
4

J

M

•mi

y



ČESKOSLOVENSKA AKADEMIE ZEMÉDELSKÄ

VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Ě ĚPRO RESORT ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY

Sborník z celostátního semináfe k využití energetických zdrojů
pro resort zemědělství a výživy, který uspořádala komise

československé akademie zemědělské pro využití
energetických zdrojů v zemědělství ve dnech 1 3 . a 1 4 . 1 2 . 1 9 7 8

v Olomouci



Vydalai Československá akademie zemědělská
R*dakoe sbírky sborníků t ing. Ladislav Skala
Yytisklt Podnik racionalizace řičení a výpočetní teohniky

MZVí ČSR, oborový podnik Praha, odštěpný závod Kove Město
nad Cidlinou - 9120

Obálkat Ústav vědeckotechnických informací pro ceaSd&latví

Sborník 5, 30

Praha 1979 tiVTEI 77043



O b a a h
Úvod (Ing. H. Harant) str. 3

K úkolůa ústřední komise ČSAZ pro využití energe-
tických zdrojů a aplikaci nukleárních metod
v zemědělství
(RNBr. P. Horáček, CSe.) str. 5

Využití energetických zdrojů pro resort
zemSdSlství a výživy
(Ing. M. Harant) str. 13

ZemSdSlská energetická politika - součást
státní energetická politiky
(P. Stehlík, dipl.technik) str. 23

Státní program racionalizace spotřeby paliv
a energie - druhotné energetické zdroje v zemS-
dělství
(Ing. H. Pavlík) str. 33

Vývoj palivoenergetických potřeb a perspektivní
formy využití energie v zemSdSleké výrobě
(Ing. S. Haě, CSc.) s t r . 43

Teorie výroby v zemědSlsko-potravinářském
komplexu v pojetí energetických transforaaeí a vliv
tohoto pojetí na další výskum
(Doc. ing. A. Andert, CŠe.) , str. 51

Možnosti využitia odpadného tepla so spalín turbo-
agregátov kompresných staníc tranzitného plynovo-
du na území ČSSR
(Ing. T. Homola) str. 67

Projektovanie skleníkov využívajúcich odpadové
teplo kompresorových staníc tranzitného plyno-
vodu v SSR
(Ing. L. Taliga) str. 83

Využití jaderného tepla pro zemědělsko-potravi-
nárský komplex
(Ing. M. Ne svadba) str. 101

Možnosti komplexného využitia jadrovoenergetic-
kých zdrojov v podmienkach ČSSR
(Ing. H. Zaduban, CSc, Ing. O.Pezlar, CSc.) ........ str. 121

Využití odpadního tepla chladicí vody parních
elektráren
(Ing. V. Smíd) str. 129



Využití ekonomicky výhodných energetických zdrojů
• rybářství a záměry výskunnýoh prací na 7. pěti-
letku ve VÚRH Vedňaňy
(Ing. J. Párová, Ins. T. Janeček, CSo.) str. 149

Možnosti využití netradičních energetických
zdrojů ve výrobě hub
(Dr. M. Staněk, CSo.) atr. 155

•etradiční zdroje energia a jejich celostátní
využití zejména v semědelsko-potravinářBkém
komplexu
(Ing. V. Ibl) atr. 159
Možnosti využití geotermální energie v ČSR
(RIDr. M. Hazdrová, CSo.) str. 203
E využití energie slunočního sáření
(RIDr. B. Xábělek) atr. 211
Iniciativa v krajích k využití sluneční
energie v ČSR
(RIDr. V. Letfus, CSe.) . str. 215

Možnosti uplatnění a předpoklady využití
sluneční energie
(Ing. K. Fetrouiek) , str. 219

Využití odpadního tepla v zemědělském podniku
živočišné výroby pomocí výměníku tepla z te-
pelných trubic
(Ing. J. Zemánek) str. 233

Očarování osiv ultrafialovými paprsky a infra-
paprsky - ekonomicky i energeticky osvědčená
elektroBtimulaoe
(Ing. J. Suchánek) str. 239

Tepelná účinnost spalinových sušáren a využi-
telnost odpadního tepla suSicích spalin a brýd
(Ing. Z. Čácha) .».. str. 245

Získávání bioplynu a koncentrovaných hnojiv z te-
kutého hnoje produkovaného ve velkokapacitních chovech
(Ing. J. KriStoufek) „ str. 249

Bioplyn z čistírny odpadních vod jako energetický
sdroj (Ing.M. Burle, V. Pešek) atr, 255
Olomoucký způsob úpravy chlévské mrvy
(Ing. M. Žilka) tr. 257
Závěry z celostátního semináře ČSAZ "Využití energe-
tických zdrojů pro resort zemědělství a výživy" a ná-
měty pro založení mezirezortního výzkumného úkolu
"Využití netradičních energetických zdrojů v země-
dělství" . Btr. 261



K úkolům ústřední komise ČSAZ pro využití

energetických zdrojů a aplikaci nukleárních metod

v zemědělství

RNDr. Petr H o r á č e k, CSc.
vědecký sekretář ústřední komise CSAZ pro využití energetických
zdrojů a aplikaci nukleárních metod v zemědělství

Pro podrobnější objasnění cílů semináře a možností realizace
jeho závěrů bude jistě užitečné říci něco o úkolech a oprávněních
ústřední komise československé akademie zemědělské pro využití
energetických zdrojů a aplikaci nukleárních metod v zemědělství
/dále ÚK/ a komise pro využití energetických zdrojů v zemědělství
/dále EK/. EK je pomocnou složkou tfK. ÚK je vědeckým orgánem ČSAZ
a je vedle odborů a daläích IÍK základní jednotkou, ve které rozví
jí ČSAZ svoji činnost. Povinností vědeckých orgánů ČSAZ je předev
aim:
1. Sledování úrovně příslušných oborů v ČSSR a zpracování koncepc

jejich rozvoje.
2. Fříprava výzkumných programů.
3. Vypracování návrhů na využívání poznatků vědy a vý-zkumu ve

společenské praxi.



