramové vybavení pro řídicí systémy této úrovně říze-
ní.

Návrh programového vybavení pro dispečink Cech, Moravy a Slovenska vypraco-
val EGU formou navržených algoritmů [1]>[2] e Programové vybavení řídicího počíta-
čového systému dispečinku 2. úrovně řízení ES je rozděleno do tří částí podle
funkcí, které dispečink vykonává. Toto programové vybavení je nejen schopno
zajistit, ale i zkvalitnit absolutní většinu funkci stávajících dispečerských
pracovišl druhé úrovně řízení ES ČSSR. Navíc však umožňuje dispečerovi vykonávat
celou řadu konzultací a výpočtů, které v současné době není možní z časových
důvodů pro nedostatek informací řešit.
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K zajištění všech těchto funkcí je navrženo asi 30 programů pro fáze pří-
pravy provozu, dispečerského řízení v reálném čase a hodnocení a statistiky.
U vétäiny programů bylo použito původních metodik, které byly již dříve v EGtí
rozpracovány. Původní je i celková koncepce programového vybaveni, kdy 2BÚ ve
spolupráci s tfVT Tesla Brno navrhl originální způsob vazby vSech aplikačních
programů přes tzv„ "obraz prostředí", který zobrazuje okamžitý stav celé elek-
trizační soustavy (obr. l) 0 Obraz prostředí je tvořen zvláStní skupinou progra-
mů pracujících v reálném čase.

Základ práce dispečinků této úrovně řízení je v operativním dispečerském
řízení v rsálném čaae. Proto jsou v první etapě výstavby řídicího systému uvažo-
vány pouze programy zajištující tz«. monitorování a zobrazování. Úkolem těchto
programů je automatický sběr dat z procesů, převod na technické jednotky, kon-
trola technických mezí jednotlivých měřených veličin a ukládání do souborů v
obraze prostředí.

Dále navazují programy pro zobrazování veličin nebo celých souborů na obráz-
kových displejích. Tyto tzv« účelové informační soubory předkládají na základě
ruční volby nebo zcela automaticky dispečerovi přehled o stavu elektrizační sou-
stavy. Na základě těchto informací provede dispečer rozbor vzniklé situace a
zvolí příslušnou řídicí operácia

Kromě základních funkcí se od systému vyžaduje též řešení řady jiných apli-
kačních programů, tzv. dohližitelského řízení, které bude umožňovat zavádění no-
vých mezních hodnot a aktualizovat informační soubory o provozu ES„ Stejně je
možné požadovat od řídicíh* počítačového systému vytváření souborů předpokládaných
provozních stavů jako výsledků výpočtu kunzultačních a simulačních programů.

Dt systému programového vybavení patří například programy:

Organizace dat pro přípravu provozu
Krátkodobá předpověď zatížení
Výkonové bilance měsíc, týden a den
Zapojení sítě měsíc, týden a den
Zkratové poruchy
Výpočet chodu sítě pro přípravu provozu

Tyto programy budou využívány ve fázi přípravy provozu. Pro zajištění funkcí pro
dispečerské zařízení v reálném čase budou např.sloužit programy:

Automatický sběr informací, sledování proměnných a mezí
Automatické vyhodnocování zapojení sítě
Výpočet satíženf uzlových soustav
Pravidelný výpis o provozu ES
Sledování výkonu elektráren a stavu výrobníeh zařízení
Automatický příjem dispečerského stupně
Řízení napětí
Konzultační a simulační výpočty chodu sítě v reálném čase
Konverzační program pro dialog dispečera se systémem

*ro technicko-ekonomické hodnocení a statistiky slouží programy:

Hodnocení provozu za uplynulý d«a

Hodnocení napětí za uplynulý den
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Statistiky zatížení uzlových soustav

a další.

Všechny programy budou pracovat pod operačním 3ystémem RTQS-3/5 a tvorí
velice složitý systém 3 množstvím informačních a logických vazeb. Přesto se po-
dařilo jednotlivé programy díky vhodnému uspořádání obrazu prostředí tvořit ja-
ko autonomní, schopné práce bez přímé závislosti na ostatních programech. Pro-
gramy spolu komunikují nepřímo, tj. ukládáním a výběrem informací z obrazu pro-
středí.

Závěr

V současné době, kdy je podrobně zpracována v EGlJ většina algoritmů, se
přistupuje již k laděni řady programů. V pracích plánovaných pro 6,PLP před-
pokládáme zaměřit veškerou pozornost na otázky verifikace informací předkláda-
ných dispečerovi, zdokonalení a zautomatizování dialogu dispečer-počítač, na
otázky spolehlivosti provozu a především na dopracováni programového vybavení
pro dispečinky Šech, Moravy a Slovenskao

L_i_t_e_r_a_t_u_r_a

[l] Moliš, Z. a kol.:
Vypracování programové specifikace řídicího systému energetických
dispečinků Šech, Moravy a Slovenskac

Výzkumná zpráva EGÚ č. 05 22 03 03, 1974*

[2] Moliš, Z. a kol.:
Kvantifikace dat programového vybaveni řídicích systému energetických
dispečinků Cech, Moravy a Slovenska.
Výzkumná zpráva EGÚč. 05 22 03 05, 1975.
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OPERAČNÍ SYSTÉM RTOS 3 / 5
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Obr. 1 - Programové vybavení dispečinků 2. úrovnô řízení ES CSSR
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MODELOVÁNÍ DYNAMICKÍCH SOUSTAV NA ČÍSLICOVÉM POČÍTAČI

I n g . F r a n t i š e k L i n h a r t

Rozsáhlé a složité dynamické soustavy, napřo energetické bloky konvenční

i jadernét velké zařízení s kontinuální výrobou, dopravní prostředky apodo,

nelze z dynamického hlediska správně a optimálně projektovat bez syntézy celku

z jejich jednoduchých částí na modelue

K modelování soustav se převážně používá analogového počítačeo Jeho výho-
dou je názornost obsluhy, takže řešitel úkolu může sám tento počítač obsluhovat,,
Výstupy výsledků jsou grafické, a proto přehlednéo Největší výhodou analogových
počítačů je velká rychlost řešení.

Velké soustavy se však na analogonu špatně programuji a nastavováni takové

úlohy je dosti pracné. Navíc velké analogony, potřebné pro modelování rozsáh-

lých soustav, jsou u nás nedostupné.

Velkým pokrokem proti analogovým počítačům jsou hybridní počítače, kde
vzájemně spolupracují analogový a speciální číslicový počítača Tyto počítače
jsou však těžko dostupné.

Simulace dynamických soustav na číslicovém počítači odstraňuje většinu po-
tíží vznikajících při použití analogového počítače. Pokud je k dispozici prog-
ram umožňující snadný popis úlohy, je její naprogramováni mnohem přehlednější
a snadnější. To je umožněno použitím podstatně většího souboru různých funkcí,
než má analogový počítač, jehož základní funkcí je integraceo Návrh modelu a je-
ti* odladěni je poměrně jednoduchá a snadná záležitost. Změny v modelu jsou sna-
dno proveditelné. Velkou výhodou číslicového modelu je reproduk«vatelnost výs-
ledků, nebol zachovává stále stejnou přesnost řešemío

Prakticky jedinou závažnou nevýhodou simulace aa číslicovém počítači je je-
jí malá rychlost. Jednotlivé funkční části jsou zde řešeny sériově, jedna po
druhé, zatím co u analogonu jsou řešeny par-alelně, všechny současně.

Sešeni je prováděno po časových krocích až do zadaného času. Délka časové-
ho kroku je určena nejmenší časovou konstantou v soustavě a požadovanou přesno-
stí řešení o Doba řešení je však určena největší časovou konstantou. Rychlost
řešení v každém časovém kroku je dána velikostí modelu a počtem iterací výpočtu
nutných k dosažení požadované přesnosti,, P«£«t iterací zvětšují složité zpětné
vazby v soustavěo

Proto je pro modelování větších úloh výhodný střední číslicový počítač,
nejlépe počítač pracující v režimu sdílení času, kdy simulace, která neobsahuje
periférie počítače, může pracovat souběžně 8 jinými programy.

ProgramJlODYS

(Model dynamických soustav )

Program MODYS je psán v autokádu MOST 30 pro čislicové počítače řady ODRA
1300. Pro větší úlohy je však vhodný střední počítač ODRA 1305, který má dosta-
tečnou výpočtovou ryehlosto
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Program provádí simulaci dynamické činnosti objektu v čase, podle jeho
popisu v zadání. Popis činností jednotlivých části objektu je vyjádřen buí
jejich přenosem v Laplaceově transformaci,nateastickou funkcí, anebo přímo zá-
rialoatí hodnoty výstupu na hodnotě vstupní veličiny. Spoj ní jednotlivých čás-
tí v systému je provedeno bu3 přímo mezi sebou, anebo přes sumační bloky.
Těch se zároveň používá pro zapojení zpětné vazby. Tekto je vlastně napodobena
činnost analogového počítače, ovšem s mnohem většími mocnostmi v použití růz-
ných jednoduchých i složitých funkcí v jednom bloku. To velmi usnadňuje a zpře-
hledňuje programování úlohy, nebot zápis se iízce přibližuje k popisu dynamiky
objeitto Také zde odpadá nutnost zajištění maximálních hodnot proměnných veličin
proti překročení dovolené hodnoty«>

Program s těmito vlastnostmi přebírá »a aebe prakticky celou práci s tvor-
bou programu pro počítač, a tím umožňuje zapojit do modelování i pracovníky,
kteří nemají žádné znalosti z oboru programování.

Program MODYS může pracovat buä samostatně, nebo může být zařazen do jiné-
ho nadřazeného programu, který v průběhu řešení ovládá a měří T modelu různé
parametry podle použitých algoritmů. Tím je možno simulovat činnost hybridního
nebo řídícího počítače, kdy je např. analogový model objektu ovládán číslicově.

Je-li MODYS součástí optimalizačního programu, je možno vyhledat optima
koeficientů soustav apočU

MODYS mé dvě části, analogovou a diskrétní. Obě části mohou spolupracovat
v jednom modelu.

Diskrétní část může simulovat činnost složité kombinační logiky i s vývo-
jem v čase„ Nezachycuje však přechodové děje v jednotlivých obvodech, a proto
nelze zjišíovat případné náhodné chyby v navržené logické síti.

Pro sestavení modelu jsou k dispozici bloky s různými funkcemi. Tím je
umožněno sestavit model dosti se blížící reálnému objektu.

Jsou to hlavně bloky integrálu, derivace až 4« řádu, přenos ve tvaru raci-
onální funkce lomené, kapacitní členy až 3. řádu,dopravní zpoždění aritmetické
funkce jedné nebo více proměnných (suma, součin, podíl, odmocnina), logaritmus,
exponenciála, trigonometrické funkce, zdroje sinusového kmitočtu, pulsů a náho-
dných hodnot.

Z funkčních nelinearit to jsou bloky meze, úroveň, charakteristika relé
s hysteresi, vůle, tření, diodová charakteristika, necitlivost a vztahy zadané
tabulkouo

Jako složité funkční bloky jsou použity modely ventilu, reálného reguláto-
ru PID a číslicový člen pro regulátor.

Diskrétní bloky svojí funkcí odpovídají členům dostupných stavebnicových
systémů, jako je URS, TTL integrované obvody a jiné. Jaou zde i zdroje pulsů
a náhodného rozložení pulsů. Některé realizují i složitější funkce, jako je zpož-
dění výstupu, monostabilní klopný obvod, přepínač apod.

Organizační bloky umožňují zadání časového kroka řešení, zadání přesnosti
vybraných proměnných, volbu a tisk hodnot výstupnieh proměnných do tabulek,

122



výstup na magnetickou pásku, extrémy průběhů hodnot premenných, napojeni ma
nadřazený program apodo

Funkčních a organizačních bloků je celkem 92O Je možnost zařazení i dal-
ších bloků, podle apeciélníeh požadavků uživatele programu.

MODYS indikuje 16 druhů chyb při překladu zadání a při výpočtuo Miste chy-
by v zadání je přesně určeno, takže práce s odlaďovaním úlohy je dosti snadné
a rychlá.

Zápis každého bloku tvoří jeho název, související s jeho funkcí, sa nim
následují indexy výstupních a vstupních proměnných. Po nich jsou uvedeny potřeb-
né parametry a konstaaty bloku.

Pro modelování se struktura zkoumaná soustavy rozloží do jednodušších čás-
tí, odpovídajících 3vojí funkcí blokům MODYSo lyto bloky se zapisuji za sebou do
zadání zároveň s organizačními bloky. Zadání se zapisuje na děrnou páska neb*
děrné štítky.

Program MODYS přečte zadání jako své data, přeloží je do potřebného tvaru
a provede řešení úlohy.

Každé řešení je možno opakovat se změněnými hodnotami libovolného blokUo
Změnu je možno provést z děrné pesky, z děrného štítku nebo nadřazeným progra-
mem.

Výstup informace lze provést na tiskárnu, děrnou pásku nebo páska magnetic-
kou. Výstup na magnetickou pásku umúúnujé buu sprucôväi. v^slčuky simulace jiný-
mi programy nebo řešit úlohu souběžně s jinými programy ve sdílení času a vý-
sledky tisknout až po uvolnění tiskárny. Tím se modelování stává méně náročným
na uvolnění počítače.

Pomocí programu MODYS byla v EGtí Praha modelována analogová soustava se
160 funkčními bloky, ověřovány některé možnosti číslicového řízení energetické-
ho bloku a jiné úlohy.

Diskrétní části bylo použito mj. pro kontrolu činnosti automata se 100 čle-
ny.
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POUŽITIE POČÍTAČA flPP-16 NA DISPEČERSKÉ RIADENIE KASKÁDY VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ

NA V/HU

I n g o F r a n t i ä e k A b s o 1 o m, I n g . V a l é r O a b l o v s k ý ,
I n g o J ú l i u a H l a v a č k a , I n g . L a d i s l a v I h n a ť o

Úvod

Rast výkonov v elektrizačněj sústav* (ES) ČSSR vedie k zvýšeným nárokom
na kvalitu riadenia procesu výroby a prenosu elektrickej energie. Na jednotli-
vých dispečingoch ES sa,pristúpilo k budovaniu tzv. automatizovaných systémov
dispečerského riadenia (ASDR), realizovaných pomocou najmodernejšej techniky,
tj. na báze počítačoy a riadiacich počítačov III. generácie. 2 uvedeného dóVo-
du je potrebné r najbližšej dobe vybavit adekvátnou automatizačnou a riadiacou
technikou aj dispečingy kaskád vodných elektrárni, a teda vybudova? na nich
tzv. ASDR kaskád VEO V súčasnosti Považské elekrárne, n.p. Trenčín, budujú ASDR
vážskej kaskády s použitím počítača RPP-16S.

Riešitelom programového vybavenia tohto ASDR je výskumný odbor hydroener-
getiky bratislavskej pobočky EGÚ, menovite oddelenie automatizácie a riadenia
VE.

Automatizovaný systém dispečerského riadenia vážskej kaskády sa v rámci
hierarchickej štruktúry riadenia ES nachádza na 3. úrovni riadenia (1. a 2, úro-
veň riadenia ES predstavuje Ústredný dispečing - ÚD a Slovenský dispečing - SD)
a riadi podproces výroby elektrickej energie v elektrárnách vážskej kaskády,
ktoré predstavujú jednotlivé prvky tohto pódprocesu výroby elektrickej energie.
Fyzikálnu vazbu medzi podproceaom výroby na Egpy a ostatnými podproceami výroby
v rámci pôsobnosti SD predstavuje vektor výkonového príapevk* vážskej- kaskády
do celkovej výkonovej bilancie procesu výroby elektrickej energie v rámci oblas-
ti Slovenska. Zložkami tohto vektora sú súčtové činné a jalové výkony dodávané
z jednotlivých prvkov tohto pódprocesu do uzlov Liptovská Mara, Sučany, Považ-
ská Bystrica, Bystričany a Křižovaný, pričom tieto uzly sú už prvkami ostatných
podprúcesov výroby a rozvodu elektrickej energie v rámci SDO Jednotlivé prvky
pódprocesu E£pV možno agregoval podía dvoch kritérií:

a) pódia príslušnosti prvkov k uzlom,

"b) podlá rovnosti hydraulických' parametrov prvkov.

Příslušnost jednotlivých prvkov k uzlom nie je konštatná, ale sa mení pod-
la konfigurácie siete, pričom každý prvok miSže striedavo pracoval do dvoch uz-
lov, perspektívne (u niektorých prvkov) až do troch uzlov. Příslušnost jednotli-
vých prvkov k skupinám podlá rovnosti hydraulických parametrov (inštalovaná
hltnosí turbín) je nemennáo

Poruchovou veličinou vstupujúcou do podprocesu E™„ je vektor bočných nere-
gulovaných prítokov rieky Váh.
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Vzhíadom na zložitosť Štruktúry podprocesu E^y doporučujú sa dva spôsoby
koordinácie ASDR vážskej kaskády zo strany SD:

a) v kludových stavách ES metódou predpovedania súčinnosti podprocesov,
b) v prípade mimoriadnych alebo havarijných stavov v ES metódou vyhodnocovaná'

súčinnosti podprocesov.

ASDR vážskej kaskády riadi takto činný a jalový výkon jednotlivých stup-
ňov kaskády, a to z hlediska potrieb ES pri maximálnom využiti hydroenergetic-
kého potenciálu a dodržaní všetkých obmedzení daných technologickými zariade-
niami a manipulačnými poriadkami.

Riadený objekt v súčasnosti predstavuje 15 VE na Váhu a jednu na Orave.
Sumárne inštalovaný výkon je 550 MW a ročnou výrobou 1,6 až 2,1 mld kWh elekt-
rickej energie. Rozostavené sú äaläie tri VE, a to VE Liptovská Mara, VE Beše-
ňová a VE Tvrdošln, ktoré spolu a existujúcimi VE tvoria riadený objekte Po
dobudovaní bude sumárne inštalovaný výkon objektu 760 MW. Rozlohove je riadený
objekt vybudovaný v dĺžke 250 km pozdĺž toku rieky Váh a Orava. Iíedzi jednotli-
vými vodnými dielami je tesná hydraulické väzba, pretože okrem VE Orava, VE
Liptovská Mara a VE Nosiče sú všetky VE postavené ne kanáloch s dennou akumulá-
ciou. Do riadeného objektu vteká viac ako 20 neregulovaných prítokov, z ktorých
keždý predstavuje poruchovú veličinu.

V súčasnosti je proces výroby elektrickej energie na celej kaskáde riadený
z dispečingu EPV Trenčíne Dispečerské pracovisko má vybudovaný
a) systém diaííčového meraiia analógových veličín (DM 60 + NTZ), ktorý zahrnuje

v sebe meranie horných a dolných hladín, súčtových činných a jalových výkonoT
jednotlivých VE a u vybraných VE aj napätia na prípojniciach VE;

b) systém dialkovej signalizácie dvouhodnotových veličín (ETS + NTZ), ktorý
zahrňuje v sebe, signalizáciu stav*

- výkonových vypínačov na vývodoch z generátorov pracujúcich do'110 kV, resp.
22 kV prípojnlc,

- výkonových vypínačov na vývodoch 110 kV rozvodni,
- výkonových vypínačov slúžiacich na priečne, resp. pozdĺžne spínanie prlpojníc,
- pripravenosti hydroagregátov do prevádzky;
c) systém dialkového zadávania Činných výkonov (DM 60 + NTZ).

Celkový počet v súčasnosti prenášaných analógových veličín je 71- a dvoj-
hodnotových ľl62c

Pozn.: Symboly v zátvorkách majú nasledovný význam:
DM 60 - systém dialkového merania ZPA,
NTZ - nízkofrekvečné telemechanizačné zariadenie TESLA,
ETS - elektronická trvalá signalizácia.

Vlastné dispečerské pracovisko je vybavené:
a) meracou ústredňou METRA VM 981, za účelom písomného zberu analógových veli-

čín,
b) dispečerským panelom s elektroenergetickou schémou, na ktorej sa nachádza

súbor meracích a registračných prístrojov pre analógové veličiny a signali-
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zácia stavu dvouhodnotových veličin,

c) dispečerským pultom, z ktorého je možné diaíkové zadávanie činného výkonu

pře jednotlivé VE.

Každá VE je vybavená tzv« autooperátorom činného výkonu, ktorý riadiaci

signál spracuje. Zadávanie je vybudované na 15 VEo

Pozn.: Každá VE je riadená ako celok a na vyslaný signál, úmerný požadovanej
hodnote činného výkonu, autooperátor spusti príslušný počet strojov
a rozdělovač tento výkon rozdelí na jednotlivé agregáty.

Požiadavky na ASDR vážskej kaskády boli rozdelené do 9 skupín, a to podlá

dôležitosti a časového sledu realizácie

I - snímanie meraných analógových veličín a kontrolovaných dvojhodnotových
veličín, ich prvotné spracovanie, '

II - hlásenie poruchových stavov,

III - vyhotovenie a výpis protokolov,
IV - riadenie prevádzky (automatické zadávanie činných a jalových výkonov

jednotlivých VE),
V - optimalizácia rozdelinia činného a jalového zaíaženia jednotlivých VE,

VI - bilančné spracovanie prevádzkových údajov,
VII - prognóza základných prevádzkových parametrov,
VIII - analýza prevádzky,

IX - práca vo volnom čase.