Vědecké orgány flSAZ pořádají dále podle potřeby vSdecké kon-
ference a semináře a mají právo navrhnout konání vědeckých konfe-
rencí s mezinárodní účastí a také doporučovat navazování účinných
forem mezinárodní spolupráce ve výzkumu.

Na8e ústřední komise byla ustavena v r. 1977 a je v současné
době najmladSím vědeckým orgánem ČSAZ. Vytvořila si dosud pět od-
borných komisí. Kromě EK, která organizuje tento seminář, je to
komise pro radioimunoanalytické metody, komise pro experimentální
botaniku, komise pro ozařování potravin a odpadů a komise pro sta-
bilní izotopy.

Aniž bych jakkoliv podceňoval význam ostatních naSich komisí,
myslím si, že nejsložitější úkcly jsou v současné době právě před
EK. Vyplývá to nejen ze současné energetické situace, kdy energe-
tické zdroje jsou stále obtížněji dostupné a to nejen ekonomicky,
ale i fyzicky, a také ze skutečnosti, že řešení této problematiky
zasahuje do působnosti několika resortů.

Pro ilustraci současné energetické situace a pro odhad vývoje
několik údajů.

Kumulovaná spotřeba energie na světě v období od 1 miliónu
let před n.l. do roku 1960 činila 13 131.10' GJ, což je velikost
předpokládané spotřeby za pouhých příštích 30 let od r. 1970 do
r. 2000. Očekávaná celosvětová spotřeba energie v období let
1970-2100 má dosáhnout hodnoty 404 478.109 GJ, což je 31krát více
než činila veškerá celosvětová spotřeba od počátku existence lidst-
va do r. I960. Roční přírůstky výroby energie se v posledních dese-
tiletích pohybují mezi 4-5 %• Tyto údaje jsou převzaty z Bulletinu
Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Každý jistě může namít-
nout, že budoucí vývoj nemusí sledovat narýsované prognostické
křivky. Je však dnes málo pravděpodobné, že vývoj v nejbližších
desetiletích bude zásadně jiný než se uvádí v těchto předpovědích.
Takové tvrzení se opírá především o následující skutečnosti:

1. Počet obyvatelstva naší planety se nezvyšuje pouze absolut-
ně, ale rostou i procentní roční přírůstky. Ty se pohybovaly do
r. 1750 na úrovni kolem 0,04 %, do r. 1950 nepřevyšovaly 1 % celko-
vé populace, ale v současném desetiletí překročily 2 %. Např. v
r. 1900 obývalo naši planetu 1,6 miliardy lidi, v r. 1974 již
3,9 miliardy. Za necelé 3/4 našeho století přibylo tedy 2,3 miliar-



dy obyvatel, což je téměř o 50 % více než byl veškerý přírůstek
od počátku existence lidstva do r. 1900.

2. Spotřeba primární energie v rozvojových zemích je hluboko
pod úrovní průmyslově vyspělých států. Např. v r. 1970 dosáhla
spotřeba primární energie na jednoho obyvatele USA hodnoty 351 GJ
a byla téměř 32krét vyááí než v rozvojových zemích /11,1 OJ/.

Každý biolog ví, že nekonečný a neomezený růst je nemožný.
Do nekonečna se nemůže ani zvyšovat počet obyvatel naSí planety a
stejně tak nemohou neomezeně růst naše požadavky na energetické
zdroje. I když uvážíme tato omezení, nejsou reálné předpoklady,
že v blízké budoucnosti dojde k podstatnějšímu zpomalení uvedeného
růstu spotřeby primárních energetických zdrojů. Naše generace Bť*-
ji zřejmě před vážným rozhodnutím. Musí se rozhodnout pro jednu
z následujících dvou alternativ:

a/ Bud změníme celý způsob života, přehodnotíme hierarchii
hodnot a cílevědomě omezíme požadavky na primární energe-
tické zdroje anebo:

b/ Naučíme se hospodařit s energií tak, že budeme schopni vy-
konávat všechny požadované funkce s těmi primárními energe-
tickými zdroji, které máme k dispozici.

Přijeti první alternativy je dnes asi málo pravděpodobné. Zbý-
vá druhé řešení, které však také není jednoduché. Dosud hospodaří-
me s energií velni špatně. Např. v našich elektrárnách transformu-
jeme primární energii na elektrickou s účinnosti pouhých 30-40 %.
Zbytek uniká do okolí, kde způsobuje tepelné znečištění. Velké
ztráty primární energie vznikají samozřejmě i jinde.

Nehospodárnym a nerozumným "hospodařením" s našimi zdroji pri-
mární energie bylo ztraceno již příliš mnoho hodnot. Chování člo-
věka v minulosti vyplývalo z představ o praktické nevyčerpatelnosti
zdrojů energie a surovin. Dnes si již plně uvědomujeme, že takové
představy neodpovídají skutečnosti. Musíme se proto snažit využí-
vat optimálně a racionálně primární'zdroje energie a mezi různými
zdroji volit ty, které jsou pro nás nejvýhodnější i z hlediska dlou-
hodobých perspektiv.

Kromě klasických zdrojů energie jsou dnes v různých stadiích
praktického využívání nebo vývoje resp. výzkumu: 1. jaderná ener-
gie; 2.- sluneční energie; 3. geotermální energie; 4. termojaderná
fúze.
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Zvládnutí termojaderné fúze do stadia průmyslového využití
se nepředpokládá do konce tohoto tisíciletí. Využití významnějSí-
ho množství geotermální energie vyžaduje rovněž vyřešení zásadních
problémů* Největší část dostupného podílu této energie je uložena
v horkých suchých horninách zemské kůry. Kromě dalších těžkostí
existují obavy, že by ochlazování hlubokých horninových masivů
způsobilo tepelné namáhání a objemové změny, což by mohlo vést
k zemětřesením. Pro nejbližSí budoucnost je proto reálné uvozovat
pouze o omezsném využití tohoto druhu energie v některých lokali-
tách, předevSím ve vulkanických oblastech se zdroji horké vody
nebo páry. Některých z těchto zdrojů se již využívá k vytápění a
výrobg elektřiny/ napr. v SSSR, Itálii, USA, na Islandu a jinde.
Celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren na celém světě
je asi 1 GW.