Každé požiadavka zahrňuje v sebe určitý subalgoritmus riadenia. Pre reali-
záciu vyššie uvedených požiadaviek poskytuje programové vybavenie RPP-ló dva
univerzálne programové systémy

a) DIREKT - systém priameho číslicového riadenia,
b) DORIS - dohliadaei a riadiaci systém.

Pre programové vybavenie RS vážskej kaskády bol zvolený systém DORIS, kto-

rý j^ interpretačným problémovo orientovaným systémom pre dohliadanie a priame

číslicové riadenie technologických.procesov.

Činnost systému DORIS riadi operačný systém MOS. Z hladiska funkčnosti
systém DORIS je rozčlenený na nasledovné subsystémy:

lo Subsystém spracovania analogových premenných.
2. Subsystém spracovania dvojhodnotých premenných na báze booleovskéj

logiky - DHP-B.

3. Subsystém spracovania dvojhodnotových premenných na báze sekvenčnej
logiky - DHP-S.

4. Subsystém technologického pultu.
5o Protokolovací subsystém.

6. Subsystém vyššieho stupňa riadenia.
7. Vytvárací a implementačný subsystém.

V Saläom uvedieme popis programovej realizácie požiadaviek uvedených v bo-
doch I až IX.
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Snímanie a prvotné spracovanie analógových veličín je realizované subsysté-
mom spracovania analógových premenných. Subsystém vykonáva taktiež riadiace spra-
covanie a tak realizuje i požiadavku IV.

Snímanie sa vykonáva v každom základnom intervale o V rámci kontrolného spra-

covania subsystém zaisluje nasledovné funkcie:

- kontrolu snímača na medznú hodnotu,
- linearizáciu hodnoty premennej,
- filtráciu snímanej hodnoty,
- kontrolu hodnoty premennej na medzné hodnoty,
- kontrolu rýchlosti zmeny premennej na medznú hodnotu.

Premenná môže byt rozdelená do 10 až 15 tried spracovania. Premenné nultej

triedy sú spracované v každom základnom intervale a premenné triedy i sa spraco-

vávajú v každom 21-tom intervale. Potrebné parametre ku každému kontrolnému spra-

covaniu sú uložené v tabulke základných parametrov premennej.

Na úrovni spracovania základnej tabulky je možné aktivovaí algoritmy slúžia-

ce k výpočtu hodnoty premennej (bilančné algoritmy) a k vykonávaniu korekčných zá-

sahov.

Pre spracovanie analógových premenných bol základný interval zvolen 30 s.
Boli zvolené tri triedy spracovania (tvjo spracovanie v intervaloch 30, 60, 120 s)„
Počet analógových premenných sa v budúcnosti zvýši o premenné z VE, ktoré sú vo
výstavbe, o meranie súčtových turbínových prietokov jednotlivých VE a o meranie
riadiacich signálov zadávajúcich činné a jalové výkony jednotlivých VE. Sumárne
sa predpokladá spracovávanie 148 analógových premenných. Pre základné spracova-
nie premenných je navrhnutý nasledovný algoritmus:

- snímanie premenných vstupov z jednotky styku s prostredím (JSP),
- kontrola snímača na medznú hodnotu (či nasnímaná hodnota nepresahuje merací

rozsah),

- kontrola hodnoty premennej na medzné hodnoty (či hodnota neprekročila dovole-
ný prevádzkový rozsah).

U meraní hladín sa požaduje kontrola rýchlosti zmeny premennej na medznú
hodnotu.

Okrem spracovávania meraných analógových premenných budú spracovávané ako
počítané analógové premenné: súčtové wattové výkony na uzol, súčtové jalové vý-
kony na uzol, točivá rezerva činného výkonu podlá uzlov, okamžitý dosažitelný
činný výkon podlá uzlov a hodinový dosažitelný činný výkon podlá uzlov. Celkový
počet počítaných premenných bude 25.

Riadiace spracovanie analógových premenných bude mat nasledujúci algorit-
mus :

- kontrola ŽH na medzné hodnoty,

- kontrola odchýlky na medznú hodnotu,

- výpočet akčného zásahu na medzné hodnoty,

- vykonanie prírastkového akčného zásahu.

Výpočet žiadanej hodnoty sa uskutoční v rámci optimalizačných programov

spracovávaných vo volnom časeo

Spracovanie dvojhodnotových veličín bude realizované subsystémom spracova-
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nia dvojhodnotových premenných na báze booleovakej logiky a subsystémom spraco-
vania na báze sekvenčnej logiky.

Subsystémom spracovania dvouhodnotových premenných na báze booleovskej
logiky DHP-B budú spracovávané dvouhodnotové veličiny, ktoré charakterizujú
prevádzkové stavy výrobného a rozvodného zariadenia uvedené v druhej kapitole
tohto referátuo Do dispečingu vážskej kaskády síl prenášané systémom dialkovej
signalizácie a do počítača budú vstupoval cez jednotku styku s prostredím. Ich
spracovanie bude prebiehal synchrónne s periodou 2 s. Potrebné parametre pr«
ich spracovanie sú uložené v tabulkách systémových parametrov vytvorených pre
každú premennú. Algoritmus spracovania dvojhodnotových premenných je následov-
ný;
a) Určenie hodnoty DHP-B„
b) Výpis textového reíazca na prídavnom zariadení, ktoré je priradené k techno-

logickému pultu, ku ktorému je premenná priradená. Výpis sa vykoná pri kaž-
dej zmene DHP-B.

c) Zásah do spracovania vopred definovanej analógovej premennej pri dosiahnutí
vopred stanovenej hodnoty dvojhodnotovej premennej DHP-B.

Pre uplnosí treba uviesl, že po dobudovaní celého systému bude DHP-B
cca 390, v súčasnosti má systém dialkovej signalizácie 162 premenných.

Subsystémom spracovania dvojhodnotových premenných na báze sekvenčnej logiky
DHP-S budú spracované premenné signalizujúce poruchu kanálov DM, resp. poruchu
prenosových zariadení ETS. Algoritmus spracovania je rovnaký ako pre DHP-B. Do
počítača vstupujú cez jednotku přerušovacích signálov, ich spracovanie prebieha
asynchrónne, vždy po výskyte poruchy na prenosovom zariadení.

Protokolovacie činnosti systému DORIS slúžia najma k vedeniu dokumentácie
o procese a k podávaniu informácií o priebehu a stave procesu.

Pódia spôsobu vyvolania protokolovaeej činnosti sa výstupné protokoly roz-
delujú na:
1. Prevádzkový protokol, ktorý vstupuje priebežne a obsahuje:

a) poruchové hlásenie,
. b) hlásenie o návrate do normálneho stavu,
c) hlásenie o zmene stavu,
d) textové hlásenie,
e) záznamy zmien systémových parametrov, prevedených obsluhou z technologic-

kého pultu.
2. Cyklické protokoly, ktoré vstupujú cyklicky v zvolených intervaloch.
3. Protokoly, ktorých výstup je podmienený dosiahnutím určitej hodnoty niektorej

veličiny vyjadrujúcej kvalitatívnu zmenu vo výrobnom procese.
4. Protokoly vyžiadané obsluhou z technologického pultu.

Každý druh protokolov bude mat niekolko typov s rôznym formálnym tvarom
protokolu. Tvar a obsah prevádzkového protokolu nie je možné za chodu systému
zvonku ovplyvňoval, okrem možnosti potlačil jeho výstup. Ostatné typy protoko-
lov je možné za chodu systému zadal s novým zoznamom systémových parametrov,
zrušil! alebo na určitú dobu suspendoval. Zavedenie nového protokolu vykonáva
vytváracl subsystém dvoma spôsobmi. Vyplnené formuláre pre zadanie jednotlivých
typov protokolov sa buä vydierujú a zosnlmajú z diernej pásky, alebo sa zadajú
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z písacieho stroja ces otázkový modul.

Tie úlohy ASDR vážskej kaskády, které nemôžu by? programové realizované
v rámci systémového programu DORIS, sú riešené akoby programy vo "volnom Case".
Styk medzi 3yatémom DORIS a týmito programami realizuje subsystém vyššieho stup-
ňa riadeniao

Sem patria nasledovné programy:
a) Model vážskej kaskády
Základným cieloir. bolo vytvorenie modelu vážskej kaskády (predstavuje spojitú
nelineárnu sústavu s vnútornou pamätou), ktorý by dostatočne vyjadroval chova-
nie kaskády v procese výroby činného výkonu v priebehu 24 hodín. Model bol vy-
tvorený ako diskrétny, statický, s uvažovaním podstatných nelinearít. Model bol
overený na požadovanom Šašovom intervale. Štruktúra modelu rešpektuje existujú-
cu informačnú sústavu ako i delenie celej sústavy na jednotlivé VE, hate a hy-
draulické spojenia. Model bude použitý v optimalizačnom programe ustálených
stavov činných výkonov a pre prognózu chovania kaskády na 24 hodo

b) Optimálne rozdelenie činného výkonu vážskej kaskády

Úlohou tohto programu je výpočet žiadaných hodnot pre riadiace spracovanie
činných výkonov, ktoré sa zadávajú jednotlivým VE. Základným vstupným údajom
do tohto programu sú uzlové výkonové diagramy skupin VE Vážskej kaskády. Tieto
uzlové diagramy sú určené v rámci prípravy prevádzky ES na úrovni ASDR ÚD a SD
(pri kritérii minima premenlivých nákladov na výrobu elektrickej energie v ES),,
Kritériom optimálneho rozdelenia činných výkonov na úrovni ASDR vážskej kaskády
je minimalizáeia primárnej energie na realizáciu TÍD a SD stanovených uzlových
výkonových diagramov.

e) Príprava prevádzky vážskej kaskády

Úlohou tohto programu je spracovanie súboru prognostických informácií pre ÚD
a SDo Tieto údaje sú potom na úrovni ASDR ÚD a SD využité pri príprave prevádz-
ky ES na nasledujúci deň, resp. týždeňo

Záver

Tento referát nevyčerpáva v plnej šírke celú problematiku spojenú s nasade-
ním riadiaceho počítača RPP-16 S na dispečingu EPV. Nezaoberal sa otázkami hard-
waru, stavebných úprav, problematikou organizácie práce, prípravy kádrov a podo
Hlavný dôraz sa kládol na otázky súvisiace s prípravou programového vybavenia
tohto ASDR, čo v podstate vyplýva aj z náplne výskumnej úlohy, v rámci ktorej
je toto programové vybavenie riešenéo
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ťkCLY ODVETVOVÉ LABORATOŘE BEZPEČNOSTI PRACE VE VÝZKUMNÉM tfsTAVU ENERGETICKÉM

I n g . Z d e n ě k V á c l a v e k

Současné pracovní podmínky podléhají neustálým změnám, které jsou t6sně
spojeny s rychlým vědecko-technickým rozvojem. Ten přináší neustálé zvětšo-
vání zátěže lidského organismu řadou jevu, které nebyly ještě před několika
roky známy ani v pracovním procesu, ani mimo něj. Rozvoj mechanizace a auto-
matizace, zavádění nových technologií, složitost některých pracovních operací,
mění dosud vžitý vztah mezi člověkem a jím vykonávanou prací o Na jedné straně
se zmenšuje podíl fyzické práce a ruční práce, na druhé straně se zvyšuje ne-
bezpečí fyzikálních vlivů pracovního prostředí (hluk, vibrace). Navíc je pracov-
ník v moderních provozech zatěžován i psychicky. Zvětšují se i takové zátěže,
jako jednotvárnost manipulací, intenzita práce, směnnost zaměstnání, průběž-
né přeškolování pracovníků na novou technologii apod. VSechny tyto faktory ve
větší nebo menší míře ovlivňují funkci lidského organismu, dochází ke zvětšo-
vání únavy a zmenšování duševní a fyzické vytrvalosti, a tím i k potenciální
možnosti narůstání havárií a pracovních úrazů.

K řešení problematiky bezpečnosti práce * odvětví energetiky lze ve znač-
né míře přistupovat analogicky jako u jiných průmyslových oborů. Míra analogie
má však v odvětví energetiky své specifické omezení, vyplývající z charakteru
výroby a rozvodu elektrické energie. Je známo, že věflecko-technieký pokrok
v ostatních průmyslových odvětvích závisí na růstu energetického vybavení vý-
roby. Proto současný trend vede nejen k trvalému narůstání výkonů energetických
zdrojů, přenosových a distribučních sítí, ale i k novým způsobem technologie
výroby elektrické energie. Tento proces zvyšuje nároky na organizaci a řízení
složitých a investičně náročných systémů. Ve výrobním procesu hraje roli nejen
dokonalost technického zařízení, ale i kvality člověka. Je to aktuální zvláš-
tě v poslední době, kdy zdokonalování úrovně technického vybavení energetic-
kých zařízení stupňuje požadavky na psychiku pracovníků, kteří výrobu a rozvod
elektrické energie řídí.

Federální ministerstvo paliv a energetiky je jedním z mále resortů, který
si v rámci své vědecko-výzkumné základny zřídil specializované laboratoře bez-
pečnosti práce (LBP),, Podobně jako byla vytvořena od r. 1973 při VVUtJ v Radva-
nicích LBP pro odvětví paliv, vznikla o rok později na základě usnesení kole-
gia ministerstva při Výzkumném ústavu energetickém LBP pro odvětví energetiky
s cílem "propracovávat nové nekonvenční formy a metody protiúrazových opatření
a realizovat na základě rozborů stavu bezpečnosti práce protiúrazovou propaga-
ci".

Podle tohoto usnesení byly na konzultacích s vedením FMPE určeny a upřes-

něny další směry činností a působnost LBP pro energetiku:

lo V oblasti výzkumu pracovních úrazů:

- vytvořit dostatečný statistický soubcr dat o haváriích, úrazeeh a nemocech
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z povolání pro účely všestranného rozboru v odvětví energetiky,
- vypraccv at metodu komplexní analýzy s využitím progresivní výpočetní techni-
ky, zaměřenou ke zkoumání specifických rysů odvětví energetiky z hlediska
techniky, organizace, lidského činitele a dalších faktorů.

2o V oblasti výzkumu techniky a bezpečnosti práce:
- vypracovávat komplexní zhodnocení jednotlivých zařízení a technologických
procesů z hlediska bezpečnosti práce; prozkoumat jednotlivé pracovní postu-
py, stanovit faktory jejich vzájemného působení, soupis technické dokonalos-
ti a spolehlivosti jednotlivých zařízení, ochranných pracovních pomůcek,
organizaci provozování zařízení, souhrn všech nebezpečných faktorů, které
doprovázejí pracovní proces, tjo hygienické, fyziologické a psychologické
podmínky pracovního procesu,

- získat přehled o působení rozhodujících psychologických faktorů na riziko-
vých pracovištích, vypracovat systém výběru a rozmisťování pracovníků do
exponovaných pracovních míst,

- minimalizovat rozpory mezi osvojením a dodržováním norem a bezpečnostních
předpisů se zaměřením na moderní vyučovací a zkoušecí přístrojeo

3o V oblasti prevence a propagace:

- vyhledávat a navrhovat nové nekonvenční formy prevence a propagace se zamě-

řením na zvýšení spolehlivosti lidského výkonu a bezpečnosti práce,

- navrhnout-nové výchovné metody a formy vyúky bezpečné práce,včetně nových

forem socialistické soutěže,

- provádět přezkušování účinnosti protiúrazové propagace.

Z uvedeného výčtu úkolů vyplývá, že řešení těchto problémů může být úspěš-
ně provedeno pouze za podmínek týmové spolupráce odborníků zainteresovaných
profesi. V LBP působí specialisté různých profesí, činnost pracovního týmu je
však třeba usměrňovat tak, aby jednotlivé problematiky bezpečnosti práce neby-
ly zkoumány a řešeny izolovaně, ale komplexně ve vzájemné souvislosti.

Za dobu poměrně krátké činnosti dosáhla LBP pro energetiku již několika
pozitivních výsledků.

Současné způsoby evidence a hlášení o úrazech jsou natolik zběžné a Č3sto
i subjektivní, že nedávají možnost provádět hlubší analýzy pracovních úrazů.
Na základě provedených rozborů stávajících statistik jsme došli k závěru, že
příčiny pracovních úrazů je třeba zkoumat komplexně. Bylo využito i zkušenos-
tí s automatizovaným zpracováním dat o úrazech v odvětví paliv. V LBP byla na-
vržena nová metodika sběru a statistického zpracování dat o pracovních úrazech
pro odvětví energetiky..

Metodika je konstruována tak, aby podchycovala nejdůležitější faktory,
které vedou k úrazové situaci. Kromě hlavních faktorů - zdroje, rizikového či-
nitele a vadného jednání - byla věnována zvýšená pozornost faktorům sociálně
psychologické povahy. Tyto faktory podchycují organizačně pracovní vazby
a některé sociálně psychologické charakteristiky, které se k nim váží. Z tak-
to získaných údajů lze dospět k reálným opatřením v oblasti organizace práce,
kolektivní zodpovědnosti a k hlubšímu objasnění vzniku úrazové situace.

Nová metodika automatizovaného systému statistického zpracování dat
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o úrazech prošla oponentním řízením, byla schválena ČUBP, SÚBP, FSÚ a na
základě Opatření č. 37/75 ministra paliv a energetiky ČSSR se k 1.1. 1976
zkušebně zavádí v celém odvětví. Bude nyní záležet i na spolupráci bezpečnost-
ních techniků na závodech a na pochopení hospodářského vedení energetických
závodů, zda se pracovníkům LBP podaří vypracovat kritéria vzniku tak složitého
a společensky závažného děje, jako je pracovní úraz. Očekáváme, že dlouhodobá
profesní statistika úrazů bude jedním z podkladů pro formulaci požadavků na
náplň učebních poměrů, na výběr a rozmisťování pracovníků v exponovaných pra-
covištích a na výcvik a školení personálu v odvětví energetiky.

Fakta o počtu těžkých a smrtelných úrazů za uplynulé období vedla pracov-
níky LBP k zaměření pozornosti na účinnost forem preventivní výchovy. Odvětví
energetiky proti jiným resortům má velkou tradici v tom, že většina činnosti
se řídí bezpečnostními předpisy (ČSN, OEG, místními provozními předpisy).
Zaměstnavatel je povinnen zabezpečit poučení a zácvik nově přijímaných pracov-
níků a průběžně opakovat bezpečnostní školení, instruktáže a seznamovat pracov-
níky s rozbory příčin těžkých a smrtelných úrazů. U převážné většiny profesí
jsou předepsány příslušné zkoušky z bezpečnostních a provozních předpisů,
bez nichž nelze profesi vykonávat. Přes tato opatřeni se však stává, že u
pracovníků, kteří splnili příslušné zkoušky, dochází V zanedbávání až hrubému
porušování zásad bezpečnosti práce, které mnohdy nekončí jen hmotnou škodou,
ale vede k nehodám i k smrtelným úrazům.

Rozborem uvedené situace jsme došli k názoru, že
- skladba otázek, jejich počet a prezentace je nedostatečná,

- posuzování znalosti zkušební komisi je formální a benevolentní,

- dochází k rozporu mezi znalostmi bezpečnostních předpisů a jejich dodržo-
váni v praxi.

Ve spolupráci se školícím střediskem ZÍE jsme se proto v prvé etapě zamě-
řili Dředevším na šetření znalostí bezpečnostních předpisů u dvou vybraných
profesí. Na základě zkušebních testů, které obsahovaly 104-117 otázek z norem
CSN 34 3100 a OEG 38 3011 a z dispečerského řádu, bylo provedeno kvantitativní
a kvalitativní zhodnocení znalostí,, Výsledky zkoušek jasně prokazují malou fce-
bo i žádnou péči organizací o odborný růst nových pracovníků a nutnost vnést
do této oblasti systém a jednotnosto Na druhé straně je třeba připustit, že
s rostoucí specializací práce v odvětví bude třeba omezit požadavky polytech-
nických znalostí na rozumnou míru, naproti tomu trvat na bezvýhradné znalosti
předpisů týkajících se daného pracoviště. Tím se ovšem značně komplikuje poža-
davek na zpracováni jednotných zkušebních testů a jeví se jako nezbytné zpra-
covat celou řadu druhů, a to nejen podle profesí, ale specializovaných i
"uvnitř" jednotlivých profesí. Tato práce si vyžádá úzkou koordinaci činnosti
s bezpečnostními techniky jednotlivých závodů.

Výzkumný charakter pracoviště a tématické úkoly LBP determinují i požadav-
ky na využití psychologie. Oblasti, ve kterých je psychologie rozvíjena, nebo
kde se počítá s jejím využitím, jsou následující:
- zpracování baterií klasických a přístrojových psychodiagnostických zkoušek
pro vybrané kritické profese v energetice (např. operátor bloku, dispečer,
rozvodný), které bude prováděno T budované centrálně odvětvové laboratoři,
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- analýza úrazů na základě dat získaných podle nové metodiky zjišťování úra-
zů v energetice a využitím individuálně - psychologických šetřeni,

- sociálně-psyehologieké aspekty pracoviš? zaměřené na metodické řízení ve-
doucích pracovníků (zejména mistrů a předáků) při práci s liämi a rozbor
kooperace v malých pracovních skupinách,

- psychologické aspekty konstrukce zařízení a pracovních podmínek v návaz-
nosti na tzvc "testovací listy", které jsou zpracovávny v LBP,

- problematika výběru a rozmistovénl pracovníků v jaderných elektrárnách z
psychologického hlediska.

V souvislosti s těmito úkoly se předpokládá i odpovídající obsazení nejen
v LBP, ale i na dalších rutinních pracovištích, která by měla být postupně bu-
dována a námi metodicky řízena.

S činností LBP v oblasti protiúrazové osvěty se mohli již seznámit pracov-
níci nejen energetiky, ale i některých dalších odvětví. V průběhu minulého ro-
ku bylo vydáno osm druhů bezpečnostních plakátů klasického formátu, byly navr-
ženy a předány k reprodukci i další nekonvenční způsoby propagace bezpečné prá-
ce:

- série zápalkových nálepek zdůrazňující nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
při manipulaci materiálem a povinnost používání osobních ochranných pomůcek,

- kalendáře: kapesní, určený pro všechny pracovníky odvětví přicházejících do
styku s vn a vvn, a nástěnný, jako pracovní pomůcka pro mistry a bezpečnost-
ní techniky,

- jídelní ubrousky pro závodní jídelny v odvětvi, propagující vkusnou formou
pět zásad bezpečné práce*

Kromě těchto již realizovaných návrhů jsou pro tisk připraveny další ne-
konvenční formy propagace. Z ohlasu na jednotlivé náměty je zřejmé, že mento-
rující výzvy plakátů nejsou účinné ani nepoutají pozornost. Uprostřed stroj-
ních celků a technologického zařízení nepoutá pozornost plakát, zobrazující
část zařízení, které pracující vidí denně kolek sebe. S ohlasem se setkaly
výtvarné projevy směřující k otázkám bezpečnosti práce nepřímo. Nejoblíbenější
je optimistická forma protiúrazové osvěty, která působí v podvědomí pracovníků
nejdéle.

Je zřejmé, že bezpečnost práce a ochrana člověka v pracovním procesu není
statickým jevem. Naopak, neustálý rozvoj energetiky determinuje i potřeby
a směry vývoje metod a forem bezpečnosti práca. Postupně budou narůstat i dal-
ší problémy v tomto oboru, které si vyžádají hlubší výzkumné řešeni.

L_i_t_e;_r_a_t_u_r_a

fl] Výzkumná zpráva EGÚ č. 12 81 01, 1975.

[2] Markevič, L. :
Úloha fyziologických věd při vytváření opt: álních pracovních
podmínek.
Referát "Secura 1975", Poznaň, 1975c
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OCENENIE VPLYVU ZMIEN CHARAKTERISTÍK JE NA ROZVOJ JADROVEJ ENERGETIKY V ČSSR

Ingo Stanislav N o v á k , CSc, Ing.Tibor R a j c i

Rozvoj jadrovej energetiky, ako nového subsystému palivo-energeticŕéh*

komplexu, závisí na mnohých faktoroch. Jadrová energetika má zložité vnútorné

vazby, najmä v dôsledku zvláštnosti jadrového paliva, ktoré na rozdiel od

klasických energetických zdrojov sa nevyužívá jednorázové, ale ktoré vzhladom

na vznikajúce nové štiepne izotopy v procese vyhorievania pôvodného paliva je

možno po prepracovaní znova použil ako palivo.

Jadrovú energetiku je možno rozdělit na dva podsystémy:
- jadrové zdroje elektriny a tepla,

- palivový cyklus,

ktorých optimálny rozvoj je vzájomne tesne zviazaný. Pritom podsystém jadrových
zdrojov elektriny a tepla je súčasnou elektrizačněj sústavy, resp. SCZT, ktorých
požiadavky musí reäpektovaí.

Okrem zložitých vnútorných väzieb existujú väzby na také oblasti národného
hospodárstva, ako sú výrobcovia energetických zariadení, zahraničný obchod a do-
prava. Roavoj jadrovej energetiky ovplyvní, okrem iného, životné prostredie
a potrebu investícií a pracovných síl QlJ 0

Pre rozvoj jadrovej energetiky v ČSSR je dôležité, aby vývoj charakteris-
tík jak jadrových elektrární, tak palivového cyklu viedol k zlepšeniu technicko-
ekonomických parametrov celého subsystému, predstavovaného v konečnom dôsledku
množstvom dodanej energie a nákladmi na jej výrobu.

Výstavba jadrových zdrojov v ÍSSR v súčasnej dobe vychádza zo sovietskych
reaktorov WER 440 a v budúcnosti sa predpokladá prejaí na jednotky väčšieho
výkonu. Prechod od výstavby jednotiek s WER 440 k jednotkám väčšieho výkonu,
príp. jeho urýchlenie, bude maí rozhodujúci význam pre rozvoj jadrovej energe-.
tiky v SSSR a jedine tak sa vytvoria predpoklady pre splnenie tých požiadaviek,
ktoré sa do r. 1990 na jadrové zdroje kladú. Význam urýchlenie prechodu k jed-
notkám väčšieho výkonu spočíva nielen v značnom zvýšení ekonomickej efektívnosti
výroby elektrickej energie, ale tiež v možnostiach relatívne rýchlejšej výstavby
potrebných výkonov a v úsporách prevádzkového personálu; dôležité sú tiež niekto-
ré zásadné zmieny, ktoré povedú k zvýšeniu prevádzkovej spolehlivosti zariadení
(zmenšenie počtu slučiek) a jadrovej bezpečnosti elektrárne ako celku (ochranná
obálka). Porovnanie niektorých parametrov je v tabulke 1 £3 J[ o
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Tabulka 1

Elektrický výkon reaktora
Tlak páry před turbínou

Výkon hlavného obehového
čerpadla
Počet hlavných obehových
čerpadiel

Účinnost bloku netto
Herné investičné náklady

Merné ukazovatele výstavby
hlavného výrobného bloku:

kubatúra
beton
váha zariadenia
Vlastné náklady

Počet pracovníkov [3]

MW
MPa

m3/h

%
Rb/kW

m3/kW

m3/kW
kgAW

kop/kWh

osob/MI/ínetto

WER 440

440
4,61

6500

6
29,7

200-220

0,83
0,10
40,0

0,7
1,02

WER 1000

1000
6,28

19000

4
31,7

170-190

0,56

0,09
20,5
0,6
0,45

Ďalšími závažnými ukazovatelmi sú charakteristiky Daliva pre rovnovážnu
výmenu (tab. 2), z ktorých je možno určil mernú spotrebu prírodného uránu
a obohacovacej práce (tab. 3)

Tabulka 2

Stredné obohatenie

Stredné vyhorenie
Ročná výmena paliva
Počet efektívnych hodim
nedzi výmenami

* U-235
MWO/t

t/rok

h

WER 440

3,5
28600

16

7000

WER 1000

4,4
40000
22

7000

Tabulka 3

Merná spotreba prír.uranu

Merná spotreba jedn.separ<>

práce

t/tWrok

j.Sop/MWrok

WER 440

0,2464

157,2

WER 1000

0,219

132,4

Z uvedených skutočností vyplýva, že jednotky o veikom výkone predstavované

blokmi WER 1000 sú aj z hladiska využitia prírodného uranu, jeho spotreby, ako
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aj spotreby obohacovanej práče na inštalovaný megawatt a rok o 10 až 15 %
výhodnejší ako bloky s reaktormi WER 440o Zvládnutie výroby zariadení a vý-
stavby blokov WEfi 1000 predstavuje jeden z hlavných faktorov zvýšenia efektív-
nosti jadrovej energetiky v ČSSRo

Pokial ide o jadrové elektrárne s reaktormi WER 440, je treba ai uvede-
mit, že ani vývoj ich charakteristík nie je celkom ukončený a existuje celá
rada možností ich ďalšieho zdokonalovania v smere zvýjenia tepelného výkonu
reaktora, zvýšenia spolehlivosti prevádzky najma v prvých rokoch a zvýšenia
jadrovej bezpečnosti aavedením konštrukčných úprav systémov havarijného doehlad-
zovania, resp. systémov pre zamedzenie únikov Ra-produktov do okolia v prípade
velkej poruchy na primárnom okruhu.

Prvé závery prác na optimalizácii JE s WER ukazujú L 5 J > že je reálne po
Salšom teoretickom a experimentálnom overení, resp. úpravách niektorých uzlov,
očakával zvýšenie tepelného výkonu reaktora na základe spresnenia súčinii<;ía
bezpečnosti proti varu* Reélnyni úpravami tepelného schématu je možno dosiahnu?
zvýšenia tepelnej účinnosti JE a WEH 440 [[ôjo

Závažnou charakteristikou pre äaíší rozvoj jadrovej energetiky je spole-
hlivost JE v prevádzke. Na základe zobecnenia doterajších skúsenosti prvých ro-
kov prevádzky JE s WER, a prihliadnutím k skúsenostiam s inými reaktormi toho-
to typu je možné očakávaí nasledujúci vývoj kvartálneho využitia JE s
(tab. 4).

Tabulka 4

Kvartály 0

l.blok fyzik,
spúšl.

Ž.blok fyzik,
spúät.

1.

0

II.

0,25

III.

0,5

IV.

0,6

V.

0,61

0

VI,

0,65

0..4

VII.

0,63

0,6

VIII.

0,3

0,65

n.

0,65

0,75

X.

0,7

0,75

XI,

0,75

0,19

Kvartály

L.blok fyzik.
spúäí.

'.blok fyzik,
spúší

XII.

0,74

0,7

XIII.

0,20

0,75

Pre porovnanie uvádzame, že EdF počíta v perspektívnych Štúdiách s nasle-
dujúcim využitia JE C 8 J:
1. rok - 34 *,
2. rok - 57 %, •
3. rok - 75 *. .

Zvýšenie, ročného využitia v prvých rokoch prevádzky na základe opakovanej
výstavby JE s WER 440 a získaných skúseností s uvádzaním do prevádzky prvých
blokov, skúsenosti s výmenou paliva a organizáciou údržby a opráv, mSže význam*
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ne ovplyvni? úlohu JE » ES v smere k zvýšeniu ich podielu na výrobe elektrickej

energie.

Prijatie zodpovedajúcich konštrukčných opatrení k zvýšeniu jadrovej bez-
pečnosti JE s WEB 440 umožní priblížil tieto zdroje bližšie k velkým komunál-
nym, resp. priemyselným spotrebitelom tepla, čo umožní zásoboval teplom tých-
to spotrebitelov s nízkymi výrobnými nákladmi, ušetrí značné množstvá ušlachti-
1ých palív a podstatne prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Hladanie
optimálneho uplatnenia kombinovaných zdrojov elektriny a tepla v ČSSR je v sú-
časnej dobe jedným z hlavných úloh energetického výskumu.

Predpokladaný rast podielu výkonov v jadrových elektrárnách na celkovom
inštalovanom výkone ES povedie k zvýšeniu požiadaviek na regulačné vlastnosti
JE. V dôsledku rozvoja medzinárodnej spolupráce ES ČSSR s Salšlmi ES, najma
v prlp. prepojenia so štátmi Západnej Európy, môže dájsl k zvýšeniu spotreby
pološpičkových zdrojový, čo môže urýchlil potrebu pružných jadrových elekt-
rárnío Z doterajších skúseností £9^ a prevedených teoretických prác [lO] vyplý-
va zásadná možnosť využil JE s WER 440 pre regulovanie výkonu i frekvencie.
Možnosti väčšieho počtu rôznych výkonových zmien je treba experimentálne vyše-
tril a požiadavky na zdokonalenie jednotlivých uzlov, ktorých sa predbežne javí
ako limitujúce palivo, mfcžu ovplyvnil rad charakteristík celého subsystému.

Pre posúdenie významu jadrovej energetiky pre celú elektrizačnú sústavu
je vhodné si urobil prehľadný obraz perspektívy skladby ES (obr» 1), pódia kto-
rého vidiel zásadný význam jadrovej energetiky QllJ* Na umožnenie krytia toho-
to velkého rozmachu JE je nutné zabezpečil aj v Saíšej perspektíve dostatočné
množstva jadrového paliva. Keäže jadrové palivo je v prírode obmedzené a s ras-
tom spotreby rastie aj nadobúdacia cena v dôsledku vyčerpávania lepšie prístup-
nej suroviny, je nutné s jadrovým palivom maximálne účelne hospodařil. Z tohoto
dôvodu jadrové palivo, ktoré už bolo použité v reaktore, nie je možné zničil,
ale je potrebné ho v závodoch palivového cyklu regeneroval a pripravil k 3alšie-
mu použitiu* Význam recykláeie paliva analyzovaný v £l2j je znázornený na obr.2,
kde je ukázaný rozdiel v integrálnej spotrebe prírodného uránu pre tri skúmané

varianty, ktor? sa líšia nábehovým trendom (v roku 1990 - 7,6; 9,6; resp.

12,1 GW). V tab. 5 je pro tieto tri varianty uvedená ročná a integrálna spotre-
be T patročnýeh prierezoch. Na zlepšenie ukazovatele spotreby jadrového paliva má
značný vliv efekt zavedenia do sústavy velkých jednotiek JE s rychlým reaktorom
pL3j o Tieto JE sú z hladiska palivového cyklu najvýhodnejšie. Spotrebujú
"nevyužitelný" ochudobnený urán a množia štiepne izotopy.

Prikladá sa velká doležitosl skorému zvládnutiu technológie týchto JE

a ich urýchlené taVedenie do ES. Vplyv doby na nasadenie JE s rýchlymi reaktor-

mi uvádza obr. 3, kde doba nasadenia JERR do sústavy je.v rozmedzí od 1984 do

1994.

Pri prepracovaní paliva, najma v neskoršom období, sa x množivých rýchlych
reaktoroT získava nový štipeny prvok plutónium. Vývoj zásob tohoto materiálu
v sústave uvádza obro 4o Vzhíadom k disponibilitě plutónia v sústave sa ponúka
otázka využitia tohoto paliva v termálnych reaktoroch.„l^ŕmto by sa dosiahla
úspora prírodného uránu, separačnej práce a zužitkoval by sa ďalší ochudobnený
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urán. Realizácia tohoto nápadu však vyžaduje podrobnú fyzikálna analýzu práce
reaktora. Pri tomto treba prihliadaš k tomu, aby nebolo treba prevádzal kon-
štrukčné zmeny v reaktore, aby sa nemenila kampaň, regulačné orgány a hlavne
nenarušila bezpečnost reaktora ani v tých nejnepriaznivejších prechodových
procesoch. Z práce £14] > kde sa uvádza pokus o ar.alýzu tohoto procesu, vyplý-
va, že v skúmanom tlakovodnom reaktore a tepelným výkonom 870 MW nemá počet
plutóniových palivových článkov (s počiatočným obohatením 4 %) prekročii 50 %
pôvodných palivových článkov. Pri skúmaní ekonomického prínosu sa zistilo, že
zníženie palivovej zložky ceny vyrobenej kWh sa pohybuje okolo 10 %. Tu však
stále vystupujú otázky okolo nejasnosti v určení ceny vyrobeného plutónia. Ak-
tuálnost uvedenej otázky je omnoho väčšia a omedzenia podstatne menšie v neskor-
šom období, keď je prebytok plutónia velký a nenachádza sa iný spôsob využitia
tohoto cenného materiálu.

Týchto niekoíko problémov uvedených v článku, ktoré predstavujú iba úsky
interval v širokej Škále problematík, úkazu.ie zložitosí otázky okolo podrobnej
analýzy subsystému jadrovej energetiky s hladiska technickej realizácie a vy-
šetrovania ekonomickej efektívnosti tohoto nesporne progresívneho zdroja ener-
gie, nástup ktorého v blízkej budúcnosti zmení obraz celého energetického hos-
podárstva.

L_i_t_e_r_a t_ú_ r_a_

Novák, S. a kol.:

Výskumná správa EGÍ č. 05 13 04 02, 1972o

[2] Berkovič, Y.M. a kol.:
Projektirovanije atomnoj elektrostanciji s blokami moščnostju
1 mil. kW.
Teploenergetika, 1974, 2. 4, str. 18-22.

[ 3] Bilanční pasporty jaderných elektráren.

EGP, Praha, 1975, 11-6-15302.

Novák, S. a kol.:
Výskumná správa EGÚ č. 05 13 04 11, 1974.

Q5] Roušek, J. a kol.:
Výskumná správa EGtí č. 05 13 05 04, 1975.

r g] Roušek, Jo a kol.:

Výskumná správa EGU č. 05 13 05 03, 1974.

1-7-1 Očakávané bilančné výkony JE s WER 440 v 60patročnici.
Materiál EGÚ spracovaný pre SPK 17.3.1975.

£8] Pavlíček, Z. a kol.:

Hodnocení technické a ekonomické funkce jaderných elektráren r ES.
Zpráva tfSPE VÚT Brno, 1975.

VlnogradoT, V,B,, Rubín, V.D0 :

Cinamičeskije charakteristik! bloka s reaktorom tipa VVER 440.

Električeskije stanctt 1975, č. 10, str. 38-42.
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0 vozmožnosti realizovanija moäčnosti energosistemy s pomuáčju AES.
Teploenergetika, 1974, Co 6, str. 16-19.,

Hajoi, T. a kol.:

Výskumná správa EGÓ č. 05 13 03 13, 1975.
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energetiky.

August 1975.
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Výskumná správa EGl5 č. 07 26 01 04, 1974.
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Tabulka 5

Var.

\ MRoky \ [t]

L978 - 1980

1981 - 1985

1986 - 1990

1991 - 1995

1996 - 2000

ročné

8

recjrk.

530

644

920

1040

1480

1

bez

540

960

1196

2040

2480

integrálne

s

1590

4800

9400

14600

22000

bez

1620

6420

12400

22600

35000

ročné

s

530

804

1160

1240

1680

bez

540

1316

1700

"40

3020

2

integrálne

a
recy_k.

1590

5600

11400

1760

26000

bez

1620

8200

16700

27900

43000

3

ro8né

s

530

884

1270

1610

I960

bez

!_£££•

540

1516

2230

3130

3720

integrálae

s bez
recjk.rec.

1590 1620

6000 9200

12350 20350

20400 36000

30200 54600



1980 1990 2000 2010 2020

Obr. 1 - Inštalovaný výkon zdrojov ES. Plocha 1 - špičkové zdroje (Uí + PVE),
plocha 2 - klasické zdroje (KE + TE + VĽ), plocha 3 - jadrové zdroje
(WER, JERÍi).
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20

1975 1980 1990 2000 2010 2020

Obr. i. - Integrálna spotreba prírodného uránu. **—
paliva, s recykláciou paliva.

» bez recykláoie
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1980 1990 2000 2010

Obr. 3 - Integrálna spotřeba prírodného oránu.
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1980 1990 2000 2010

Obr. 4 - Vývoj záaob plutonia.
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VYHODNOCOVANIE PREVÁDZKY SKUPINY BLOKOV JADERNÍCH ELEKTRÁRNÍ WER Z HĽADISKA

OPTIMÁLNYCH REGULAČNÍCH VLASTNOSTÍ A ICH SPOLUPRÁCA S OSTATNÍMI ZDROJMI

V SÚSTAVE

I n g . L a d i s l a v K a l i n č í k

Obmedzenia dovolených výkonových zmien jedného bloku jadernej elektrárne

(_JE2_VVER_44O

Rozsah dovolených výkonových zmien bloku JE VVER 440 v danom Časovom

okamihu t je závislý na nasledujúcich parametroch:

a) Z hľadiska neutrónovej fyziky - na výkone N(t), na ktorom je reaktor
prevádzkovaný! vyhorení paliva V(t) (odpovedajúcom izotopickému zloženiu paliva),
teplote T(t) moderátora, ktorý je v danom prípade súčasne chladivom, koncentrá-
cii kompenzátora reaktivity v chladivé C^ít) a rýchlosti jeho odstraňovania^,
Case potrvania výkonu na výkonovej hladine, z ktorej sa zmena prevádza t(N, ),
dobe zotrvania na zmenenej hladine výkonu t(N~) a rýchlosti prevedenia výkono-
vej zmeny v(t). K týmto pristupujú vplyvy, závislé na geometrii aktívnej zóny,
rozmiestnenia a zastúpení paliva s rôznym stupňom obohatenia a SaíšieiVýsled-
kom vyšetrenia podmienok neutrónovej fyziky je velkost reaktivity 9(t), ktorú
možno uvolnit v danom časovém bode rychlosíou o£ na prekonanie nestacionárnej
otravy reaktora. Bodovým vyšetrovaním v závislosti na čase možno šetril dovole-
né zmeny výkonu bloku v priebehu celej kampane.

b) K regulačným obmedzeniajm, vyplývajúcim z neutrónovej fyziky reaktora,

pristúpia teplofyzikálne obmedzenia - maximálna prípustná teplota paliva, max,

prípustná teplota pdsytia palivového prútku, koeficient bezpečnosti proti blá-

novému varu, prípustná rychlost zmeny teploty paliva a jeho pokrytia, prípustný

počet dovolených teplotových zmien v jednotkovom časovom intervale. Ďalšou sku-

pinou sú obmedzenia, vyplývajúce z dynamického chavania sa primárneho okruhu.