Slunce představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj energie,
ze kterého dopadá na atmosféru Země 1,51.10 TWh/rok. Sluneční
energii využívá Slovek od počátku své existence v nejrůznějších
formách. Chemická energie obsažená v potravinách i ve fosilních
palivech je sluneční energie transformovaná pomocí fotosyntetické
asimilace. Rovněž energie vodní a větrná má svůj primární zdroj na
Slunci. V současné době využívárna pouze nepatrného podílu sluneč-
ní energie dopadající na naši Zemi. Vždyt současná světová spotře-
ba energie Siní pouze necelých 5.1O"3 % dopadající sluneční ener-
gie.

Od sedmdesátých let zaznamenáváme velmi rychlý vývoj v této
oblasti. Zářivá energie může být relativně snadno přeměněna na
teplo. Ve stadiu výzkumu nebo poloprovozního ověřování jsou i dal-
ší významné projekty. Někteří vědci jsou zastánci optimistických
prognóz o využití sluneční energie jako prakticky nevyčerpatelného
zdroje energie bez škodlivých účinků na životní prostředí.

Mezi netradiční formy využití sluneční energie můžeme počítat
i výrobu metanu a etylalkoholu z různých zemědělských odpadů. Pod-
le zahraničních pramenů se pohybují náklady na výrobu těchto slou-
čenin z biomasy na úrovni nákladů jejich výroby klasickými způso-
by. UvyŽuje se také o možnosti pěstovat řasy speciálně jako suro-
vinu pro výrobu metanu anaerobním kvašením. Za vhodných klimatic-
kých podmínek se dosahuje produkce 40-80 t/ha suché h.—ty za rok.



Ve fázi základního výzkumu je výroba vodíku z vody a sluneční
energie na umělých membránách systémem napodobujícím fotosyntézu.

Přes některé optimistické předpovědi o možnostech využíváni
sluneční energie je velmi pravděpodobné, že v nejbližším období
budeme krýt zvySovéni spotřeby energie převážně z jaderných zdro-
jů. Z primární energie uvolněné v jaderném reaktoru můžeme vzhle-
dem k termodynamickým omezením přeměnit pouze asi jednu třetinu
na energii elektrickou a zbytek nám uniká ve formě nlzkopotenciál-
nlho tepla.

V CSSE právě vstupujeme do období rozvoje jaderné energetiky.
V BouSasných dnech se uvádí d» provozu první energetický blok ja-
derné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Na konci této pěti let-
ky mají být 4 % naSí roční spotřeby energie vyráběny jadernými
elektrárnami á na konci 7. pětiletky má stoupnout jejich podíl
na 17 %• Tyto jaderné elektrárny budou představovat téměř nevy-
čerpatelný rtaervoár energie o nízkém potenciálu. Toto "odpadní
teplo" se dosud bez užitku maří na chladicích věžích. Proto se
v mnoha státech intenzívně zkoumá možnost jeho využití.

J&KO nejnadějnější se považuje v současné době využiti od-
padního tepla pro intenzifikaci zemědělské výroby. Jaderné elekt-
rárny by tak mohly přispět k zabezpečení naší soběstačnosti ve
výrobě potravin.

Velmi dobrých výsledků se dosáhlo při vytápěni chráněných
zemědělských ploch. Existuje několik technických řeSení přenosu
tepla. Ve Francii byla patentována metoda spočívající ve vyhřívá-
ní půdy teplou vodou cirkulující v polyetylénové perforované pok-
rývce pokrývající 80 % povrchu. Tímto způsobem se podařilo vypěs-
tovat salát při teplotě vody 18-20 °C, rajská jablka /25-28 °C/.
Experimentální výsledky byly ověřeny i v provozním měřítku. Sní-
ž i lo se vypařování, čímž bylo možné omezit zalévání. Ve Francii
se buduje 5ha skleník, který bude vyhříván vodou o teplotě 36 °C,
která se bude přivádět z chladicí •wéže jaderné elektrárny. Inves-
t iční náklady mají být srovnatelné s náklady na výstavbu tradič-
ních systémů. Významně se sníží provozní náklady, protože zdroj
energie bude v tomto případě poskytován zdarma.

Provádějí se také pokusy s vyhříváním volných pěstebních
ploch a to zavlažováním teplou vodou nebo vodou cirkulující v pot-
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rubl uloženém pod povrchem. Slibné výsledky se získaly na experi-
mentálních polích při použiti právě posledně jmenované metody.
Urychlila se klíčivost a poSáteSnl růst a zkrátila vegetaSnl doba.
Např. rané brambory a jahody bylo možné sklízet o 2-3 týdny dříve.
Výnosy stoupají podle literárních údajů v průměru o 20-40 %. Znač-
né tepelná kapacita půdy zabraňuje zmrznuti zeleniny i v případě
nočních mrazů. Podle stejných pramenů jsou náklady na vybudování
systému vyhřívání půdy srovnatelné s náklady na výstavbu některých
chladicích systémů.

Zkoušejí se i dalSí možnosti využití nízkopotencionálního
tepla. Z nich se považuje za nejperspektivnější ohřívání vody pro
chov ryb. Uvádí se, že roSní produkce sladkovodnich ryb v oteple-
ných vodách může dosáhnout až 350 t/ha.