Z uvedených podmienok možno približne vymedzií oblast, v ktorej možno prevád-

za? zmeny výkonu reaktora s primárnym okruhom.

c) Obmedzenia dovolených zmien výkonu sekundárnym okruhom sú äaläími
technologickými podmienkami pre vymedzenie regulačného rozsahUo Hlavnými z nich
sú prípustné parametre na vstup do turbíny, ktoré sa znižovaním výkonu zvyšujúo
fialším obmedzením je minimálny výkon, na ktorom možno turbosústrojenstvo pre-
váč2kova£ trvale, daný nestabilitou, prlp. inverziou prúdu a lokálnymi prehrev-
mi nízkotlakového telesa na posledných stupňoch, ktoré sú pri aízkom výkone
"íahané".

d) Mimo uvedených obmedzení sa uplatnia obmedzenia dané nastavením ochrán

a nastavením systému ovládania bloku,, Niektoré z uvedených obmedzení sú v porov-
naní s ostatnými rádové nižšie. Na obr. 1 je znázornené uplatnenie nasledovných
najzávažnejších obmedzení, ktoré sú uvedené v ^ l j , £2] 9 f3jo

1 - pribeh obmedzení neutrónovou fyzikou reaktora so zotrvaním na zníženom vý-

kone viac hodín,
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2 — priebeh obmedzení neutronovou fyzikou reaktora so zotrvaním na zníženom
výkone 1 hodinu,

3 - obmedzenie minimálnym výkonom, na ktorom možno prevádzko/aí jedno turbo-

sústrojenstvo trvale (25 * Nj jedného turbosústrojenstva, tj* približne
12 * Nj bloku),

4 - obmedzenie nastavením regulačného rozsahu,

5 - koniec kampane určený podmienkou zásoby reaktivity na zvládnutie výkono-
^ ^ vých zmien zo 100 na 80 % Nj,
1111 j |- odpovedajúci rozsah dovolených zmien výkonu zo 100 % Nj blokuo

Tak možno obmedzií rozsah dovolených výkonových zmien bloku JE WER v prie-

behu rovnovážnej kampane, znázornený na obr«, 1«

Najvhodnejšie a nepriaznivé zoskupenie kampaní z hiadiska ich sumárnych

Zadefinovaním podmienok prevádzky (koeficient využitia menovitého výkonu,
menovité vyhorenie, poruchovosť, doba výmeny paliva a prevádzania generálnych
opráv) možno pomocou vhodného matematického aparátu určit najnepriaznivejšie
a najvhodnejšie vz.ójomné usporiadanie kampaní pri spolupráci viacerých blokov
JE WER z hiadiska ich sumárneho regulačmého r ozvanú. Štatistická metodika pou-
žitá pre tento účel je uvedená v £43» Výsledky vyšetrovania pre spoluprácu 10
blokov pri uplatnení obmedzení neutrónovou fyzikou reaktora podlá C J sú znázor-

nené na obr. 2 pre skupinu najnepriaznivejšíeh a na obr. 3 pre skupinu najvhod-

nejších usporiadaní, na obr. 4 a 5 pre spoluprácu 9 blokov.

Spoločne pre obr. 2 až 5 platí nasledovné označenie:

N- tJE - celkový inštalovaný výkon blokov JE WER 440,

K Je - sumárny rozsah dovolených výkonových zmien blokov JE WER 440,

N ^ n - miniiaálaa hodnota sumárneho regulačného rozsahu blokov JE WER

v priebehu kampane.

Symboliku týchto obrázkov ozrejmuje nasledovne rozobraný príklad:

symbolika 9-R

IV-38 značí 9 - počet vyhodnocovaných blokov JE WER 440,

R - uplatnené obmedzenia dovolených smien výkonu
neutrónovou fyzikou reaktora,

IV - skupina priaznivých usporiadaní,
38 - poradové číslo variantu v skupine.

Vybrané varianty z vyhodnocovania priaznivých a nevhodných usporiadaní

kampani 4 až 10 blokov JE WER 440, z hiadiska ich sumárneho regulačného roz-

sahu pre 4 až 10 blokov äú uvedené v tab. 1, kde I - skupina nevhodných uspo-

riadaní a IV - skupina priaznivých usporiadaní.

Z obrázkov a z tab. i možno zistit, že v skupine nepriaznivých usporiada-
ní sú značné rozdiely najma spočiatku a naopak, skupina priaznivých usporiada-
ní je vzácne vyrovnaná. Pre priaznivé zoskupenia je minimálna hodnota pražného
výkonu približne 50 % inštalovaného výkonu. V nepriaznivých zoskupeniach sa
vyskytujú varianty s velmi nízkym percentom pružného výkonu. Výpočet je prevede-
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ný za předpokladu nahradenia odstaveného bloku celkom nepružným zdrojom [5],
bližšie pojednanie o tom možno najat v[5j= Z uvedených výsledkov v tab„ 1
vyplýva závažnost vzájomného usporiadania kampaní (výmen paliva) viacerých blo-
kov JE WER 440 s ohladom na ich sumárne regulačné vlastnostio Tu uvedený při-
klad obmedzení výkonových zmien bloku WER 440 je demoštračný,, Pře potřeby
zhodnotenia spolupráce s ostatnými zdrojmi v sústave bude použité primerané
nahradenie jaderných blokov v dobe odstavenia z dôvodu výmeny paliva. Pre po-
treby vyhodnocovania spolupráce jaderných blokov WER s ostatnými zdrojmi v čs.
elektrizačněj sústave, s ohladom na vztah priebeh zataženia - regulačné vlast-
nosti, bol zostrojený výpočtový model OPTIMA.

Vyhodnocovanie spolupráce JE s uvažovaním regulačných vlastností ostatných

zdrojov v elektrizačněj_sústave_v_kontrolovanom_ročnom_£riereze_^model_0PTIMA2

Pri hodnotení možností uplatnenia sa regulačných vlastností JE WER pre po-
krývanie premenlivého pološipičkového zataženia v priebehu roka je potrebné sú-
časne vyšetřit:

- spoluprácu daného počtu blokov JE VVER v priebehu roka navzájom s s ostat-
nými zdrojmi, so zistovaním technickej možnosti zvládnutia nerovnoměrností v ob-
lasti pološpičkového zataženia, resp. optimalizačným vyšetrovaním vzájomného po-
meru zdrojov, vzhladom k technickému zvládnutiu uvedených nerovnoměrností,

- spoluprácu jaderných elektrární s ostatnými zdrojmi v oblasti pološpičko-
vého zaíaženia s vyšetrovaním vzájomného pomeru s použitím ekonomického krité-
ria.

Predmetom prác popísaných v článku je hla'/ne prvá část - vyšetrovanie tech-

nického zvládnutia pološpičkového zataženia, ktoré možno previesť pomocou modelu

OPTIMA f4J. Využitie modelu je nasledujúce:

- kontrola technického zvládnutia nárokov spotreby premenlivého zataženia

v pološpičkovej oblasti pre navrhnutý konkrétný variant zdrojovej skladby a kon-

trola vhodnosti plánovania generálnych opráv blokov JE WER,

- optimalizačné práce s vyšetrovaním pomerného zastúpenia zdrojov v sústa-

ve na zvládnutie nerovnoměrností zatažpnia.

Okrem regulačných vlastnosti blokov JE WER popísaných v části 1, používa

model nasledujúce vstupné údaje:

- regulačné vlastnosti ostatných zdrojov v sústave,
- údaje o zatažení a ich spracovanie včítane výkonov teplární, závodných

elektrární, dovozu apod.,

- výkonové zastúpenie jednotlivých typov elektrární včítane podielu závod-
ných elektrární, teplární, dovozu apodc (v prípade optimalizačného výpočtu sú aj
tieto údaje predmetom vyšetrovania),

- plán generálnych opráv v prípade kontrolného výpočtu variantu.

Postup pri vyhodnocovaní modelem OPTIMA je nasledujúc'' Zo vstupných úda-

jov o skladbe zdrojov v kontrolovanom ročnom priereze, ktoré sú prevzaté z vý»

počtov rozvoja elektrizačněj sústavy ako celku (možno aj zadaí), sú zisíované

nepružné výkony klasických zdrojov a bilančné výkony jaderných elektrárnío Z úda-

jov o hodinovom zatažení v kontrolovanom roku sa zostrojí matice 3 x 365, ktorá

je redukovaná metódou, uvedenou v T^J, na maticu 3 x 10. Ďalšou úpravou sú z nich
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vyberané kontrolované hladiny zaíaženia, z ktorých aa odpočítavajú vynútené"
výkony (export - import, závodné elektrárne, teplárne). Takto vybrané a uprave
né hodnoty zaíaženia sú porovnávané
a) so súčtom bilančných výkonov JE a nepružných výkonov klasických blokov,
b) so súčtom minimálnych hodnSt nepružných výkonov jaderných elektrární a ne-

pružných výkonov klasických blokov.

Podlá velkosti týchto súčtov dojde, resp. nedojde, k vyhodnocovaniu vhodných
a nepriaznivých usporiadaní. V prípade vyhodnocovania usporiadaní kampaní
sa do výpočtu zavedú regulačné vlastnosti blokov JE WER a prevedie sa porov-
nanie usporiadaní s kontrolovanou výkonovou hladinou.

Diskusia použitých predpokladov o dĺžke kampane bloku, dĺžke intervalu
na výmenu paliva a generálnu opravu, zavádzaní porúch do výpočtu a zmeny reži-
mu prevádzky ku koncu kampane a uvažovaní regulačných vlastností Subsystému
JE WER, respj všetkých zdrojov zahrnutých do vyhodnocovania v dobe odstavenia
niektorého bloku, je provedená v £5]<•

Výsledkom vyhodnocovania je najma
zvýšenie, zníženie, respc potvrdenie nárokov na zavedenie zdrojov, ktoré
kompenzujú nerovnoměrnosti zaíaženia v rámtj. denného a týždenného cyklu,
návrh režimu využívania zdrojov v elektrizačnej sústave v priebehu kontrolo-
vaného roka,
formulovanie požiadaviek na vylepšenie, resp. dôkladnejšie vyšetrenie regu-
lačných možností JE WER, najmä systému kompenzácie reaktivity,
uplatnenie nárokov JE W E R vzhladom k stupňu využitia ich regulačných vlast-
nosti, pri plánovaní generálnych opráv v rámci prác o rozvoji čs. elektrizač-
nej sústavy ako celku.

t ú r_a_

{"31

P 4~f

Berkovič, V.M., Gorochov, VOF., TatarnikoT, V,P,:
0 vozmožnosti regulirovanija moščnosti energosistemy s pornošSju
atomnych elektostancijc
Teplóenergetika, č. 6, 1974, str. 16-19.

Bauer, J.:
Ústna informácia, marec 1973«

Svec, P. a kol.:
Rozbor problematiky fyzikálnych obmedzení výkonových zmien reaktora
W E R 440 v priebehu SalŠích kampaní - časí II O

Výskumná správa EGÚ č. 05 13 03 12, 1975»

Kalinčík, L„ a kol.:
Ocenenie vplyvu usporiadania kampaní blokov jaderných elektrární
tlakovodného typu 7 dlhodobej perspektíve na možnosti ich využitia
v podmienkach ES-III.
Výskumná správa EGŮ č. 05 13 03 11, 1975.
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Kalinčík, L. a kol. :
Jaderné elektrárne a teplárne v elektrizačněj sústave.
Záverečná správa Dlí 05 13 03, 1975.

O/« 0,5 0,6 0,7
- POMERNÁ HODNOTA VYHORENIA

100

1000 2000 3000 4000 5000 •000
had.

Obr. 1 - Rozsah dovolených zmien výkonu bloku JE WER 440 v priebehu kam-

pane pre zmeny, prevádzané z výkonovej hladiny 100 % Nj
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Obr. 2 - Sumárny regulačný rozsah 10 blokov JE WER 440 v časovom inter-

vale jednej kampane - skupina nepriaznivých usporiadaní
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Obr. 5 - Vhodné usporiadanie pre spoluprácu 9 blokov JE WEB 440
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Tabulka 1

Počet
blokov

9

8

• 7

6

5

4

3

Skupina

I

IV
I

IV

I

IV

I

I

IV

I

IV

I

I

1
0
1
T!,9
1
0
1
53.5
1
0
1
51,3
1
0
1
49,4
1*
12,9
1*
50,2

1
0
1
40.1
1
0
1
0

2
2,8
2

2
3.1
3
53.6
2
3.5
2
51,5
2
4,0
2
49,7
2
12.9
2
50,2
2

15,5-

2
40.4
2

19.4
2

18,6

3
2,8

53,9
100
13,1
37
54.0
3
3.5
3
51,8
99
16,8
10
49,3
6
0
50
49,8
10

K 26,7
400
40.4
10
171010
18,1

*

10
6,1
10

200
15,4
38
53 f 69
7f0
10
52fO

100
16,9
100

300*
25.1
75
49,1
100
23,1
484
40.1
50
24,4
20
23,4

Poradové

pružného

50
53,6

• 50
53,6

300
16.7

50
12t3
50
52,1
200
19,8
200
50.7

345
25,8

200
28,0

98
3Ot2
30
29,8

Sfslo varianty

výkonu

100
11,9
100
54r6

321
16,8

99
14r7

100
53,1
280
21,1

300
49,0

250
29,3

32
29,8

v skupine

z inštalovaného výkonu

400
16,0
300
54,0

322
16,8

172
16,7
200
51,5
292
21,3

371
T, '1 "I

297
30,2

450
16,6
330
54.7

173
16,7
222
52,0

480
16t7
338
54.2

223
51.2

490
16,8
339
54.3

224
51,4

492
16,@
340
53.9



ÓLOHA JADERNÍCH ZDROJŮ TEPLA V SCZT A ES,

I n g . M i l a n K 1 a i 1 , I n g . J a r o m í r M a t ě j ů ,

I n g . D a n a V í c h o v á

ťívod

Napjatá situace v možnostech použití topných olejů a zemního plynu v teplá-
renství na jedné straně a požadavky na Čistotu životního prostředí na straně dru-
hé vyvolávají zásadní změnu v nazírání na další zdroj centralizovaného zásobování
teplemo Hlavní směry vědeckotechnického pokroku v teplárenství lze charakterizo-
vat jako řešení problematiky kombinovaného využití jaderných zdrojů, řešení přeno-
su a akumulace velkých tepelných výkonů a dále stanoveni raiconálních provozních
režimů a výzkum provozní spolehlivosti složitých teplárenských soustav. Soudí se,
že výstavba jaderných zdrojů s dodávkou tepla by přispěla v dlouhodobé perspekti-
vě k vyrovnání palivoenergetické bilance zvláště ve sféře krytí potřeb teplao

V současné době počítá československé teplárenství s výstavbou jaderných
•lektráren s teplárenskou časti (JET), s reaktory typu WEB-500 (resp* později
i VVER-1000), se zařízením primární části vestavěným do kontejmentu. Reálně lze
očekávat, že s výstavbou JET bude v ČSSR započato před rokem 1980o

Ž hlediska funkce JET y SCZT a ES je možno rozlišit tyto základní případy:

a) JET kryje celý daigram ročního průběhu trvání tepelného zatížení, tj.
zajištuje především dodávku tepla do teplárenské soustavy a teprve zbytek tepel-
ného výkonu dodává ve formě elektrické energie do sítě. Obecně platí, že úbytek
elektrického výkonu z titulu teplárenské výroby je úměrný úbytku pracovního spá-
du adaisní páry, odebírané z turbiny pro dodávku tepla. Jestliže je kondenzační
odběrová turbina při maximálním výkonu do tepelné sítě provozována jen s nutným
průtokem chladicí páry pro kondenzační díl, pak úbytek elektrického výkonu v pří-
padě použití reaktoru WER-440 činí 40 až 75 * elektrického výkonu v závislosti
na tlaku odběrové páry* Tento úbytek se zmenšuje se zvyšujícími se stavy adaisní
páry, s klesajícími tisky odběrové páry a s rostoucím podílem kondenzačního elek-
trického výkonu na celkovém výkonu» Problémem jsou v tomto případě výkyvy v pohoto-
vém elektrickém výkonu závislé na proměnlivosti dodávky tepla, které musí být
kompenzovány zvýšením výkonů jiných zdrojů v elektrizační soustavě.

b) JET zajišťuje jel základní dodávku tepla do teplárenské soustavy (obr.1-2,
varianta A). Jeailiže je špičkové dodávka tepla zajištěna z klasických špičkových
zdrojů tepla, je možno dosáhnout konstantní hodnoty pohotového elektrického výkonu
JET během dne (tzn« je možno dosáhnout konstantní hodnoty dočasného snížení elek-
trického výkonu JET z titulu dodávky tepla). Tato varianta klade nejmenší nároky
na vyvedení tepelného výkonu z jaderné elektrárny.

c) JET je provozována s ohledem na potřeby elektrizační soustavy (oot. :l -2,
varianta B ) o Se zřetelem na vysoké měrné investiční náklady jaderných elektráren
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je mimořádně důležité nalézt řešení, při němž by' dodávka tepla pro vytápění co
nejméně ovlivňovala pohotový elektricky výkon jaderné elektrárny. Nízká cena
jadesného paliva potlačuje význam nižší němé spotřeby tepla; efektivnost teplá-
renské1 výroby je totiž tím vyšší, čím relativně vyšší je cena paliva v poměru
k eená investic. Rovněž skutečnost, že u vodovodních reaktorů typa WER s poměr-
ně nízkými stavy admisnl páry je hodnota tzv„ modulu teplárenské výroby elektři-
ny (tj. poměr* a«tto výroby elektřiny v teplárenském cyklu k dodávce tepla)
minimálně dvakrát až třikrát nižší než u mpderních konvenčních tepláren, vede
k závěru, že absolutní velikost teplárenské výroby elektřiny není n JET zdaleka
tak významným přínosem jako u konvenčních tepláren.

Naznačené úvahy vedou k závěru, že provozní režimy zdrojů tepla spolupra-
cujících ve společné teplárenské soustavě je možno navrhnout tak, aby v době
maximálního zatížení elektrizační soustavy byly provozovány konvenční teplárny
respo i výtopny na co nejvyšší výkon v dodávkovém teplu. Současně je možno do-
dávku tepla z jaderné elektrárny snížit (oproti referenční variantě A s konstant-
ní dodávkou tepla z jaderné elektrárny během dne) a uvolnit vázaný elektrický
výkon pro potřeby elektrizační soustavy* Naopak mimo dobu maximálního zatížení
elektrizační soustavy lze ve srovnání s referenční variantou zvýšit dodávku
tepla z jaderné elektrárny a snížit výkon konvenčních zdrojů tepla tak, aby se
celková spotřeba konvenčního paliva nezvýšila.

Takto navržené provozní režimy umožňují minimalizovat ztráty pohotového
elektrického výkonu v JET a snížit nároky na záložní výkony v elektrizační sou-
stavě; zpravidla vedou i ke snížení měrné spotřeby paliva na vyrobenou elektric-
kou energií v klasických zdrojích tepla* So bilance pohotových elektrických výko-
nů v příslušném ročním období je možno počítat se zvýšenou hodnotou pohotového
elektrického výkonu JET. Pro potřeby elektrizační soustavy bude tento výkon
k dispozici vždy, doba jeho využití bude omezena jen objemem disponibilního
konvenčního paliva pro zdroje tepla spolupracující s jadernou elektrárnou v teplá-
renské soustavě. Při hledání optimálního řešení je nutno uvažovat dva protichůd-
né faktiry. Na jedné straně je to určité zvýšení nákladů na rozvoj teplárenský
soustavy, vyvolané potřebou většího výkonu tepelných napáječů z jaderné elektrár-
ny a někdy i potřebou výstavby dalších špičkových zdrojů tepla. Na druhé .straně
je to úspora nákladů na výstavbu a provoz elektráren pro krytí maxima zatížení
elektrizační soustavy, resp. úspora nákladů na výkonové zálohy v ES,

Pro ilustraci předchozích úvah byla propočtena hypotetická teplárenská
soustava odvozená od reálné soustavy. Zdroje tepla v teplárenská soustavě:

1 - jaderná elektrárna s teplárenskou částí,

2 - konvenční teplárna Io,

3 - konvenční teplárna IIo,

4 - konvenční výtopna.

JET je vybavena jedním tlakovodním reaktorem WEB-440 o tepelném výkonu
1375 WH. Sytá pára o tlaku 4,61 MPa (47 kp/em2) je vedena do dvou kondenzačních
odběrových turbin 220 IfW a do dvou protitlakových turbosoustrojí. Sehematizova-
né diagramy na obr. 1 a 2 platí pro nepracovní den v zimním období, dodávka
tepla převážně pro vytápění.
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Konvenční teplárna I„ (palivo uhlí) na tato soustrojí :

•Typ turbiny

kondenzační

protitlaková

kondenzační

protitlaková

pro ti tlaková

kondenzační

protitlaková

počet
ks

1

.1

1

1

2

1

1

výkon
MV

6,5

5,1

7,35

10

25,5

22,4

5

tlak
LPa kp/oni2

883 9

6080 62

883 9

• 6080 62

8826 90

863 8,8

858 8,75

teplota

•c

260

400

260

425

500

•235

220

Konvenční teplárna II* (palivo : mazut) Je vybavena jednou protitlakovou
turbinou • výkonu 10 MW, tlak 1324 kPa (13,5 kp/cm2), teplota 280*C a dvěna spa-
lovacími turbinami a 77,5 MW.

Tab. 1 - Maximální tepelné výkony zdrojů použitelné pro dodávku tepla (MW)

——^____^ Adroj
Var i an ta "———___

A
B

1
582
768

2
942
242

3
394
394

4
140
140

Celkem
1 358
1 544

Tab. 2 - Výroba elektrické energie v době maximálního zatížení elektrizační
soustavy (Mtfh/rok)

~~"--~-^^^ Zdroj
Varianta"—^^^

A
B

1

897 217
936 453

2

34 631
49 999

3

9 038
10 500

Celkem

940 886
996 952

Pro výsledek ekonomické éptimalizace má rozhodující význam výroba elektrické
energie v době maximálního zatížení elektrizační soustavy, kde došlo ve variantě
B ke zvýšení • 56 066 MWh/rok (tj. o 6 % ) . Množství paliva spotřebovaného-v kla-
sických zdrojích je ve variantě B vyšší o' necelých 11 *". Měrné spotřeba paliva
na vyrobenou elektrickou energii v klasických teplárnách se snížila téměř o 17 %•

V době maximálního zt.tížení ES je snaha přesunout okamžitý deficit ve výrobě
energie na stranu dodévky tepla, najet se záložními a špičkovými zdroji tepla
a využít akumulační schopnosti teplárenské soustavy a budov. Aby bylo možné
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systematické využívání přirozené akumulace tepla, je nutná dokonalá znalost
tepelně-dynamických vlastností všech zařízení teplárenské soustavy a vytápěných
budov a uplatnění řady technickýď opatření, zejména regulace a automatizace, aby
při změně parametrů teplonosné lát\y nedocházelo k negativním následkům (přetá-
pěni aj.).

Pro zmíněnou hypotetickou teplárenskou soustavu byl pro zimní pracovní den
(-12°C) proveden orientaňní výpočet využiti přirozené akumulace tepla v horko-
vodním napáječi z JET (délka napáječe 12 km)g Uvažuje se teplota vody 15O/7O°C
za normálního provozu bez akumulace a 175/70 C v nabitém stavu.. Jelikož účelem
akumulace zde bylo odlehčení JET v době max.zatížení ES, bylo nutné předpokládat
nabíjení v nočních hodinách. Nevýhodou je v tomto případě nízké oběhová rychlost
horké vody při nízkých tepelných výkonech v nočních hodinách.

Tab. 3 - Tepelný výkon JET využitý pro dodávku tepla (MW)

období
. (hod)

7-11

11-12,45

1

Tabo 4 - Pohotový

období
(hod)-

7-11

11-12,45

bez akumulace

160

350

elektrický výkon

bez akumulace

404

364

s akumulací

124

265

JET (MV/)

s akumulací

412

382

Lze tedy říci, že přirozenou akumulací tohoto typu nelze podstatně ovlivnit
pohotový elektrický výkon JET (v naáem případě dosaženo zvýšení pohotového výkonu JE
JET v období maximálního zatížení ES o 2 % ) . Je to způsobeno hlavně tím, že zvýše-
ní teploty při nabíjení nad určitou mez znamená změnu diaeneí v rozvodné síti a
zvýšení investičních nákladů* Akumulace při použití nižších teplst pak naráží na
časový limit, ve kterém je možno napáječ nabít. Teprve komplexní využití akumulač-
ní schopnosti všech článků teplárenské soustavy včetně vytápěných budov může vý-
razněji přispět ke zvýšení pohotového elektrického výkonu JET.

Závěr

Lze najít takové hospodárné provozní režimy zdrojů tepla v teplárenské sou-

stavě, při nichž by dodávka tepla pro vytápění co nejméně ovlivňovala pohotový

elektrický výkon JET. Předložený návrh a výsledky orientačního výpočtu naznačují

určité možnosti řešení.

Dílčí využívání přirozené akumulační schopnosti jednotlivých článků tepláren-

ské soustavy nemůže přinést výraznější výsledky; je nutné její komplexní využitío

161



M W ,

hod.
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

MW,

1000

900

800

700-

600

500

400-

300-

200-

100

B

hod.
10 12 14 16 18 20 22 24

Obŕo 1 - Příklad schematizovaného průběhu dodávky tepla. ':. - jaderná elektrárna
s teplárenskou účastí, 2 - konvenční teplárna Io, 3 - konvenCní teplár-
na II., 4 - konvenční výtopna; A ° JET zajištuje základní dodávku
tepla, B - JET provozovaná s ohledem na potřeby ES.
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Obr. 2 - Příklad schematizovaného průběhu elektrických výkonů. 1 - jaderná
elektrárna s teplárenskou iSSastí, 2 - konvenční teplárna I.,
3>- konvenční teplárna II,, A - JET zajištuje základní dodávku tepla,
B - JET provozované s ohledem na potřeby ES.
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v napáječi z JET, 1 - jaderná elektrárna s teplárenskou účastí,-

2 - konvenční teplárna I., 3 - konvenční teplárna IIo, 4 - konvenční

výtopna.



LIKEARIZOVANÍ DYNAMICKÍ MODEL AKTIVNÍ ZÓNY REAKTORU TYPU VVER PRO ÚČELY SYNTÉZY

Ä ANALÝZY VÝKONOVÉ REGULACE

I n g . P a v e l ä t i r a k ý , C S c ,

I n g . K a r e l B e d n a ř í k

1 . Úvod

Jaderné elektrárny 3 reaktory typu VVER se mají v přištim desetiletí stát
základem čs. jaderné energetiky* Je proto důležité, aby čs. závody, podniky a
ústavy, které se zybývají systémy kontroly a řízení těchto elektráren a v bu-
doucnu je budou samostatně rozvíjet, měly k dispozici maximum informaci o pro-
vozním chování a dynamických vlastnostech těchto řízených objektů. V EGÚ byl
v rámci státního úkolu P-O9-125-OO8 vypracován dynamický model celé jaderné elek-
trárny typu VVER 440 [7],[8] . V tomro článku uvádíme část výsledků z těchto
prací, týkající se dynamiky teplotních polí v uranovém palivu a chladivú.

Na obr. 1 je schematicky znázorněno blokové schéma dynamiky aktivní zóny
reaktoru, která od střední teploty chladivá t a paliva tf působí přes přísluš-
né teplotní koeficienty K c a K f zpětnovazebně na reaktivitu. Teplotní pole v ak-
tivní zóně je při provozu ovlivňováno třemi poruchami: změnou vývinu tepla q(r)
úměrného neutronovému toku, změnou průtoku resp. rychlosti W-(T) chladicího média
a konečně změnou vstupní teploty chladivá do aktivní zóny tcl(

r)« Z hlediska
těchto tří vstupních poruch budou dále vyvozeny v linearizovaném přiblížení pře-
nosy na teplotu paliva a chladivá a na jejich střední hodnoty pro matematické
modely s rozloženými a soustředěnými parametry.

Při regulaci výkonu elektrárny se výkon reaktoru mění změnou reaktivity
6kr(T) pohybem regulačních tyči, což vyvolává podle rovnic kinetiky reaktoru
změny neutronového toku q(T). Změna neutronového toku resp. vyvíjeného tepla
způsobí změnu výstupní teploty chladivá t^, a tím změnu přenosu tepla do sekun-
dáru. Současně změny teplot v aktivní zóně působí zpětně na reaktivitu. Vliv se-
kundární části elektrárny na reaktor se projevuje zpětným působením na vstupní
teplotu t o l. Z tohoto hlediska je schéma, uvedené na obr. 1, základní části dy-
namiky regulovaného objektu primárního okruhu.

2« §£äen£_dy_namik£_teBlotn^ho_£Ole_galivoyiého_k^

2.1. Formulace_úlohj

Aktivní zóna reaktoru typu WER se skládá ze áestihranných palivových kazet,

ve kterých jsou v trojúhelníkové mříži umístěny uranové proutky z kysličníku ura-
nu obtékané chladicí vodou pod tlakem. Každý .proutek je pokryt obalovou trubkou
ze slitiny zirkonu. Mezi tímto pokrytím a uranovým palivem je velmi tenká mezera.

Buňka palivového proutku, které použijeme při formulaci rovnic dynamiky pa-
livové kazety nebo celé aktivní zóny, je schematicky znázorněna na obr. 2. Přenos
tepla z uranového paliva přes vzduchovou mezeru a pokrytí je v tomto modelu res-
pektován v součiniteli prostupu tepla k^. Takto stylizované osově symetrické geo-
metrie palivového kanálu se zanedbáním pokrytí je použito v řadě zahraničních
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prací - £2] , £3] 1 C 4 3 " a vystihuje pro účely řízení poměrně věrně teplotní
procesy v aktivní zóně.

Teplotní pole je určeno rovnicemi zachování energie pro palivo, chladivo
a obalovou trubku. Níže uvedené rovnice energetické bilance platí za těchto
předpokladů:

1. Radiální rozložení teplot v chladivú a obalové trubce je konstantní.
2. Rychlost chladivá v průřezu kolmém k ose palivového kanálu je konstantní.
3. Vedení tepla podél osy palivového kanálu je zanedbatelné.
4. Vnější stěna obalové trubky je tepelně izolována.
5. Přestup tepla mezi povrchem uranu a chladivém, resp. obalovou trubkou a chla-

divém, je určován konvekcí.
6. Nepřihlíží se k přenosu tepla sáláním.
7. Nepřihlíží se k vyvinu tepla v konstrukčních materiálech.
6. Fyzikální a teplotechnické konstanty jsou konstantní, nezávislé na prostoro-

vých souřadnicích a teplotních parametrech.
9. Vývin tepla v palivu ve směru osy kanálu je určen kosinovým zákonem a ve smě-

ru radiálním je konstantní.

Rovnice uranového paliva:

o f P f

f |

dx

Rovnice chladivá:

W ( T )

9x dz

(1)

Rovnice obalové trubky:

z, x)
z> tf-

Okrajové a počáteční podmínky pro rovnici vedení tepla:

dt.c

dr

dr

r=rf

r=0

= O ; t , t (O, T) = -hdV

(3)

(4)

Vývin tepla předpokládáme ve tvaru:

(z - —)
2

Me g>
H+AH
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2.2. Statické_řeáení

V tomto odstavci Je řešena soustava rovnic (1) až (3) pro ustálený stav,

tj. časové derivace veličin jsou rovny nule. V tomto případě přejde soustava na

tvar:

t£(iVf, z)-*cC z)] +ci(.St (fĉC z) - t c ( z) J

x t .S t[ t t(Z)- t c(z)J =0 (8)

s okrajovými a počátečními podmínkami danými vztahy (4).
Řešení soustavy rovnic (6) až (8) lze nalézt ve tvaru:

^2„

sins<z- |) + sin ^

i 3 t (9)

tt(z) = tc(z)

Tím byly zíakény vztahy pro rozložení teploty v uranu, v chladivú a v obalové
trubce v ustáleném stavu jako funkci prostorových souřadnic a budicích poruch:
vývinu tepla o^, vstupní teploty chladivá t c l a rychlosti chladivá w.

Pro zjednodušeni převečme závislé a nezávislé veličiny v rovnicích (9) až

(11) do poměrných hodnot vztažených u rychlosti chladivá w a vývinu tepla q m

k jejich jmenovitým hodnotám w Q a q m 0 a u teplot tf, tc, tt a t e l k jmenovitému

teplotnímu spádu na kanálu AT Q.

Zavedeme-li označení: ,

a využijenB-li vztahu pro celkový vývin tepla v kanálu

budou mít rovnice (9) až (11) tvar (index r označuje poměrné veličiny):

s*. J]. -c. - f)aff kJC.L 2 r£ J 2
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r̂nr sina<z-f)+sinif •
c r C ; = *or1+ — — — * *tr (15) (16)

Podle těchto vztahů Je statické teplotní pole v kanálu v závislosti na budi-
cích poruchách určeno pěti parametry: «H, N B i, Ku, r f a H, v případě, že se pře-
jde na poměrné prostorové souřadnice, dokonce prvními třemi.

Ustředněním tf (r,z) přes objem palivového článku získáme poměrnou střední
teplotu uranu:

*t» - W * •• (**!> (IT)

Ustředněním t (z) přes objem chladivá dostaneme poměrnou střední teplotu chla-
d i v a :

t - t +cr " cri ^ ( 1 8 )

Maximální teplota v palivovém článku je v místě o souřadnicích:

1 n TI

r = 0 z = -L. arctg Ji. + Bm ,,q)

a maximální teplota na povrchu palivového Slánku je v místě:

r s T£ z = J. o-r.r.4-™ U

Dosazením těchto souřadnic do rovnice (14) dostaneme poměrnou maximální teplotu
v palivovém Slánku:

a poměrnou maximální teplotu na povrchu palivového článku:

(22)

Na obr. 3 jsou uvedeny závislosti střední t f a, maximální t f m a maximální na
povrchu t f teploty palivového článku a střední t c s a výstupní t c 2 teploty chla-
divá v závislosti na poměrném průtoku w r a poměrném neutronovém výkonu q ^ pro
středně zatížený kanál reaktoru typu W E R teplárny Brno.

Parciálními derivacemi relativní cli teplot rov. (14) až (18) a (21), (22) po-
dle vstupních poruch získáme příslušné koeficienty zesílení.
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2.3.

Abychom určili přenosové funkce na teploty paliva, chladivá a obalové trub-
ky od budicích poruch, zaveäme nové proměnné v poměrných odchylkách od počáteční-
ho ustáleného stavu, označené souřadnicí T = 0 na rozdíl od Jmenovitých hodnot
označovaných indexem 0.

t f r(r tz, T) - tfr(r,z,0)

(P C(Z,T) = At c r(z, T) = tcr(z,T) - tor(z,0)

t^z, 0) (23)

^ ) - wr(0)

H 0 ( T ) =At c 1 r(r) = t c r(0, T) - tcr(0,0)

Dosazením nových proměnných, definovaných rovnicí (23), do soustavy rovnic
(1) až (3), při respektování vztahů daných rov. (14) až (16) ustáleného stavu,
a zanedbáním odchylek vyšších řádů, dostaneme soustavu tří parciálních diferen-
ciálních rovnic, které při aplikaci Laplaceov.v transformace přejde do tvaru (pa-
rametr p nahrazující souřadnici času T značí, že se jedná o Laplaceův obraz da-
né proměnné):

^ Í (p) = ^£ p<pf(r,z>p)
"ř (24)

Cc[p<Pc(z,p)+w(O) — S -
0

[(pf(rf,z,p)-(po(z,p)J+afcSt[(Pt.Cz,p)-<Pc(t>p)J ( 2 5 )

atSt[(pc(z,p)-q,t(z,p)J

Řešení rovnice (24) palivového článku při uvažování okrajových podmínek da-
ných rovnicí (4) vede k tvaru:

%(r,z,p) = ̂ (r.pJ.^Cz.p) + -2SLĚ cos e(z- -).n
A o p f ° f

(28)

I o a Iĵ  jsou modifikované Besselovy funkce prvního druhu nultého a prvního řádu.
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Řešením rovnice (26) obalové trubky dostaneme tvar:

0
<po(ztP) kde T = — | - (29) (30)

Dosadíme-li do rov. (25) za «Pf(rf» z, p) vatah z rov. (2?), za <pt(z, p)

rov. (29) a za dt (z, O)/dz derivaci rov. (15) a uvážíme-li počáteční podmínku

<ť> (0, p) = U- (p), obdržíme po vyřeaení konečný výraz pro poměrnou odchylku

teploty chladivá:

f.p+ —^- +" CfP E(p)| (34)
o0w(o) L°

P 1 + v f J

1 r
K».p) - ̂  r í K(p)

f, •.-«»%* f ]}
Vyloučením <j0o(z, p) z rov. (27) pomocí rov. (32) dostaneme rovnici pro po-

měrnou odchylku paliva v konečném tvaru

<Pf(r,z,p) = L^Cr.p) e nc(p)

r
+ L

Rovnice (36), (32) e (29) udávají Laplaceovy obrazy a přenosové funkce po-
měrných odchylek teploty uranového paliva, chladivá a obalové trubky v libovolném
místě palivového kanálu v závislosti na poměrných změnách rychlosti chladivá /J,
resp. průtoku neutronového výkonu ^ a vstupní teploty |XC. Dosadíme-li za sou-
řadnice r a z hodnoty rov. (19) a (20) nebo r = 0 a z = H, získáme obrazy poměr-
ných odchylek maximální teploty paliva ve středním vláknu, na povrchu paliva nebo
na výstupu z kanálu. Přenosové funkce v těchto rovnicích jsou složité transcen-
dentní funkce komplexního parametru p.
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Výrazy R(p), I^ír, p) a ^(r, p) dané rov. (33) a (28) lze při numerických
výpočtech aproximovat prvními N členy výrazů:

H(p> . l -A. ^.p) , i J± x^.p, . I j£»i <">

kde f jaou kořeny charakteristické rovnice:

g) = 0 (38)

a A , B r Jsou příslušná rezidua funkcí R(p), I^tr, p).

Hodnoty Tn/ťf a A Js°u funkcemi pouze Ng.. Na obr. 4 Je vynesena závislost
těchto veličin pro pět prvních členů řady (N = 5 rov. (37)) v závislosti na N Q i.
Z tohoto grafu Je patrno, že pro malé hodnoty Biotova čísla stačí v rozvoji R(p)
vzít Jen několik prvních členů. Např. pro N B i = 2, vezmeme-li první dva členy,
Je chyba menší než 1 %.

Ustředníme-li poměrnou teplotu chladivá, rov.(32), přes objem chladivá, do-
staneme přenosy na poměrnou odchylku střední teploty chladivá ve tvaru:

1-esp f-K(p)H]

K(p)H

k d e , ̂  - 1 ŕ 1-exp [-K(p)H] r w „-j
*(P; J KQp)]^* 1 m sin — -K(p) cos — j J. (4Oj

K2(p)+8B2 | K(p)H !• 2 2jj

Analogickým postupem získáme obraz poměrné odchylky střední teploty pali-
va:

Přenosy na teploty v palivovém článku, vyvozené v předcházející kapitole na
základě rovnic s rozloženými parametry, Jsou sice přesné, Jsou však též dosti slo-
žité a Jejich výpočty na číslicových počítačích velmi pracné a časově náročné.
Je proto účelné zkonfrontovat výsledky těchto přenosů s přenosy, vyvozenými na
základě Jednodušších matematických modelů se soustředěnými parametry, které pou-
žívají obyčejných diferenciálních rovnic. Palivový článek pro tento případ na-
hraďme dvěma tepelnými kapacitami paliva C f a chladivá Cc, ve kterých Jsou ustřed-
něny teploty pauva t f s a chladivá t C 3. Rovnice energetické bilance pro takovýto
model lze potr?: jsát:

Oř 2 & Í 2 = f ^ ,,(,) - «3 [tfs(x) - tc-(T)] M2>
áx
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c jj *• is* cs* J . TT c2* ' el C43)

Zavedením do těchto rovnic pro závisle a nezávisle proměnné nové proměnné
v poměrných odchylkách a provedením lineařizace a Laplaceovy transformace získá-
me přenosy na poměrnou střední teplotu paliva <Pf3« chladivá (p a výstupní
teplotu chladivá <pe2(p) - ?*e(H, p):

( 4 6 )

<PO2(P) = <PC(H,P) = 2 (pos(p) - nc(p) ( 4 7 )

kde rc = J. . T U = ̂  T C , \ = - ^ (48)

Vyvozené přenosy jsou ve tvaru racionálně lomených polynomů druhého řádu,
jelikož v použitém modelu byly dvě tepelné kapacity. Model se soustředěnými para
metry neumožňuje určit teploty paliva a chladivá jaká funkci prostorových souřad
nic. Pokud jsou k dispozici pouze přenosy ustředněných teplot, vyvozené na zákla-
dě modelu se soustředěnými parametry, a potřebujeme mít alespoň v prvním přiblí-
žení informaci o teplotě v místě daném souřadnicemi r, z, lze použít příslušného
přenosu ustředněné teploty, korigovaného přísluaným koeficientem zesílení, odpo-
vídajícího teplotě v místě r, z.