Cílem mého vystoupení není podat ucelený přehled o problemati-
ce využití netradičních zdrojů v zemědělství. Chtěl jsou pouze
ukázat na některé skutečnosti, ze kterých vyplývá závažnost řešení
problematiky využívání netradičních energetických zdrojů v země-
dělství i výroby energie ze zemědělských odpadů případně ze země-
dělských produktů pěstovaných speciálně pro tyto účely.

$eš«nl této problematiky je nesmírně náročné. V oblasti výz-
kumu vystupuje především potřeba komplexního přístupu. Ten je před-
pokladem úspěchu. Budou se muset dořešit a ověřit otevřené otázky
.povahy
1. technické, např. různé způsoby předávání tepla, srovnat jejich

účinnost, spolehlivost, technickou náročnost a ekonomickou vý-
hodnost;

2. biologické, např. vliv teploty na zvýSení výnosů a jejich sta-
bilitu, ranost, půdní mikroflóru, strukturu půdy, vypařování
vody, výskyt Škůdců atd.;

3* ekonomické.
Musíme si být vědomi, že nikde na světě nejsou zkuäenosti s

využíváním •dpadního tepla v měřítku, o jakém se uvažuje v někte-
rých u nás zpracovaných studiích. Investiční náklady na využití
nízkopotenciálního tepla jen z jedné jaderné elektrárny by dosáhly
výSe několika miliard Kčs. Je samozřejmé, že podkladové materiály
pro rozhodování o realizaci takových programů musí být zpracovány
velmi zodpovědně*
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Jedním z nejdůležitějších úkolů ústřední komise ČSAZ pro vyu-
žití energetických zdrojů a aplikaci nukleárních metod v země-
dělství je vypracování koncepce výzkumná činnosti v této oblasti
a její konkretizace ne nejbližší léta do formy plánu výzkumu.
Práce to bude nejen velmi zajímavá, ale také nesmírně náročná.
Velmi důležité bude zvolit adekvátní formy koordinace prací jak
na přípravě plénu,, tak i v průběhu vlastního řešení. Domnívám se,
že výzkumu využití netradičních zdrojů by měly odpovídat i netra-
diční účinné formy práce. Je potřebné respektovat interdiscipli-
nární charakter této problematiky a v neposlední řadě i to, Že
její realizace bude závislá na dobré spolupráci několika resortů.
Pro aktivitu ČSAZ se v této oblasti otevírá velmi široký prostor.

Předsednictvo ÚK oCekává, že tento seminář podstatně přispě-
je k formování našich názorů na perspektivy využití netradičních
zdrojů energie v zemědělství a potravinářskéa průmyslu, podá
přehled o dosavadních výsledcích dosažených u nás a navrhne první
variantu výzkumného programu na příští léta.
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Využití jaderného tepla pro zemědělako-potravinářský komplex

/Závěry z modelového řeSení pro referenční lokalitu jader-
ných elektráren typu VVER v podmínkách ČSSR/

Ing. Miroslav N e s v a d b *
Energoprojekt Praha

Ve světovém měřítku byla jiS od padesátých l e t provedena
řada studijních vědeckovýzkumných i projektových prací k více-
účelovému využití jaderných energetických zdrojů. Vedle teplá-
renského využití /dodávky tepelné energie pro SGZT průmyslových
i obytných regionálních aglomerací i velkých územních celku -
NSR, Švédsko, USA, Francie, SSSR i ČSSR/ byly práce zaměřeny
hlavně na problematiku odsolování mořské vody, zpracování získa-
ných chemických surovin, dodávku pitné a závlahové vody pro suché
oblasti /NUPLEXY/ a začátkem sedmdesátých le t byly realizovány
i první experimentální objekty pro využití odpadního tepla k
oteplování půdy, skleníků a rybochovných bazénů.

Československá komise pro atomovou energii zadala v rámci
prací na dílčím úkolu státního plánu RVT č. P-O9-123-OO5/15
"Víceúčelově využitá JE - komplex JEOT Olomouc" i posouzení mož-
ností využití jaderného tepla v zemědělství.

Tato koncepční práce Energoprojektu, provedená ve spolupráci
s řadou výzkumných a projektových ústavů ČSR i některých zeměděls-
kých podniků formulovala řeSení energeticfco-zemědělského komplexu
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na konkrétních podmínkách referen&nl lokality v ČSSR, t j. v územ-
ním celku HANÍ /trojmSsti Olomouc-Přarov-Prostějov/. Práce byla
oponována předními odborníky zainteresovaných resortů jako úspěš-
ný výstup řešení citovaného státního úkolu v prosinci 1974 a dub-
nu 1975.

Výsledky práce byly aktualizovány v roce 1977 pro FMTIR a pro
JE 8 bloky W E R 1000 upřesnSny v roce 1978 doprovodnou studii k
IZ na výstavbu JE Severní Morava v lokalitě Majetín.

Pro potřeby dalších prací na přípravě a realizaci víceúčelo-
vého využití jaderných elektráren typu VVSR v podmínkách Č"SSR
provedl na základě výsledků prací na státním úkolu jaderného
programu P-09 Energoprojekt kategorizaci tepla, které lze získat
z tohoto jaderného energetického zdroje. Současně v intencích
modelového řešení výrobních zón na referenční lokalitě MAJETÍN
byly kvantifikovány možné způsoby využití zejména nízkopbtenciél-
ního /odpadního/ tepla takto:
I. kategorie: "ODPADNÍ TEPLO V CHLADICÍ VODĚ JE"

o parametrech t y = 25 až 43 °C v závislosti na klimatických
podmínkách lokality.

II. kategorie: "UPRAVENÉ NÍZKOPOTENCIÁLNÍ TEPLO"
o parametrech t y = 50 až 60 /80/ °C dle potřeb ekvitermní
regulace tepelné pohody vytápěných zemědělských objektů,
získané:
- příhřevem chladicí vody kondenzačních elektráren pomocí

páry z neregulovaného odběru NT dílů kondenzačních turbin
/u JE/;

- kaskádovým využitím horkovodního systému SCZT /odběr topné-
ho media na vratné větvi dálkových teplovodů pro zemědělské
objekty - jen u JE s cílem zvýšit využití primární energie
adroje/;

- výjimečně vložením dalšího reeirkulačn'ho okruhu •? dislo-
kovaných odběrů z horkovodní SCZT.

Tyto kategorie tepla, charakterizované .jako teplo odpadní /s vý-
jimkou přímého odběru tepla z SCZT/ se navrhuje v ZPoK využít:
I. kategorie pro: a/ spodní oteplování půdy ve sklenících a na

volných polních pěstebních plochách;
b/ k chovu ryb a jejich násad na teplé vodě;
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c/ teplou závlahu polních i sadových ploch /do
výSe odluhu, popř. dle ekonomické nutnosti i přímým odběrem
- výjimečně - vody z chladicího okruhu na teplé větvi/ za
přddpokladu respektování zásad jaderné hygieny u jaderných
elektráren /dalSÍ vložený okruh, průběžná kontrola a signa-
lizace havarijních úniků ze sekundárních okruhů JE do chla-
dicího okruhu/.

d/ vytápění některých skleníkových bloků;
e/ sezónní klimatizaci některých velkokapacitních

objektů živočišné výroby vč. chovu mláďat; /zatím studijně -
- vyžaduje ekonomicko-provozní ověření/.

II. kategorie: k využití jako:
a/ hlavní zdroj tepla pro vytápění chráněných

pěstebních ploch /skleníků a fóliových skleníků/ a pěstebních
kójí v pěatírnách jedlých hub;

b/ klimatizace /chlazení/ skladů neúdržných pot-
ravin, zrnin a polotovarů konzervárenského průmyslus výrobu
vodního ledu;

c/ zdroj technologického tepla pro některé uzly
technologického cyklu v zónách /kompostárna, fermentovna
pěst. substrátů, biolog. ČOV apod./;

d/ vytápění pomocných objektů zeraědélsko-potravi-
ná^ských i průmyslových závodů a pomocných provozů v zónách;

e/ teplo ke klimatizaci velkokapacitních objektů
koncentrované živočišné výroby.
Toto "odpadní teplo" - druhotně využitelné teplo z velkých

energetických kapacit bude v cenových relacích na ekonomicky vý-
hodné hladině podle vlastních provozních nákladů elektráren
BEZ započítávání složky za palivo. Teplonosným mediem je voda.
Tvoří hlavní zďro.i národohospodářských úspor a efektivnosti nás-
ledných investic ZFoK a s ohledem na koncentraci i množství výs-
kytu v následujících desetiletích by mělo ovlivnit záklaďní koncep-
ce a záměry ve výrob? a zpracování vybraných potravin v ČSSR
včetně omezení jejich dovozu a naopak výrobu pro export /ryby, hou-
by apod./.
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III. kategorie: "TEPLO FRQ HORKOVODY CENTRALIZOVAřnfCH SOUSTAV
ZÁS030VÍNÍ TEPLEM" o parametrech

t v = 130 až 200 °C horké vody äle požadavků SCZT, doprav-
ních vzdálenosti, charakteru odběru i množství. Parametry
a rozsah dodávek z JE je specifický pro zadanou lokalitu
nasazeni JE ve velkých obytných a průmyslových regionálních
aglomeracích.

IV. kategorie: "TEPLO FRO PATOVOM SCZT" zatím studijní uvažova-
né dodávky z JE o parametrech podle potřeb odběratelů
/u průmyslu/, podmínek konkrétního řešení SCZT a vzdálenos-
ti odběrů od JE /např. tp = 205 °Ci 1,7 MPaA

Tyto kategorie - tzv. EKONOMICKÉ TEPLO - jsou z j&derné
elektrárny získávány na úkor elektrického výkonu JE na svorkách.
Toto jaderné teplo bude většinou krýt stálou - předem projekto-
vanou - část trvalého odběru pro SCZT, kdy víceúčelový jaderný
zdroj bude toto teplo dodávat ve spolupráci se špičkovými teplár-
nami na fosilní paliva.

Pro zeraědSlsko-potravinářský komplex se podle referenční
lokality a modelového řešení víceúčelově využité JE s bloky typu
W E B uvažuje využívat hlavně ke kryti potřeb technologického tep-
la zpracovatelského potravinářského průmyslu /konzervárny, mra-
zírny/ nebo podle konkrétních podmínek lokality SCZT ke krytí
potřeb tepelné energie na dislokovaných závodech ZPoK, které z
jiných důvodů není ocelné soustředit do výrobní zóny u JE.

Bude-li zvládnut technologický vývoj velkokapacitních sušáren
/zrniny, zelenina, cibuloviny, chmel, léčivé rostliny i některé
další polotovary potravinářského průmyslu/ pracujících s nízko-
potenciálním teplem do 150 °C je dodávka tohoto tepla vhodná a
možné. NENÍ ŽXDOUCÍ A NXRODOKOSPODXČSKY ÚČELNÉ používat tohoto
tepla k VYTÁPĚNÍ SKLENÍKŮ nebo ke klimatizaci objektů živočišné
výroby a přípravy teplé napájecí vody a závlahy.

Pro velkoplošné skleníkové areály /od 5 ha skla/ je nadále
nezbytné upustit od výstavby lokálních výtopen a dlouhodobě tyto
areály lokalizovat účelově ke zdrojům odpadního tepla II. kate-
gorie! Naopak možná výstavba skleníků /3OO-5OO ňa v jedné lokali-
tě/ by měla ovlivnit volbu staveniště elektrárny.
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V. kategorie: "OSTRÁ PÍRA" z parogenerétorů JE VVER o inf. para-

metrech t = 260 °C; P = 6,4 MPa a parním výkonem bloku ty-

pu W E R 1 000 - 6 300 t.h"1, při tlaku teplonosné látky na

výstupu z aktivní zóny JE cca 16 MPa.