Na základě přenosů, odvozených v předchozí Sásti pro model palivového člán-
ku s rozloženými a soustředěnými parametry, byly pomocí speciálních programů vy-
pracovaných v EGÚ pro výpočet přechodových a frekvenčních charakteristik trans-
cendentních přenosů [5] , C O vypočteny přechodové a frekvenční charakteristiky
?cs» 'Prs a ?c2 P r o P o™chy. f-c = /%, • /* = 1-

Výpočet byl proveden pro konstanty palivové kazety ustředněné přes objem
aktivní zóny reaktoru Teplárny Brno v okolí jmenovitého stavu w (0) = l a
qjupíO) = 1. Palivová kazeta tohoto reaktoru je konstrukčně shodné s kazetou reak-
toru VVER-44Q, rozdíl je pouze v nižším tepelném zatížení. Pro výpočet přechodo-
vých charakteristik tp^tt), «Pfs(T) a <pc2 = <Pc(H,tr) pomocí rov. (32), (3») a (41)
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pro model. 8 rozloženými parametry je třeba znát hodnoty osmi parametrů, z nichž
pět je bezrozměrných a t ř i jsou časové konstanty. Jedna z možností jejich výběru
včetně číselných hodnot použitých při výpočtu je: N B i = 2,2113 ; Ku = 0,1543 ;
sH = 2,7549 ; Cf/Cc = 0,7914 ; Ct/Cc = 0 ; -cf = 16,733 •} * t * O a; «e * 0,7378 s.
Hodnoty A a ^ / ^ byly určeny z grafu na obr. 4.

Pro výpočet přechodových charakteristik pomocí rov. (45) až (47) pro model
se soustředěnými parametry je třeba znát t ř i parametry, z nichž jeden je bezroz-
měrný: 1^ = 0,099 ; Tu = 0,5870 s; Tc = 0,7378 s. Mají-li v obou modelech být
dodrženy stejné statiky resp. koeficienty zesílení, je třeba dodržet podmínku:

2+M. 1 *

X ' ä * š * "Bi (49)

což po dosazení za líu, K a Ng. vede k vztahu pro určení ekvivalentního součini-
tele prostupu tepla ob v modelu se soustředěnými parametry:

1 - 1 1

^3 ~ E,,Sf 8^3^ ( 5 0 )

Průběhy vypočtených přechodových charakteristik f,,-* <PfS a fc2
 n a základě

obou modelů jsou uvedeny na obr. 5 až 7. Plnou čarou jsou vytaženy přechodová
charakteristiky získané na základě modelu s rozloženými parametry a přerušovanou
čarou pro model se soustředěnými parametry.

Ustálené hodnoty všech poměrných odchylek teplot při poruše /t-c = 1 jsou
rovny jedné (obr. 5). Z tohoto obrázku dále vyplývá, že pro model s rozloženými
parametry cp rychle téměř lineárně stoupá a v 1 s nabývá 95 % své ustálené hod-
noty, kterou dosahuje okolo 10 s; u <pc2 se v počátku projeví čisté transportní
zpoždění o velikosti T o = 0,737 s, po němž dochází ke skokovému zvýšení na hod-
notu 91 % ustálené hodnoty, po němž opět pomalu se w 2 blíží své ustálené hodno-
tě; průběh poměrné střední teploty paliva <pfa mé vlivem malého součinitele pro-
stupu tepla k^ podstatně pomalejší průběh a ve 20 s nabývá 96 % ustálené hodnoty;
v modelu se soustředěnými parametry je průběh <pca poněkud pomalejší, v i s nabý-
vá 90 % své ustálené hodnoty, od 3 s se výsledky obou modelů liší o méně než 1 %
a tato chyba se rychle zmenšuje. Průběhy (p^s jsou v obou modelech velmi podobné
a jejich rozdíl od 7 s je menší než 1 % ustálené hodnoty. Při poruše fx se v mo-
delu se soustředěnými parametry objevuje největší odlišnost u veličiny <p 2,

 a t 0

v počátku. V intervalu 0 až 0,3 s nabývá totiž tp 2 záporných hodnot, přičemž
v čase T = 0 s se objevuje záporný skok, odpovídající velikosti vstupní poruchy.
Tento nesouhlas v počátku je nepříjemnou nevýhodou použitého modelu a je třeba
vhodnou aproximací tohoto přenosu, nejlépe odečtením derivačního přenosu typu
t^p/ÍT^p + 1), eliminovat nesouhlas přechodové charakteristiky <p 2 v počátku.
Při našich výpočtech se jako nejvhodnější ukázala konstanta T d = % / 2 , kdy pře-
chodová charakteristika <pc2 nabývá jen kladných hodnot a od 1,2 s je vliv deri-
vační ho přenosu zanedbatelný. Od 3 s se průběhy, (p 2 v obou modelech liší o méně
než 2 % ustálené hodnoty.

Na obr. 6 jsou přechodové charakteristiky vstupní poruchy poměrné odchylky
rychlosti chladivá ym>w = 1. Pro oba modely platí, že poměrné změny střední a vý-
stupní teploty chladivá jsou velmi rychlé a nabývají do 1 s 90 * svých ustálených
hodnot, přičemž charakteristiky určené modelem s rozloženými parametry jsou z po-
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fiatku rychlsjší. Poměrná změna střední teploty oránu je pomalá, obé přechodové
charakteristiky nabývají 90 % svých ustálených hodnot až za 15 s, opět vlivem ma-
lého součinitele prostupu-tepla.

Na obr. 7.jsou přechodové charakteristiky vstupní poruchy poměrné odchylky
vývinu tepla. Váechny vyšetřované přechodové charakteristiky Jsou pomalé, 90 %
svých ustálených hodnot nabývají až za 15 s. Rozdíly v obou modelech jsou malé
a s rostoucím časem se zmenouji.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky modelu se soustředěnými parametry
souhlasí s výsledky modelu s rozloženými parametry. Rozdíl přechodových charakte-
ristik <p % poruchy vstupní teploty chladivá lze dobře korigovat odečtením deri-
vačního přenosu,, jak bylo výše popsáno.

5. Závěr

Byly vyvozeny přenosy na teploty v aktivní zóně reaktoru typu VVER pro mate-
matický model s rozloženými a soustředěnými parametry. Model se soustředěnými pa-
rametry umožňuje svojí podstatou určit pouze ustředněné teploty po prostoru. Pře-
nosy, vyvozené na jeho základě, jsou však podstatně jednodušší a výpočty s nimi
znamenají řádové časové úspory strojového a programovacího času. Přesnost a opráv-
něnost použití modelu se soustředěnými parametry byla ověřována porovnáním pře-
chodových charakteristik poměrných odchylek střední teploty paliva <pfat chladi-
vá <pca a výstupní teploty chladivá <PC2* *̂

ai£ tylo ukázáno, přechodové charakte-
ristiky těchto veličin vypočtené podle obou modelů pro všechny tři vstupní poru-
chy yiťc, ÁIV i fi se shodují a rozdíly obou výsledků výpočtů leží v rozsahu chyb
linearizacé a přesnosti teplotechnických parametrů. Lze ukázat, že i v oblasti
frekvenčních charakteristik ( C^XL^j) dává model se soustředěnými parametry
dobré výsledky*

Při analýze dynamiky aktivní zóny z hlediska regulovaného objektu reprezen-
tují veličiny <pC3 a <pfg vlivy teplotních zpětných vazeb na reaktivitu a <pc2

výstupní vazbu na parogenerátor. Je proto důležité, aby jednodušší model se sou-
středěnými parametry dával dostatečně přesné výsledky, což podle našeho názoru
bylo dokázáno porovnáním přechodových charakteristik s modelem s rozloženými pa-
raaetry, který jsme brali jako referenční.

Seznam použitého označení

tf(r, z, v) teplota paliva °C

t o(z,r) teplota chladivá °C
t c l(T), tc2('T) teplota chladivá na vstupu a výstupu kanálu °C
tt(2, f) teplota obalové trubky °C
Xf součinitel tepelné vodivosti W/(m.£)
k 1 součinitel prostupu tepla palivový článek - chladivo W/(ai2.K)
« t součinitel přestupu tepla chladivo - obalová trubka W/(r.2.K)
c^ měrné teplo i-tého materiálu J/(kg.K)
pi měrná hmotnost i-tého materiálu kg/a?
t^ průřez zaujímaný i-tým materiálem m
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Tř poloměr palivového proutku m
H výška palivového proutku - m
AH efektivní přídavek ve výšce m
q(z, T) vývin tepla v objemové jednotce Vi/ar
w(T) rychlost chladivá m/s
3. přestupný povrch i-tého matf ľiálu m
Ci = "i^i^i1* pomocné veličina J/K
r, z prostorové souřadnice m
t časová souřadnice a
p komplexní parametr Laplaceovy' transformace l/s
k koeficient vyrovnáni q po výšce kanálu
a součinitel prostupu tepla W/(m .K)

Indexy

f palivový element '
c chladivo
t obalová trubka
fa, es střední teplota uranu, resp. chladivá
0 jmenovité hodnoty
r poměrná veličina
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Obr. 5 - Přechodové charakteristiky od vstupní poruchy poměrné odchylky
vstupní teploty chladivá jU.c = 1

20

Obr. 6 - Přechodové charakteristiky od vstupní poruchy poměrné odchylky
rychlosti chladivá y,.^ = 1
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Obr. 7 - Přechodové charakteristiky od vstupní poruchy poměrné odchylky
vývinu tepla W = 1
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VÍSLEDKY VfSKUMU V OBLASTI BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

I n g o V i n e e n t P o l á k , C S c , I n g . E d u a r d H l a d k ý , C S e . ,
R N D R O J o z e f U o r á v e k , I n g „ J i ř í S u c h o m e l , C S e . ,
I n g o J o s e f S t e h l í k

Ú v o d _

Rozvoj jadrovej techniky vo svete a možnosti mierového využitia jadrovej
energie pre potreby energetiky sa v EGÚ začali sústavne sledoval od roku 1954.
V roku 1958 bol ustanovený samostatný výskumný smer jadrovej energetiky. V je-
ho rámci sa postupne vytvárali materiálne a personálne podmienky pre výskum
bezpečnosti jadrových elektrárni, které vyústili vo formovanie oddelení technic-
kej a radiačnej bezpečnosti v roku 1971, neskôr v roku 1975 ustanovením samostat-
ného odboru pre výskum bezpečnosti jadrových zdrojov elektriny a tepla.

Problematike bezpečnosti JE sa v poslednej dobe venuje stále väčšia pozor-
nost. Jadrová bezpečnost sa definuje ako miera schopnosti jadrového zariadenia
zabránil nekontrolovanému priebehu štiepnej retazovej reakcie a uvolneniu radio-
aktivity do okoliao Zahrňuje v sebe technické neradiačné aspekty bezpečnosti
jadrového zariadenia (technická bezpečnost) a aspekty Šírenia a kontroly radio-
aktivity. Vachádzajúc z tejto schémy je výskum bezpečnosti JE v EGÔ i formálne
členený na oblast

- technickej bezpečnosti jadrových energetických zariadení,
- šírenia rádioaktívnych produktov a hodnotenie radiačných následkov jadrových

zdrojov energie,

- kontrolných systémov Šírenia rádioaktívnych produktov a radiačných situácií
na jadrových zdrojoch elektriny a tepla.

Pri vyššie uvedených oblastiach výskumu je samozrejme kladený dôraz na

jadrové elektrárne s tlakovodnými reaktormi (JE s VVER), pričom sa v potrebnej

a požadovanej šírke rieši i bezpečnosí jadrových elektrární s rýchlymi reaktormi

(JE s RR).

Prevádzka všetkých jadrových elektrární vo svete, z ktorých JE a VVER pred-
stavujú prevažnú čast, je bezpečná, v posledných rokodl nedošlo k žiadnej havárii,
pri ktorej by bolo do životného prostredia uvolnené väčäie množstvo aktivity.
Ako ukazuje nedávna vysokokvalifikované fiasmusaenova štúdia USAEC, závery ktorej
sú zhruba aplikovatelné aj v podmienkach ČSSR, je riziko ohrozenia obyvatelstva
z prevádzky jadrových zariadení vybavených patričnými technickými bezpečnost-
nými opatreniami nižšie, ako v iných oblastiach iuáskej činnosti alebo pri
prírodných Icatastrofách, Ne obr. 1 a 2 je porovnané riziko z havárií 100 jadro-
vých elektrární s tlakovodným reaktorom, i-torých prevádzka sa v USA očakáva
okolo roku 1980 s rizikami v ostatných odboroch iudskej činnosti a z prírodných
udalostí. Je vidiel, že nejadrové udalosti majú 2 až 4 rády vyššiu pravděpodob-
nost, že spôsobia velké havárie, než jadrové elektrárne. Podobne majá jadrové
elektrárne o 2 až 3 rády menšiu pravděpodobnost, že spôsobia zrovnatelne
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velkl materiálne škody, než ostatné odbory íudake'j Sinnosti a prírodné udalos-

ti.

Táto priaznivá situácia a perspektíva je daná velkou pozornosťou, ktoré
je zaisteniu jadrovej bezpečnosti venované vo všetkých štádiách návrhu, pro-
jektu, konštrukcie, výroby, montáže, skúšok, prevádzky, kontrol a údržby po
celú dobii životnostic Táto ochrana je zaisťovaná na troch úrovniach*

Na prvej úrovni sa projektom zaisťuje maximálna bezpečnosi T normálMJ
prevádzke. Využívajú sa projekčné charakteristiky priaznivé pre bezpečnosl,
doraz na kvalitu, zálohovanie, možnost kontroly a inšpekcie pred uvedením do
prevádzky i počas prevádzky. Táto úroveň kladie dóVaz na predchádzanie havá-
riám. Dôležitou požiadavkou je registrácia a analýza havárie a porúch tak,
aby závery boli odovzdané projektanti * a prevádzkovatelcm iných JE.

Na druhej úrovni sa predpokladá výskyt havárií napriek plnej pozornosti
a starostlivosti z prvej úrovne. Proti týmto haváriám sa používajú bezpečnostné
systémy určené k ochrane personálu a okolia a k minimalizécii poškodeniao Okrem
ton* je treba vykonal rozsiahly program previerky kvality, maí rezervné zdroje
napájania vlastnej spotreby, systém rýchleho zastavenia reaktora, obmedzenie
rychlosti zvyšovania výkonu a systém havarijného chladenia aktívnej zóny.

Na tretej úrovni sa požadujú dodatočné bezpečnostné systémy* založené aa
hodnotení účinkov hypotetických havárií. Pritom sa predpokladá zlyhanie niek-
torých ochranných systémov súčasne s výskytom havárie, proti ktorej sú určené.
Táto úroveň teda poskytuje bezpečnostnú rezervu pre prípad extrémne nepravde-
podobných okolnostíc Z analýz týchto postulovaných udalosti sú niektoré hava-
rijné reíazce vybrané ako základné projektové havárie, podlá ktorých sú dimen-
zované technické bezpečnostné opatrenia. Ako základná projektov.ó havária je
u JE s VVER vo väčšine prípadov prijímané strata chladivá pri rýchlom prasknu-
tí najväčšieho primárneho potrubia, u JE s RR je to exkurzia výkonu reaktora
po rýchlom uvolnení reaktivity pri kritičnosti na okamžitých neutrónoch. Hlav-
nými technickými bezpečnostnými opatreniami sú kontejnment so svojimi systémami
a systém havarijného chladenia. Ich účelci je' udržal aktívnu zónu v dostatočne
chladenom stave a lokalizoval prípadný únik radioaktivity z primárneho okruhu
a zabránil jeho rozšíreniu dockolia.

Riešením citovaných problémov v uvedených troch oblastiach sa zaoberá i EGl5.
Bázou preriedenie v uplynulých piatich rokoch sú úlohy štátneho plánu rozvoja
vedy a techniky:
- jadrové elektrárne ako súčasí elektrizačněj sústavy,

- technologická a biologická dozimetria,
- prevádzkové režimy JE s RR,
- jadrové bezpečnostné problémy JE s RR,
- radiačná bezpečnosi JE s RR
a iné.

Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté v oblasti technickej bezpečnosti, r oblas-
ti Šírenia a kontroly rádioaktivity sú uvedené v ďalších odstavcoch.
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Výskum v oblasti technickej bezpečnosti JE s WER a o RE je zameraný hlav-
ae na analýzu procesov pri projektových haváriách a na návrh technických bez-
pečnostných opatrení pre minimalizáciu ich následkov.

U JE s WER sa za projektovú havária považuje úplné prasknutie potrubia
s nasledujúcou stratou primárneho chladivá. Napriek tomu, že je to udalosí
velmi nepravdepodobná a že na jej vylúčenie je zameraná všemožná pozornost,
požiadavky na technické bezpečnostné opatrenia sa stále sprísňujú<> Súvisí to
s rastom výkonov a počtu reaktorov a s ich približovaním centrám spotreby
a osídlenia.

Táto havária je tak významná preto, že ak by po úniku chladivá z reaktora
nebol zaistený odvod zbytkového tepla z paliva, došlo by k jeho roztaveniu
a k uvolaeniu velkého množstva rádioaktívnych produktov štiepenia, ktoré by
ohrozili zdravie obyvatelstva v širokom okolí JE. Z bezpečnostných opatrení
sú teda nejdoležitejšie systém havarijného chladenia aktívnej zóny, ktorý dodá-
va vodu z akumulátorov a z čerpadiel, a kontejnment ako posledná bariéra proti
úniku aktivity.

Informácie pre návrh alebo hodnotenie systémov technických bezpečnostných
opatrení sa získavajú z teoretického a experimentálneho výskumu procesov prebieha-
júcich v primárnom okruhu, T aktívnej zone (AZ) a v kontejnmente. x

Pre riešenie procesov v primárnom okruhu vo fázi výtoku chladivá bol v EGÚ
vypracovaný program LENKA« Popisuje tepelnohydraulické procesy pri podchladenom
kvapalnom i pri dvojfázovom výtoku. Podmienky v AZ sú popísané zjednodušene.
Program bol overený na výsledkoch amerických experimentov LOFT s výtakom vody
z nádoby íobr. 3) s velmi dobrou zhodou. Výsledky programu LENKA udávajú hlav-
ne množstvo chladivá uvolnené do kontejmentu a tepelný stav AZ pri ukončení
výtoku.

Tepelnú históriu aktívnej zony v nasledujúcej fázi zaplavovania reaktora
havarijným chladivom rieši vypracovaný program ŠICHTA. Detailne analyzuje naj-
ma prestup tepla medzi povlakom paliva a chladivom^ čo je najdôležitejší faktor
z hladiska výpočtu teploty povlaku. Sú rešpektované všetky možné režimy prestu-
pu tepla pred prekročením kritického tepelného toku i po jeho prekročení. Význam-
ný je i vplyv chemických reakcií medzi povlakom a vodnou parou, a to i na vnútor-
nom povrchu povlaku pri jeho porušení. Zjednodušene je popísaný prestup tepla
pri zaplavovaní AZ havarijným chladivom. Hlavným výstupom programu je priebeh
teploty povlaku paliva, pretože určuje stupeň jeho porušenia a tým rozsah uvol-
nenia plynných produktov štiepenia. Program SICHSA bol overený porovnaním s výs-
ledkami reprezentatívneho amerického programu XTHETA (obr. 4) s velmi dobrou
zhodou.

Ak po úniku vody nie je dodávané havarijné chladivo, počíta sa dlhodobý
priebeh nahrievania AZ programom CHEULOC. Dôležitú úlohu hrá tavenie paliva
a bortenie porušených, palivových článkov.
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Procesy v plnotlakom kontejnmante sa analyzujú programami THACO. Tlak
a teplot v sekciách kont«Jnaentu se počítajú programom TRACO I. V tejto krát-
kej počiatočnej fáze sú dôležité pretlaky medzi sekciami, ktoré by mohli viesI
až k porušením integrity vnútorných stavieb a poškodenia bezpečnostných systé-
mov.

Dlhodobé procesy v kontejamente sa analyzujú programom TRACO III.Rozhodujú-
ci vplyv na znižovanie tlaku má absorbcia tepla v konštrukciách a sprchovým a
recirkulačným systémomo Cielom výpočtu, je určenie maximálneho tlakn a úniku
x kontejnmentu.Program bol overený porovnaním s výsledkami reprezentatívneho
amerického programu CONTEMPT a s experimentálnymi výsledkami na reaktore CVTR
s velmi dobrou zhodou*

Pre analýzu prechodových precesov v reaktore a primárnom okruhu pri hava-
rijných stavoch so zmenou výkonu, prietoku a tlaku je určený program MIDAS.
Detailný priebeh obdobných procesov len v AZ rieši program DTCO. Do tejto sku-
piny patrí i program OPTRA, ktorý rieši najma zmeny výkonových hladín celej
elektrárneo Bol s vyhovujúcimi výsledkami overený na experimentoch v talian-
skej JE Trino Vercelleae.

V prietočných parných generátoroch (PPG) vyhrievaných vodou alebo sodíkom
bola analyzovaná dynamická stabilita prúdenia. Oscilácie najmä teploty steny
trubky môžu viest k jej porušeniuo Overenie programu na experimentálnych hod-
notách z prietočných, ale aj recirkulačných PG dáva velni uspokojivú zhodu
period oscilácií na hranici stability s chybou 3 až 29 %. Pre sodíkový PPG
vyvíjaný v IBZKG pre ZSSR boli prevedené varieitné výpočty a vypracované progra-
my OSCIL odovzdané na realizáciu vo fázi vývoja do IBZKG.