S využitím tohoto zdroje tepla se mimo sekundární okruh JE

a hlavní výrobní blok ZÁSADNĚ NEUVAŽUJE.

Je vSak technicky možné, výrobně výhodné a národohospodářsky

účelné realizovat u JE konstrukční úpravu turbin buč směrem k

neregulovanému odběru páry z nízkotlaké části pro výměníky tepla

k přihřívání vody u chladicího okruhu /u kondenzačních turbin

200 MW a výše/ nebo směrem ke kondenzačním strojům a regulovaným

odběrem v NT dílcích, možná i výhledově podle po-adavků na odběr

a dodávku terciálního tepla na páře přiřadit k reaktoru VVER vhod-

ný počet a velikost protitlakých strojů.

Pro konkrétní lokalitu nasazení jaderného energetického zdro-

je bude tato možnost využití jaderného tepla individuálně energe-

ticky i národohospodářsky posuzována již ve stadiu předprojektové

přípravy a může ovlivnit i volbu lokality JE. Bude třeba konkrét-

ně zvažovat i hlediska ekologická, urbanizační, rozmístění nového

průmyslu i obytných zón a SCZT.

"tyto konkrétní možnosti, ověřené projektově na referenční

lokalitě, by se měly stát doplňujícími kritérii pro výběr lokalit

JE v ČSSR.

Pro objemově významná množství využívání odpadního tep^a ae

dnes vytvářejí základní podmínky výstavbou kondenzačních elektrá-

ren velkých výkonů, zejména elektráren jaderných o koncentraci

kapacit v lokalitě 2 - 4 000 MWe, tj. cca 12 000 Mít. Množství

nevyužité energie ve formě tzv. NÍZKOPOTSNCIÁLNÍHO TEPLA /odpadní-

ho/ - druhotně využitelného - vyskytujícího se v chladicích okru-

zích těchto elektráren roste se zvyšováním jednotkového výkonu.

Jestliže u nynějších elektráren na fosilní paliva představuje toto

mařené teplo 48 - 52 % tepelného výjconu, je výskyt tohoto tepla

z jaderných elektráren typu WER 440, resp. 1000 ještě vySSí a

představuje hodnoty do 70 % tepelného výkonu jaderného reaktoru

/cca 2 100 MWt/blok W E R 1000/.

Hlavními příčinami, proč se dosud přes četná administrativní

opatření centrálních orgánů v SSSR významně nevyužívá odpadního
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tepla u nynějších konvenčních energetických kapacit vyššího vý-
konu /u soustrojí rádu 100 - 200 Me/ jsou zejména:
- nevhodné vodohospodářské poměry v lokalitě elektrárny /při vý-

běru staveniště nebylo jeítě na následné využití tepla pama-
továno/;

- relativně malá koncentrace výskytu odpadního tepla;
- nedostetek volných ploch pro zemědělské /zahradnické/ využití

poblíž průmyslových a energetických závodů /ekonomické opti-
mální vzdálenosti pro malé odběry do 1 000 t .s" / ;

- u elektráren na tuhá paliva /energetické uhlí/' dochází při
nevhodné lokalizaci zemědělských objektů k silněnu znečištění
rostlinných kultur /i skleníků/ pevnými i plynnými exhaláty
a iaisemi;

- nestabilní cenové a dodavatelské podmínky i okolnost, že dosud
se cesta k využití odpadního tepla hledala jen u vytápění
skleníků nízkopotenciální teplou vodou /převážně neúspěšně,
v malých výněrách, experimentálně/.

Mnohé z výSe uvedených pMčin neúspěchů ve využití odpadní-
ho tepla v ČSSR mohou být zcela odstraněny a komplexně řešeny
při výstavbě a provozu jaderných elektráren.

Jaderné elektrárny typu WER 2x440 JWe, resp. 2+2x1000 MMe
zaručují dostatečnou koncentraci výskytu odpadního nízkopoten-
ciálního tepla i jeho zaručeně stabilní celoroční dodávku.

Neregulovaným odběrem páry z koncových stupňů nízkotlaké
části kondenzačních turbin o výkonech řádu 200, 500 i 1000 íá*e
/a nakonec i odběrem ekonomického tepla vyšších parametrů získa-
ného z jaderného paliva/ mohou pomocí vhodně dimenzovaných výmě-
níků pára - voda zvýšit teplotu chladicí vody na teplé ?ětvi až
na parametry vhodné ke konvenčnímu vytápění zemědělských objektů,
t j . t v = 50 - 60 /80/ °C.

Přímé využití chladicí vody kondenzačních elektráren o
t v = 25 - 43 °C k plnému krytí tepelného výkonu potřebného pro
velkop?stírny rychlené zeleniny ve sklenících s i vyžádá ještě
rozsáhlých mnohaletých výzkumných a vývojových prací a můžeme
vyslovit reálný předpoklad, že v nejbližších 10-15 letech nebude
mít pro praktické využití velkoplošných skleníkových areálu výz-
nam /viz např. výparníkové vložky USA typ DEKVER, systémy teplo-
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vzdušného vytápění VKU v Maďarsku, vytápění skleníku obtékáním
vody apod./.

Plánovitý systém řízení národního hospodářství v ČSSR může
vytvořit základní možnosti a podmínky ve zvýšení primárního efek-
tu komplexního využití víceúčelových jaderných elektráren typu
WER j i ž VČ fázi předprojektové přípravy a lokalizačních rozhod-
nutí o umístění těchto rozvojových staveb, 3y"ká se to zejména
komplexního posuzování vSech urbanizačních, ekologických, vodo-
hospodářských, klimatických a jiných podmínek velkých územních
celku - hlavních pólů osídlení v CSSR - s nasazeným jaderným ener-
getickým zdrojem víceúčelového využití.