Projektová havária JE s Rfi - nekontrolovaný rýchly vzrast výkonu (exkur-
zia) - byla analyzovaná v niekolkých na seba naväzujúcich fázach.

1« Iniciačné havárie: poruchy reaktivity alebo prietoku vedúce ke kritič-
nosti na okamžitých neutrónoch.. Používa sa program SAS1AS, ktorý najkomplexnejšie
popisuje prebiehajúce procesy, program SODEXF pre výpočet varu sodíku a. program
INTER pre vyšetrovanie rýchleho prenosu tepla z roztavaného paliva do 3odíku
(interakcia)• Na obr. 5 je uvedený vzrast výkonu a zmena reaktivity pre poruchu
reaktivity 2,5 $/a. Po začiatku varu sodíku dosiahne reaktor kritičnosti na
okamžitých neutrónoch, čo určuje podmienky pre exkurziu. Program SODEXP predpo-
vedá rychlost zmeny reaktivity ad varu sodíku v reaktore BN-600 max. 50 $/at čo
je v dobrom súlade s hodnotami uvažovanými v zahraničných projektoch. Programom
INTER bol analyzovaný vznik tlakového pulzu 1950 bar trvajúceho menej ako 1 ms
pri interakcii v kazete RR; je vyvolaný rýchlym prenosom tepla s jemne fragmen-
tovaných častíc paliva ii 0,6 mm) pri havárii. významný je vplyv plynných pro-
duktov Štiepenia : 10* dutina zníži tlak na 790 bar.

2. Jadrová exkurzia: chovanie HR pri kritičnosti na okamžitých neutrónoch,
keď štiepna reťazová reakcia je ukočená len deštruktívnym rozletom aktívnej zó-
ny. Cielom analýzy je určil akumuláciu uvoľňovanej energie v palive a velkost
tlakov vznikajúcich expanziou kvapalného a plynného paliva. Charakteristiky
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exkurzie sú podobné explózii klasických výbušnino Pre analýzu exkurzie bol
vypracovaný program POWEX, založený na metodike Bethe-Taita, a programy ODEXCO
a TWEXCO v jedno- s dvojrozmernej geometrii, ktoré riešia hydrodynamicky po-
hyb materiálová TWEXCO je na úrovni najlepšieho zahraničného programu VENUS.
Analýza reaktora BN-600 ukazuje, že najnepriaznivejší priebeh má exkurzia
v aktívnej zóne bez prítomnosti sodíku* Deštruktívna energia je rádu tisícov
Mj, ale tlaky nie sú príliš vysoké (104 bar), takže bežné stanovenie TNT ekvi-
valentu jadrovej explózie by bylo príliš pesimistické*

3. Štrukturálna mechanika kontejnmentu: zahrňuje určenie reakcie nádob
reaktora, veka a zátky na účinky deštruktívnej energie. Experimentálne a teore-
tické práce dovolujú stanóvií túto odozvu s presnostou do- 30 %t čo predstavuje
jeden z najpresnejších článkov analýzy. SpoIahliTO ša dijií. stanovit účinky rá-
zových vín na nádoby a impulz sodíka na veko. Problematické je zalial určenie
chovania plynných zbytkov aktívnej zóny, únik sodíka a rádioaktívnych materiál
lov pri zdvihu zátky do sekundárneho kontejnmentu a účinky rázových vín v potru-
bí a medzivýmeníku. Významná je možnost interakcie roztaveného paliva v celom
objeme aktívnej zóny po exkurzii, čo aoše byí rozhodujúcim faktorom pre určenie
odolnosti kontejnmentu.

Pre túto oblasl analýzy sa používa program CEFRA, ktorý je tiež na úrovni
najlepších zahraničných kódov typu HEXCO-HEP. Bol s dobrým súladom overený na
experimentoch s československými výbušninami Semtex 1A v nádobe a vodou. Apliká-
cia programu CEPRA na reaktor BN-600 ukázala, že kritickým prvkom kontejnmentu
sú pridržovacie skrutky zátky, ktoré musia absorbovat energiu urýchleného sodí-
ka. Do programu CEFRA bol včlenený model interakcie, čím sa rešpektuje vznik
a šírenie rázových vín a vplyv deformácie konštrukcií na expanziu. Proti tlako-
vému pulzu 1300 bar v oblasti kvapalného sodíka sú tlaky pri vyparovaní sodíka
podstatne nižšie, rádové desiatky barov.

Ďalšou oblasťou výskumu sú havárie sodíkových parogenerátorov (PG). Poruše-
nie trubky PG a únik vody do sodíka je pravdepodobné udalosí, pri ktorej z dôvo-
dov citlivosti a oneskorenia Sidiel únikov a havarijného systému PG nebude čas-
to možné zabránil rozšíreniu poruchy na niekolko trubiek. Búrlivá reakcia sodí-
ka s vodou je sprevádzaná vznikom bubliny plynných produktov reakcie a prudkým
vzrastom tlaku a teploty. Pri havárii mdže byí porušený plást PG a méže dôjsí
k explózii vodíka s kyslíkom s vážnym ohrozením bezpečnosti personálu i s
ekonomickýni škodami. Vniknutie produktov do reaktora v dvojokruhovom usporia-
daní RR by vyvolalo velké iniciačné zvýšenie reaktivity. Tuto haváriu modeluje
výpočtový program LEWISA.

Sir«n^«_radioaktivn^ch_grodukMv_a_hodno^

V oblasti radiačnej (.bezpečnosti jadrových elektrární bola predovšetkým
vypracovaná základná koncepcia tejto problematiky. Boli stanovené vzájomné
vazby, medzi jednotlivými problémami a vzťah radiačnej bezpečnosti k ostatným
oblastiam jadrovej energetiky« Vypracovaná koncepcia radiačnej bezpečnosti
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jadrových elektrární bola postupne doplňovaaá a stala sa základom širSej spolu-
práce s ďalšími pracoviskami V ČSSR pri riešení závažných problémov radiačnej
bezpečnosti jadrových elektrární,, Bola tiež uplatňovaná pri posudzovaní radiač-
nej bezpečnosti projektovaných jadrových elektrární a pri práci v pracovr
orgánoch RVHP.

Pre hodnotenie radiačnej bezpečnosti jadrových elektrárni a pre stanove-
ni* ich vplyvu na okolité životné prostredie pri bezpečnostných analýzach má
veltý význam zaistenie potrebných výpočtových metodík* Z tohto dôvodu bt-j-a veno«-
vaná v uplynulých rokoch značná pozornost problematike spracovania modelov a
príslušných programov pre výpočet šírenia rádioaktívnych produktov na JE a pre
hodnotenie odpovedajúcich následkov,. Na základe zhrnutia dostupných poznatku*.-
o transportnom chovaní rádioaktívnych produktov na JE a v ich okolí bol vypra
covaný obecný model, popisujúci hlavné procesy, ktoré ovplyvňujú transport
rádioaktívnych produktov cez ochranné bariéry, ich rozptyl v atmosfére a mecha-
nizmus účinkov na obyvatelstvoo Obecný model umožnil formuláciu základných fyzi-
kélno -matematických vzttehov pre výpočeto Samotný model bol spracovaný v takej
forme, aby dovolovala jeho použitie pre normálnu prevádzku JE, aj pre najrôz-
nejšie havarijné situácie a pre rôzne konštrukčné riešenie ochranných systémov.

Vypracované programy boli overené rôznymi modelovými výpočtami pre paramet-
re JE s WER. Výsledky overovacích výpočtov potvrdili vhodnosť týchto program
mov pre účely hodnotenia radiačnej bezpečnosti jadrových elektrární.

Obdobné programy boli vypracované tiež pre hodnotenie následkov havarij-
ných situácií na JE s HR chladeným sodíkom, pri čom bolo prihliadnuté k špeci-
fickým podmienkam šírenia rádioaktívnych produktov na týchto elektrárnách.
Výsledky riešenia problematiky výpočtu šírenia rádioaktívnych produktov na JE
boli úspešne využité pri spracovaní návrhu jednotnej metodiky výpočtu pre RVHP
v rámci témy B-134/4 (5« sekcia SKEE). Pracovisko EGÚ v Bohuniciach je koordi-
nátorom uvedenej témy.

Možnosti použitia vypracovaných výpočxových modelov pre hodnotenie radiač-
nej bezpečnosti jadrových elektrární závisia značne od úrovne znalosti o chova-
ní rádioaktívnych produktov v rožných podmienkach na JE.

Cenné podklady o chovaní koróznych produktov v primárnom okruhu boli získa-
né v rámci priamej spolupráce s VTI-Moskva. Ďalším prínosom spolupráce s VTI -
-Moskva bola spoločná príprava experimentálneho programu na stende BOX, vybudo-
vanom na I. bloku Novovoronežskej JE„ Stend siúSi pre experimentálne sledovanie
úniku rádiojódu, prípadne d%lších produktov štiepenia, pri havárii a pre stano-
venie transportných koeficientov rádiojódu v daných podmienkach (koeficient
depozície, koeficient desorpcie a pod.)0 S využitím našich poznatkov o proble-
matike rádiojodu na JE boli navrhnuté spôsoby detekcie hlavných foriem rádiojó-
du pri experimentoch na stendeo Zúčastnili sme sa tiež analýzy dosiahnutých
výsledkov pri prvých experimentoch,, I keď sa jedné o predbežné výsledky, ich
prínos pre naše dfelšie práce je značný.

Ďalším smeroB prác v oblasti radiačnej bezpečnosti JE bola problematika
rádiojódu ako rádiobiologicky najzávažnejšieho rádioaktívneho produktu.
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V spolupráci s ÚJV Řež bol študovaný vznik neelementárnych foriem rádiojódu
v podmienkach havárie na JE 0 Okrem experimentov a kobaltovým zdrojom žiarenia
boli možné aj predbežné experimenty v reaktore,, Dosial obdržané výsledky potvr-
dili, že v podmienkach blízkych podmienkam na JE môže vzniknut pyrolytickými
a rádiolytickými reakciami zhruba 1 . 5 % metyljodidu, pričom toto množstvo
velmi závisí na priebehu teploty a intenzity žiarenia v miaste vzniku metyl-
jodidu. Spolu s metyljodidom vzniká tiež množstvo jodovodlka,

Z hladiska zaistenia bezpečnosti okolia sú dôležité poznatky o záchyte
radiojódu a jeho zlúčenín »a rôznych filtračných materiáloch. Vhodný filtračný
materiál je tiež základem väčšiny mstód detekcia róH.o,iódu a jeho fOrian. Ráce v tejto oblasti
boli zamerané predovšetkým na StúVium anorganických sorbentov, a to aluminy
a kremeliny, impregnovaných dusičnanom strieborným. Uvedené sorbenty boli podro-
bené komplexnému výskumu9 v rámci ktorého bola sledovaná účinnosl záchytu ele-
mentárneho radiojódu a metyljodidu na teplote, vlhkosti, dobe styku, stupni
impregnácie AgNO-, a na vlastnostiach základného nosiča (zrnenie, poréznosl
apodo). Bola tiež sledovaná desorpcia zachyteného radiojódu zo sorbentu na
účinnost. V spolupráci s pracovníkmi VTI-Moskva bolo tiež realizované overenie
vzorku impregnovanej aluminy v prevádzkových podmienkach na Novovoronežskej JE.
Dosiahnuté výsledky niekoľkoročného štúdia ukázali vhodnost eluminy impregnova-
nej AgNO, nielen pre záchyt elementárneho radiojódu, sle aj pre záchyt metyl-
jodidu. Parametre impregnovanej kremeliny sú už menej výhodnéo Z hladiska pou-
žitia pre detekciu radiojódu na JE je významnou vlastnostem impregnovanej al't-
miny prakticky zanedbatelné účinnosí záchytu inertných plynovo Použitie aluminy
impregnovanej AgNO, na filtračných jednotkách a k detekcii radiojódu ne JE bo-
lo predmetom dvoch československých patentov udelených pracovníkom EGU.

S ohladom na predpokladaný nástup JE s rýchlymi reaktormi je treba v dosta-
točnom predstihu riešil otázky, ktoré vzniknú pri ich prevádzkovaní, a to ako pre
normálnu prevádzku, tak pre havarijné stavy.

Súčasné znalosti sú nedostačujúce pre opodstatnené prognózy o pohybe rádio-
aktívnych produktov na JE s RR,a tým i definíciu problémov spojených s prítom-
nosto» produktov stíšenia v primárnom okruhu z netesných, eventuálne ventilova-
ných, palivových článkov s vysokým vyhorenímo Z tohto dôvodu bola na pracovisku
EGÚ v Jeslovských Bohuniciach vybudovaná sodíkové slučka pre výskum chovania
a transport* rádioaktívnych produktov v systémoch sodík-kov a sodík-plyn.

Slučka predstavuje v prvom priblížení primárny okruh rýchleho reaktora
(bes tepelného výmenníka). Okrem základného cirkulačného okruhu obsahujúceho
elektromagnetické čerpadla, elektromagnetický prietokomer, dve chladné pasce,
elektrický ohrievač a spojovacie potrubie (Js 32x3) sú na slučke pomocné okru-
hy a zariadenia pre odber a dávkovanie sodíka a plynu kontaminovaných rádio-
aktívnymi nečistotami, akruh zamŕzacieho ventilu a argonové hospodárstvo.

Slučka je izotermická, projektovaná na maximálnu teplotu 57O°C, avšak v
prvej fázi (až do zvládnutia prevádzkových problémov) sa prevádzkuje na teplote
35O°C. Celkový objem Na v slučke je cca 40 1.

Slučka dovoluje plnenie zariadenia áodíkom, elektrický ohrev potrubia a
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tlakových komponentov, udržovanie sodíka na žiadanej prevádzkovej teplote,
cirkuláciu sodíka (rýchlosť de 10 m/sek) pri danej teplote, čistenie sodíka,
výmenu častí potrubia, dávkovanie Na a plynu do okruhu ako i ich odber, vypúš-
ťanie tekutého Na z technologických okruhov do zásobníka.

V priebehu doterajších prác boli tiež zhrnuté základné poznatky o vplyve
jadrových elektrární na okolieo Pre globálne hodnotenie vplyvu jadrovej energetiky
na životné prostredie bolo aplikovaných niekoiko metód, pri čom boli predbežne
hodnotené možné dôsledky budovania jadrovej energetiky v ČSSRO Z hl%diska život-
ného prostredia sa jednoznačne ukazujú značné prednosti jadrovej emergetiky v
porovnaní s energetikou klasickou*

Výsledky výskumných prác v oblasti radiačnej bezpečnosti boli priebežne
využívané pri práci v pracovných orgánoch RVHP, najma v Koordinačnej vedecko-
technickej rade pre radiačnú bezpečnosío V tejto pracovnej skupine úspešne pra-
cujú pracovníci EGl5 od samého začiatku jej činnostio

Výskuu v oblasti kontrolných systémov šírenia rádioaktívnych produktov
a radiačných situácií jadrových zdrojov elektriny a tepla bol.zameraný v súlade
s celkovou orientáciou Československej jadrovej energetiky na komplex otázok
súvisiacich s radiačnou kontrolou na JE s WER„ Cieíom výskumu v tejto etape
bolo vypracovanie koncepcie radiačnej kontroly zahrňujúcej kontrolu pohybu rádio-
nuklidov v technologických okruhoch a v priestoroch JE, prípadne v okolí*

Prvý variant.koncepcie rozlišuje štyri kategórie kontrolných systémov:

- centralizovaný systém radiačnej kontroly,

- samostatné prístroje a detektory,

- osobná ochranná dozimetria,

- spracovanie a vyhodnotenie odohraných vzoriek kontrolovaných médií.

Úlohou centralizovaného systému je sústredit* meranie a monitorovanie ioni-
zujúceho žiarenia z rôznych miest JE a tak zaistil? celkový prehlad o radiačnej
situácii na JEo Systém poskytuje informácie pre zaistenie radiačnej bezpečnosti
personálu i okolitého obyvatelstva a súčasne poskytuje údaje potrebné pre zai-
stenie bezpečnej prevádzky technologických zariadení,, Napojené naň sú všetky
kontinuálne, prípadne i diskontinuélne kontroly umiestnené na vybraných miestach
JE«

Systém samostatných radiometrických zariadení združuje všetky stacionárne,
transportné, mobilné a prenosné zariadenia, ktoré sa využívajú prechodne v rSz-
nych miestach JE na získanie komplexnejšieho prehľadu o radiačnej situácii,
prípadne na overenie alebo zdvojenie kontroly zaisťovanej centralizovaným systé-
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íktaou osobnej dozimetrie je sledovať a vyhodnocovať riziko radiačného ohre-
zenia personálu, poprípade obyvatelstva v okolí JE, evidovať dávkové ekvivalenty
pracovníkov, ktorí sú pod9a stupňa ohrozenia rozdelení do troch kategórií.

V systéme laboletírnej kontroly, ktorá spracováva a vyhodnocuje odobrané
vzorky médií, sa kladie na prvé miesto přesnost** komplexnosť získaných údajov.
Vzorky sa odoberajú s rožnou frekvenciou z technologických okruhov, odpadných
vôd a dezaktivačných roztokov. Balej sa kontrolujú pracovné plochy i priestory
včítane biosféry v okolí JE, kde sa kontrolujú články ekologického ret%zca<>

Miesta kontrol na technologických okruhoch a zariadeniach a jednotlivé metó-
dy a metodiky detekcie ionizujúceho žiarenia boli vybrané na základe teoretické-
ho a experimentálneho štúdia v labolatórnych podmienkach, T poloprevádzkových
podmienkach na vodnej slučke reaktora EWA vo áwierku v PÍR a v prevádzkových
podmienkach na JE s VVER v Rheinsbergu v NDR.

Výskum bol zameraný predovšetkým na otázky prvoradého významu, a to sú:

1» meranie produktov štiepenia vo vode primárneho okruhu,

2O meranie únikov chladivá z primárneho do sekundárneho okruhu,

3. kontrola aktivity jódu a aerosólov v priestoroch JE a v plynných exhalátoch

vypúšťbných ventilačným komínom,

4. využitie polovodičovej gema-spektrometrie pre účely radiačnej kontroly na JE.

Okrem toho sa riešili otázky súvisiace s problematikou trlciového nebezpe-
čia na JE s WER, s meraním gama-polí a s využitím nových smerov v osobnej dozi-
metrii, laboratórnou kontrolou vzoriek médií a tiež otázky súvisiace s interfe-
renčným vplyvom impulzných porúch na prenos signálu v prienosových trasách radi-
ačných kontrol.

Výsledky teoretického a experimentálneho výskumu pokročili najcFalej v tých
kontrolách, ktoré neboli, resp. boli nedostatočne,spracované v projektovom rieše-
ní prvých JE 8 VVER budovaných v ČSSR.

Predovšetkým bolo treba riešil otázku merania štiepnych produktov v primár-
nom okruhu JE s WER s cielom sledovat komplex palivových článkov z hiadiska vzni-
ku a rozvoja netesností v povlakoch palivových článkov od malých mikrotrhlía až
po veíké poruchy, kedy dochádza k styku chladivá a paliva. Bola vypracovaná meto-
dika merania oneskorených neutrónov vo vode primárného okruhu zaisíujúea kontrolu
vzniku, velkých porúch netesností a metodika merania plynných produktov štiepe-
nia zaisťujúca sledovanie rozvoja porúch v komplexe palivových článkov. Široká
medzinárodná spolupráca rozvinutá na úrovni RVHP umožnila získal originálne výs-
ledky experimentálneho charakteru« Zariadenie a prístroje navrhnuté a vyrobené
v EGťJ spolu s komerčnými a atypovými prístrojmi VtÍPJT -Přemyšleni pracujú pokusne
na experimentálnej vodnej slučke výskumného reaktora EWA v PĽR a na JE s WER
v Rheinsbergu v NDRo Pripravené je zahájenie experimentálnych prác tiež v ZSSR.

Veimi cenné sú tiež výsledky experimentálneho výskumu metodiky merania
radioaktivity jódu v plynných exhalátoch JE. Tu bolo možné výhodne využi? skúse-
ností z prevádzky detektora aktivity jódu vyvinutého v EGÚ, ktorý pracuje na JE
A-l od jej spustenia a poskytuje cenné služby. Zlepšený typ prístroja, využívajú-
ci kumuláciu j«du na špeciálnej filtračnej náplni s minimálnou sorbeiou vzácnych
plynov,je overovaný na JE s VVER s RheinsbergUo Výsledky skúšobnej prevádzky dali
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nové poznatky jednak o složení plynných exhalátov a hlediska fyzikálno-chemic-
kých foriem jódu, jednak o existencii určitých otravných látok, ktoré môžu
v dlhodobej činnosti detektora spôsobil zníženie účinnosti záchytu niektorej
z ŕyzikálno-ehenických foriem jódiu Uvedené výsledky dali podnet pre zameranie
výskum v tejto oblasti na odstránenie spomínaných íažkostl a umožnili tiež
vypracovat technické zadanie pristroja pre meranie aktivity jódu, ktorý je vo
vývoji vo VtÍPJT - Přemyšleni.