Tato konstatování se opírají o opakovaně posouzené a prověře-
né poznatky z problematiky lokalizačních prací JE, prováděných
Terplánem, Energoprojektem i doprovodných prací ostatních ústavů
a institucí*

Ze zkušenosti mnohaletého provozu jaderných elektráren s leh-
ko vodními reaktory v zahraničí je objektivními měřeními prokázáno,
že provoz jaderných elektráren je čistý a při pěstování rostlinných
kultur v jej í blízkosti odpadají zcela potíže se znečištěním a poš-
kozením exhaláty i pevnými spady.

Kontinuální charakter elektrárenských technologií a lokalit
JE se čtyřmi reaktory typu WER zaručuje vysokou provozní j istotu
celoroční dodávky tepla 8 vyloučením havarijních situací na pěs-
tovaných rostlinných kulturách nebo vytápěných, popř. chlazených
zemědělských objektech.

Dislokace zemědělsko-potravinářských areálů a provozů, resp.
objektů v územním celku s JS nabývá v současné době nové kvality
tím, že provedené hydrothermické výpočty dovolují navrhovat vzdá-
lenosti od tepelného zdroje v jiných dimenzích než byly dřívější
názory, t j . teplovody o délce do 20 km u nízkopotenciálního tepla
a do řádu 60 km u větších množství ekonomického tepla pro komu-
nální a průmyslové účely /viz práoe EGP na referenční lokality i
studie pro JE Jižní Čechy apod./.



108

Možnosti využití JE typu VER 2 + 2 x 1000 MlWe -
"Severní Morava" lok. Majetín pro intenzifikaci
zemědělské" a potravinářské výroby

Pro posouzení možnosti víceúčelového využití JE 4000 M
v loká l i t e Majetín byl proveden komplexní průzkum a posouzení
i vyhodnocení dostupných informací, technicko-ekonondckých as-
pektu zdrojů lokalizovaných v zájmovém území včetně návrhu
SCZT velkého územního celku Olomouc-Proatějov-Frerov. Do úvahy
byly zahrnuty i aktualizované výsledky dosavadních studijních
prací na referenční lokalitě Olomouc, korigované o nové poz-
natky využití nízkopotenciálního tepla a všech specifických
zvláštností této lokality nasazení jaderného zdroje.

Ve stupni perspektivní studie byl k doporučené variantě
V. zemědělského využití JE Majetín zpracován optimální model
dispozičního uspořádání zemědělských v.ýrobních zón, řečený
komplexně ve velkém územním celku Haná, ve vazbě na zvolenou
lokalitu JE a doporučeni trasy dálkových přivaděčů všech kate-
gorií tepla.

Z jaderného energetického zdroje typu V7ER 2x1000 MWe
"Severní Morava" umístěného v lokalitě Majetín by proEtřednict-
vím věží chladicího okruhu mělo být mařeno celkem 92 290 TJ.r"1

/při dodávce horké vody do SCZT/ včetně 29,4 Mt odpařené a une-
sené vody ročně .

Ke konkrétnímu využití jaderného tepla v lokalitě JE "Se-
verní Morava" - Majetín se navrhují tyto optimální dodávky
tepla:
CELKOVÝ ROČNÍ OBJEM TEPLA Z JE = 48 390 TJ.r"1

/11,56C 000 Gcal/r/
k tomu teplo z SCZT z konv. zdrojů = 3 135 TJ.r"1 na páře -
IV. kateg.
Z využitelného tepla je pro I.itapu vestavby JE - 2 000 MNe

- ekonomické teplo na horké vodě I I I . kat. = 1 145,5 TJ.r"1

v přímém odběru
- odpadní teplo I. kategorie = 35 646,9 TJ.r"1

/8.512 479 Gcal/r/
II.kategorie = 11 597,6 TJ.r"1

/2,769 507 Gcal/r/
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Účelové členěni dodávky tepla viz schéma.

Komplex představuje surovinově, agrotechnicky a biologicky

uzavřený funkční, organizační i plánovací - energeticky plnS doto-

vaný výrobní cuklus potravin i energií, umožňující dosáhnout při

komplexním dořešení, tj. včetně dodávky tepla do SGZT a využití

tepla odpadního - nejméně 70% využití primární energie JE.

Projekt v aktualizované verzi z r. 1978 předpokládá vybudo-

vat v zájmovém území;

- Soustavu centralizovaného zásobování teplem pro olomouckou

obytnou a průmyslovou reginální aglomeraci, pro kterou by kon-

venční teplárny na fosilní paliva byly energeticky optimálně

doplňovány dodávkami tepla z jaderného zdroje.

V resortu zemědělsko-potravinářském pak:

V zóně "A"

- Nově vybudovaný skleníkový areál o výměře 180 ha skle s komplex-
n í posklizňovou úpravou t ržní zeleniny.

- Stávající areál o.p. Sempra Praha, závod Olomouc s cílovou vý-
měrou 13,5 ha chráněné pěsti telské plochy.

_ S y p p Vi tí t ť* 1_ ̂ ť v

- Výzkumnyvústav zelinářský /I,8 ha chráněných vytápěných ploch/.

- Volné polní hony se spodním oteplováním půdy s možnou realiza-

cí intenzivních 8adů na Části ploch - celkem výměra 450 ha.

- Komplexní zpracovna zeleniny vyrobené v zóně "A" a zóně "C"

vč. výroby vodního ledu.

- Oblastní distribuční sklad ovoce a zeleniny - typ. jedn.

40 000 m 3.

- Areál konzerváren SELIKO - nový závod koncetrované produkce Se-

veromoravského kraje.

- Areál mrazíren - podle vypracovaného Flí.