Pre kontrolu aktivity plynov, ako aj pre kontrolu izotopového zloženia
chladivá s požiadavkou selektivity stanovenia jednotlivých zložiek, je roz-
pracovaná polovodičová gama-spektometria využívajúca tzvo dištančného spektromet-
ra s možnosťou prenosu údajov na väčšiu vzdialenosť a s možnostem on-line
napojenia ma počítač EC-IOIC

Záver_

Výskum bezpečnosti jadrových zdrojov.elektriny a tepla v EGtf je relativné
mladou oblastou výskumu. Napriek tomu možno dokumentoval značné pracovné úspe-
chy dosiahnuté v tejto dôležitej a intenzívne sa rozvíjajúcej problematike o
Obiasi jadrovej bezpečnosti je dnes široké disciplina a pochopitelné EGlí sa
sústredujé na tie jej časti, ktoré sú dôležité z hladiska jadrovej energetiky.

Výaléflky výskumu nachádzajú svoju aplikáciu v projekčnej oblasti, vo vývo-
ji jednotlivých komponentov vo výrobných organizáciách, v prevádzke jadrových
energetických zariadení a slúžia vo velkej miere nadriadeným a iným rezortným
orgnanizáciam i organizáciám mimo rezortu energetiky. Vo viacerých smeroch sú
práce v EGlí v oblasti bezpečnosti jadrových elektrárni podkladom pre činnosí
orgánov RVHP. Táto skutočnosť dokumentuje, že EGIÍ je pokladané v rámci SSSR
za velmi progresívne a systematicky budované pracovisko v oblasti jadrovej
bezpečnosti. Dokážem toho je, že FMPE s CsKAE zverilo EGÓ v 6. 5RP nositelstvo
a koordináciu úloh štátneho plánu roBvoja vedy a techniky "Obecné problémy
bezpečnosti jadrových elektrární a ich funkcia v ES", "Kontrolné systémy radiač-
nej bezpečnosti" a iné.

Na základe doterajších výsledkov budú v rámci štátnych úloh v 6. 5RP
predovšetkým riešené nasledovné problémy:
- zdokonaiovanie výpočtových modelov všetkých fáz projektových havárií so stra-
tou chladivá pro JE s WER,

- modelový experimentálny výskum projektových havárii,
- analýza bezpečnosti JE a WER-440 pro účely Bezpečnostných správ a JE s VVER-
1000 pre projektové účely,

- ovplyvňovanie prístupu ke koncepcii bezpečnosti vodovodných reaktorov v ČSSR,
najnä jadrových teplární,

- zdokonaiovanie výpočtových modelov iniciačných havárií a štrukturálnej mecha-
niky kontejnmentu pri exkurzii,

- analýza bezpečnosti projektov JE s RR (Rfi-1600 BÍWe) v spolupráci so ZSSR
a stanovenie požiadaviek na ich technické bezpečnostné opatrenia,

- ovplyvňovanie prístupu ku koncepcii bezpečnosti JE s RR v SSSR,

- sdpkonalonie výpočtových modelov pre popis šírenia rádioaktívnych produktov
a ich praktická aplikácia,

- spracovanie jednotných metodík výpočtu a hodnotenia radiačnej bezpečnosti
pre bezpečnostné analýzy, jadrových elektrární,
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- experimentálny výskum chovania rádioaktívnych produktov na JE a stanovenie
prísluäných vstupných údajov pre aplikáciu výpočtových modelov,

- experimentálny výskum T oblasti obmedzenia následkov úniku rádioaktívnych
produktov pri havarijných situáciách,

- zobecnenie poznatkov o vplyve jadrových elektrárni na okolie a stanovenie
základných kritérií zaistenia radiačnej bezpečnosti JE a ich okolia,

- experimentálne a prevádzkové overenie vybraných radiačných kontrol hlavných
bariér na JE s WER,

- vypracovanie podkladov pre projekty systémov radiačných kontrol na JE s WER,
- teoretický a experimentálny výskum uvolňovania produktov štiepenia do chladi-
vá v závislosti na type poruchy povlaku palivových článkov JE s WER,

- osobná ochrana a havarijná dozimetria pre JE s WER,
- výskum metód detekcie plynov v priestoroch JE s WER a v okolí so zameraním
sa na dlhodobé izotopy (T, 3Kr, Ca.pod.).

Samozrejme bude potrebné i naSalej pokračoval v systematickom kádrovom
a materiálnom zabezpečovaní výskumu jadrovej bezpečnosti tak, ako si to pred-
podkládaný rozvoj jadrovej energetiky vyžaduje,,
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Obr„ 1 - Porovnanie rizika za 100 jadrových elektrárni a z iných odborov
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Obr-. 2 - Porovnanie rizika za 100 jadrových elektrárni a z prírodných katastréf
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25 flOKOV ROZVOJA HYDROENERGETIOKÉHO VÍSKUMU V EGÚ

Ing.Ladislav T e k e i

Začiatky hydroenergetického výskumu v rezorte energetiky, a to vo Výskumnom
ústave energetickom, sa datujú od roku 1952o Vo výskumnej hydroenergetickej čin-
nosti povojnové obdobie sa vyznačovalo objektívnou potrebou pomoct prevádzke, naj-
ma jej technickému vybaveniu. V tomto období sa vytvárali prvé názory na poloauto-
matizáciu technologického zariadenia vodných elektrárni (VE). Poloautomatizácia
malých VE (do 2 MW) a automatizácia ostatných VE zvýšila ekonómiu prevádzky znač-
ného počtu VE v SsSRo Zvýšila sa tiež bezpečnost prevádzky*riešenim a zdokonale-
ním poruchovej automatiky o Zhospodérnil sa spôsob riadenia pri vyššom stupni auto-
matizácie technologického zariadenia VE. S automatizáciou úzko súvisel výskum
a vývoj príslušnej prístrojovej techniky« V Saläom bola venovaná pozornost optima-
lizácii prevádzky, najma vltavskej a vážskej kaskády. Bezkontaktnou technikou
automatizačných provkov zdokonalovala sa automatizácia technologického vybavenia
VE, ktorá vyústila vo. vývoji a realizácii autooperátorov. Neskoršie sa pristúpilo
k problematike optimalizácie riadenia VE a v poslednej fáze k riešeniu tohoto pro-
blému automatizáciou riadenia VE a PVE pomocou číslicových počítačov.

Koncepčný hydroenergetický výskum, zapodievajúci sa problémami hydroenergetic-'

kého potenciálu vodných tokov ÍS3R a sekundárneho potenciálu pre výstavbu prečerpáva-

cích vodných elektrární (PVE), mal svoj rozvoj náväzný na práce dlhodobého výhladu

čs. energetiky. Koncepčnému rozvoju hydroenergetiky SsSR venovala sa pozornost

v štvrtej a najma v piatej paíročniei, a to problematikám základných informácií,

sústave obmedzení a voíbe variantov rozvoja čs. hydroenergetiky. Výsledky výskumu

•sa odrazili v metodických otázkach rozvoja čs. hydroenergetiky a došlo k vytipo-

vaniu charakteristiky perspektívneho rozvoja čs. hydroenergetiky.

Výskumné práce mali charakter tak teoretický, ako aj aplikačný a experimentál-
ny. V mnohých prípadoch výsledky výskumu boli realizované a uplatnili sa v praxi,
ako autooperátory, programovanie prevádzky kaskád pomocou výpočtovej techniky,prí-
stroje pre meranie účinnosti apod.

Hydroenergetický odbor EGlí spolupracuje na výskumných problematikách s vysoký-

mi školami (ČVÓT, Í3VŠT), vodohospodárskymi výskumnými ústavai, výrobcami zariadení

(&KD, Skoda, lesla), projekčnými ústavmi (HDP, HYCO) a ostatnými vodohospodárskymi

organizáciami, ako aj investormi a prevádzkovateľmi hydroenergetických diel. Táto

rastúca spolupráca prospieva všetkým zúčastneným v príprave nových VE i PVE pre

efektívne využitie hydroenergetického potenciálu SSSR.

V piatej päťročnici bola do štátneho plánu výskumných prác zaradená úloha
"Výskum rozvoja čs. hydroenergetiky a prihliadnutím k potrebám rozvoja elsktrizač-
nej sústavy" 3 cielom pripravií hydroenergetické zdroje pre varianty rozvoja ES
ČSSR, a to pre potreby III« fázy rozvoja ES, a začat s prípravou pre IV. fázu roz-
voja ES. Ôlohe sa najmä zamerala na koncepciu rozvoja hydroenergetiky, na teehnic-
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ko-ekonomieké podmienky uplatnenia VE a PVE v ES ČSSR a na vybrané problematiky
rozvoja technologického zariadenia VE a PVE.

Hieěenlm problémov hydroenergetických zdrojov pre III. fátu koncepcie rozvo-

ja ES ÍSSR bol daný súbor vstupných informácií • VE a PVE pre matematické modely.

Šalej boli navrhnuté typy a parametre technologického zariadenia vybraných loka-

lít VF a EVE. V špecifikáciách funkčných požiadavek VE a PVE pre potreby ES boli

napríklad skúmané otázky prechodových časov, prognózy vývoja typov a parametrov

technologického zariadenia a pod.

Riešenie problémov súvisiacich s uplatnením VE a PVE v ES dotýkalo sa život-

nosti technologického zariadenia a vplyvu funkčného uplatnenia na technická -

ekonomické parametre prevádzkového charakteru, a to v návaznosti na spolahlivost

a pohotovost v prevádzke.

Východiskovou sázou pre vyššie uvedené riešenia bola analýza doterajšieho
spôsobu nasadzovania VE do ES ČSSR, najma v účasti na dodávke činnej energie,
jalovej energie, na funkcii záloh výkonu. Táto část výskumnej práce poskytuje
údaje o výkone, výrobách Salších energo-ekonomických ukazateíov chrakterizujúcich
funkciu VE posledných rokov v ES ČSSR. Napríklad hodnotí zabezpečenosť pohotových
výkonov VE kaskády vltavskéj a vážskej, palivové efekty sústavy VE docielené v ES
ČSSR vo vybraných rokoch a pod.

Pre potreby stanovenia zabezpečenosti výroby a výkonov bola venovaná pozor-

nost metodickým postupom, stanoveniu zabezpečenosti deterministickým a stochastic-

kýB spôsobom výpočtuo

Mimoriadna pozornopt bola venované rozvoju využitia sekundárneho potenciálu
SSSR pre výstavbu PVE. Z funkčného uplatnenia PVE v ES SSSR boli kladené nároky
u výrobcov technolgického zariadenia na progresnosí parametrové V náväznosti na
uvedené bol spracovaný vplyv skracovania prechodových časov zmien prevádzkových
stavov PVE na výška investičných nákladov. Užitné je analýza modelových výsledkov
alternatívneho rozvoja ES vo vztahu k uplatneniu rozvoja PVEo Na základe tejto
analýzy vznikla požiadavka zaoberaj sa v 5alšom riešení novými schémami PVE
s dlhším cyklom prečerpávania a návazné k tomuto věnovat pozornost velkosti jednot-
kových výkonov. Skúmala sa možnost spolupráce 'i. združovania atómových elektrární
(AE) s PVE pre krytie pološpičkového taíaženia v perspektíve rozvoja ES SSSR.

Pri riešení nedostatku energie na prečerpanie sa použil simulačný matematický
model rozvoja ES. HÍadal sa spísob zvýšenia energie na prečerpávanie pomocou medzi-
národnej elektroenergetickej spolupráce. Na základe marginálnej podmienky vyrovna-
ného chodu tepelnej části elektrární v dennom diagrame zataženia (DDZ) stanovilo
sa v jednotlivých obdobiach roku množstvo volnej energie ES použitelnej na čerpa-
nie. Vyčíslili sa korekčné súčinitele energie PVE ako podiel energie volnej a
energie potrebnej pre plné načerpanie akumulačných nádrží*

Z hladiska funkčného uplatnenia VE a PVE boli skúmané Salšie problémy súvi-
siace s činnou výrobou, ako napríklad ekonomické opodstatněnost zvýšenia zimnej
výroby alternatívnou spoluprácou akumulačných nádrží Orava a Liptovská Mara, špe-
cifikácie technologického zariadenia a jeho doplnenia v dôsledku požadovaných
funkcií v ES a 3alšie.
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Otázkam životného prostredia bola tiež venované pozornost. Vodné elektrárne
už svojou podstatou prispievajú k dobrému životnému prostrediu, pretože nepotre-
bujú k uvolneniu energie vzdušný kyslíko Môžu však prispieí k obohateniu kyslíka
vo vodnom toku, a t* prevzdušňovaním vody vo vodnej turbíne. Z výsledkov experi-
mentálnych meraní získal sa názor na technické možnosti a ekonómiu pri prevzduš-
ňovaní vody v turbínach VE.

V priebehu prác v uvedených výskumných problematikách riešili aa aj ekono-
mické otázky, ako napríklad yply.v harmonogramu výstavby aktualizovaných nákladov
za dobu životnosti VE,

Z výsledkov teoreticke-metodických prác uvádzfsme len tie najnákladnejšie.
Bol stanovený teoretický metodický postup výpočtu zabszpečeno3ti výrob a výkonov
VE. Skúmaný bol deterministický aj stochastický spôsob výpočtu zabezpečnosti vý-
rob a výkonov rôznych charakteristických typov VE. Metodický postup výpočtu bol
overenj' na příkladech jednotlivých typov VE. Vzhladom na velký počet vstupných
hodnot a požadovaných výstupných hodnot výpočtu, ak* aj na nutnost respektovat
viacúčelové využitia vodných tokov, boli vytvorené matematické modely niektorých
charakteristických hydroenergetických sústav a ich výpočet sa vykonal pomocou
číslicových počítačov. Napriek prírodným a technickým rozdielom jeänotlivých VE
dosiahli sa uvedeným riešením viaceré obecné závery. Najpresnejšie výsledky dosiah-
neme u prietocnýoh VE alebo pološpičkových, prípadná špičkových VE, ktorých hydro-
logický režim nie je ovplyvnený prevádzkou veikých akumulačných nádrží, pri použití
prekročenia priemerných prietokov, ktoré sú zostrojené z dlhodobých pozorovaní. Pre
špičkové VE pod velkými akumulačnými nádržami, alebo VE, ktorých hydroenergetický
režim je ovplyvnený prevádzkou velkých akumulačných nádrží, dosiahnu aa najpresnej-
šie výsledky pri použití viacročných chronologických prietokových radov. Stanovenie
zabezpečených hodnot výkonu a výroby VE z hydrologických údajov jedného vybraného
roku, napríklad z priemerného alebo malovodnatého roku, je výpočet menej pracný,
ale získané výsledky sú zaíažené nepřesnostem 10 až 20 % oproti hodnotám stanove-
ným z dlhodobého pozorovania. Naproti tomu použitie mnohoročných radov umelých
priemerných mesačných prietokov neprináša zvýšenie presnosti výpočtov, ktoré by
bolo úmerné predĺženia výpočtového časuo Vypracovaná metodika umožňuje stanovenie
zabezpečených výrob a výkonov VE pre lubovo^ný stupeň zabezpečenosti. Zabezpečené
výkony VE sú v nepriamej funkčnej závislosti od zabezpečenej doby dennej turbínovej
prevádzky. Tiež zvyšovanie nárokov na viacúčelová využitie vodných zdrojov môže
mal za následok znižovanie zabezpečených hodnot výkonu a výroby VE.

Zasluhuje si pozornosti aj vypracovanie metodiky určenia technicko-ekonomic-
kých parametrov kompenzujúcich VE a PVE. Modelové riešenia umožnili riešit niekto-
ré hydroenergetické problémy. Pomocou matematického modelu je nožné určit optimalizač
né pásmo a teoretické optimum inštalovaného výkonu u navrhovanej VE. fialej je možné
spracovával ekonomické hodnotenie efektu VE a PVE za dobu životnosti v daňovej sú-
stave v strednodobých a dlhodobých prognózach.
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Problenatika východiskových informácii, sústava obmedzení a volba variantov

Os súboru základných informácií hydroenergetického výskumu patria študijné
parametre loklít VE a PVE. Charakter týchto prác spadá do rozvojových a projek-
tových organizácií vodného hospodárstva, a preto je nutná s týmito •rganizáciemi
pomerne značné a úzké spolupráca<, Pre túto spoluprácu je však rad obmedzení,
ako napríklad v kapacitách projektových organizácií a geologického výskumu*

Medzi Salšie základné informácie patria výsledky dlhodobého výhiadu 2s.ener-
getiky a príslušné obmedzujúce faktory možnosti využitia hydroenergetického poten-
ciálu, ako množstvo energie na prečerpávanie a pod. Napríklad na prácach FMPE dlho-
dobého vývoja perspektívy energetiky ČSSR v bilanciách hydroenergetických zdrojov
pre úrovť* v rokoch 1985 a 1990 boli v r. 1974 nutně výkonové korekcie< Pre časo-
vú úroveň 1985 zníženie predpokladaného výkonu cca 1000 a pre rok 1990 cca 1500 MWO

Táto skutočností núti stenovii ešte dôslednejší výber lokalít VE a PVE pre uvsdené časové
horizonty, tiež aj s previerkou časovej opodstatnenosti volených parametrová V tak-
to vzniklých podmienkach je treba úzkostlivo skúmat oprávnenosí výstavby PVE so
špecifickou funkčnostou (jednoúčelové PVE)o

Pre presadzovanie realizácie vodných diel sú aj Saläie obmedzujúce podmienky,
ako napríklad nedostatočné metodické prostriedky pre ekonomické hodnotenie kvali-
tatívnych služieb VE a PVE v ES. Doterajšie námety pre riešenia uvedenej problemati-
ky v daných podmienkach ES sa úlohy nezhostilio

Napriek uvedeným problematikám hydroenergetický výskum poskytuje centrálnej
sfére pre rozhodovanie podklady zodpovedajúcej úrovne.

Charakteristika perspektívneho rozvoja čs. hydroenergetiky ako výsledok výskumu
WBV ( • • W ^V^Bdtt ! • • • • • • BBB>BB ̂ B •• W VB SWB V B t t S S Bft B k l H t ^B^B ̂ B VB ^BBÄ^B^r 4B4IV •»•• ^BBB^B«*^B W^B BB̂ B ̂ B^B •• B> VWfr B* MB B̂ B̂ B̂ B H B̂BB H B̂ B̂ B̂ ^B W B ^B B̂ B W

Doterajší a budúci rozvoj hydroenergetiky ČSSR, a tým aj rozvoj hydroenergetic-
kého výskumu, sa viaže na intenzitu využívania primárnych a sekundárnych zdrojov
vodnej energie. Z technicky využitelného primárného hydroenergetického potenciálu
10 TWh/r je dosial využitých asi 33 % a minimálne je využitie sekundárneho poten-
ciálu* Tlak potreby šetrenia elektrickou energiou a obmedzená disponibilita palív
núti v podmienkach SSSR využit všetky domáce zdroje - tak fosilné, ako vodné zdro-
je - a 3alší rozvoj ES budoval na atómovej energetike. Preto je reálny predpoklad
Salšej výstavby vodných diel s charakterom všeažitočnosti a PVE, ako kvalitatívneho
prvku v ES. V návaznosti s týmto sú kladené aj nároky na hydroenergetický výskum,
ktorý v šiestej päťročnici bude sa zaoberat týmito problémami:

- Optimalizácia základných technických parametrov a hlavné ekonomické ukazovatele
vybraných lokalít VE a PVE v ÍSSR pre príslušné patročnice do roku 2000o
- Perspektívne schémy PVE a kategorizácia PVE z hlediska funkcie ES.
- Spolupráca na riešení hydroenergetických úloh v rámci RVHP.
- Možnosti 3alšieho využitia primárneho a sekundárneho hydroenergetického potenciá-
lu v ČSSR.
- Súborné spracovanie vstî pných hodnot VE a PVE pre modely rozvoja ES.
- Funkcia hydroenergetických zdrojov pri zabezpečovaní prevádzkovej spolahlivosti
ES.
- Študijný návrh kategorizácie PVíE.
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- Novšie schémy PVE v lokalitách SSSR.

Záver

Všeužitočný charakter vodných diel zväčšuje nároky na riešenie hydroenerge-
tických výskumných problémov<• Doterajšie výsledky výskumu dávajú dostatočné pod-
klady pre prognózovanie a plánovanie hydroenergetických zdrojov pre Úlohy riešia-
ce rozvoj ES ako celkuo Šalej poskytujú podklady pro riešenie úloh v oblasti
energetickej integrácie v rámci zemi RVHP a projektovým organizáciám.

Pracovníci hydroenergetického odboru EGťí v jubilejnom roku 25o výročia trva-
nia Výskumného ústavu energetického Ô uspokojením bilancujú výsledky svojich prác,
ktorými prispeli k plneniu záverov májového pléna ÓV KSČ z r. 1974, k posilneniu
úlohy vedecke-tfechniekého rozvoja v oblasti hydroeňergetiky. Snažia sa spojovat
realizáciu zámerov vedecko-technického pokroku s dlhodobými cieími rozvoja národ-
ného hospodárstva v záujme úspešného rozvoja našej socialistickej vlasti„
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