- Agrochemické centrum s kapacitou na komplexní výživu 50 OCO ha

půdy /včetně centrální kompostárny pro celou oblast/.

- Pěstírna jedlých hub s kapacitou 10-15 000 t plodnic ročně.

- DrůbeŽárna s kapacitou do 1,5 mil. jedn. s klimatizací.

- Chov ryb na teplé vodě na výměře 20 ha /tržní ryba/.

- Rozšířená MěflOV s dodávkou nízkopotenciálního tepla pro celo-

roční bioprovoz vč. utilizace separovaných tekutých odpadů zóny

"E" a drůbežámy.

- Pomocné provozy a správní objekty ZPoK v zóně "A".
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- Zemědělské suSárny /zelenina a ostatní produkce zóny A, B, C/
teplo z SGZT - III . a IV. kategorie.

V zónS "B*
- Nově vybudovaný skleníkový areál ve výměře 126 ha skla s pos-
kližňovou úpravou zeleniny a pomocnými provozy.

- Oblastní předpěstírna zeleninové sadby o výměře 8 ha skla.
- Volné polní hony se spodním oteplováním půdy na výměře 400 ha.

V zónS "C»
- Nesporné plochy se spodním oteplováním půdy v minimální výměře

3 000 ha půdy /možné zvýSení výměry až na 14 000 ha se zahrnutím
oteplovaných honů v zóně "C2".

V zónS "D"
- Jsou zahrnuty dnes vybudované areály závodů OLMA, ZNZZ s výhle-

dově provozy Pekáren, Hlasného průmyslu, Drožciárny, GHEMA - solné
mlýny a alt. nový závod r«2L0. Výchozím podkladem pro kvantifi-
kaci potřeb tepla byl aktualizovaný ddaj ze studie EGP - Tepelné
bilance SCZT města Olomouc, zpracované pro OKE Ostrava z roku
1976.

V zónS "E"
- Dislokovaná zóna KrSmaň, zahrnující hlavně Oblastní třídírnu a

z pracovnu komunálních odpadků rajónu Haná a velkokapacitní vep-
řín 30-50 000 j . není v bilancích obsažena, protože je energe-
ticky soběstačná /spalovna/.

V zóně "F"
- Rybochovný areál Státního rybářství o.p., specializovaný na pro-

dukci rychlené rybí násady /hlavně YL^J s líhní na teplé vodě,
oteplovanými komorovými i odchovnými bazény a oteplovaným rybní-
kem Hradecký /152 ha/.

- Líheň pro vodní drůbež /zatím nespecifikovaná kapacita/ rešp.
hlavní odchov mlážat v upraveném teplotním režimu.

Mimo zóny jsou do bilancí potřeb tepla zahrnuty:
- dobudovaný areál skleníků městského zahradnického podniku LOTOS

s potřebou 400,0 TJ.r"1 k roku 1990;
- zpracovna a konzervárna drůbežářského podniku Přerov, umístěná

na trase dodávky tepla do SCZT Přerov - v Brodku u Přerova
/viz zóna "B"/»
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- aklady zrnin o kapacitě cca 100 000 t pro ZNZZ, dislokované v
místech možného odběru ekonomického tepla z SCZT /na páře IV.
kategorie/.

Na tento zemědeTsko-potravinářský komplex má bezprostředně
navazovat centrální t ř í d í m e a úpravna komunálních odpadků pro ce-
lý velký územní celek - rajón Haná. Dále městská Čis t í rna odpad-
ních vod, zpracovatelský průmysl masný, drožáérenský, farmaceutic-
ký, krmivéřský a cukrovarnieko-škrobárenský, které jsou disloková-
ny v ekonomických přepravních vzdálenostech od komplexu a JE.

Koncepce územního řešení vychází z dosavadních prací, zabýva-
j í c í c h se jednak řešením rajónu Haná, jednak ryze energetickou
problematikou l ika l izace jaderné elektrárny typu VVER 2 + 2 x
1000 MWe "Severní Morava", lokalizace společné konvenční teplárny
pro Olomouc a Přerov - TOP a technicko-územního řešení soustavy
centralizovaného zásobování teplem /SCZT/ olomoucké aglomerace,
t j . trojměstí Olomouc-Přerov/Prostějov. Respektuje specifické
podmínky zemědělsky hodnotného území Hané i zpracovatelského pot-
ravinářského průmyslu a navazujících závodů i objektů zemědělských
služeb, lízemně rovněž respektuje special izaci výroby v nynějších
závodech ZPoK, přírodní, dopramí i ekologické podmínky.

Pokud je UISJP a CSKAE známo, představoval tento projekt j i ž
v letech 1974-75 - původní československé řešení - v tomto komplex-
ním pojetí zatím ve světovém měřítku nezpracované. Takovéto kon-
cepční, celospolečensky účinné poje t í s tátních rozvojových investic
může být realizovatelné jen v podmínkách plánovitého rozvoje rozvi-
nuté social ist ické společnosti.

Zásady rozvodu nízkopotenciálního tepla z JE Ma.ietín

Technické *ešení dálkových přivaděčů nízkopotenciálního tepla
se opírá o dlouholeté zkuSenosti a fond technických znalost í
Energoprojektu. Fro řešení délkovéhp rozvodu nízkopotenciélního
tepla - I . kategorie - t y = 25 - 43 °C byla pro klimatické podmín-
ky lokal i ty provedena optimalizace hla/ních řadů trubních rozvodů
vč. kontrolního výpočtu tepelných z t r á t . 3ylo rovněž využito
komplexních termohydraulických výpočtů na samočinném počítači , pro-
vedených pro případ dálkového rozvodu odpadní teplé vody EHO pro
závlahy v oblasti J i ž n í uoravy /délka nejdelš í trasy 18 250 m/.
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Pro zvolené množství nízkopotenciální oteplené vody chladicí-
ho okruhu, určené pro spodní oteplování půdy v zóně "C" - 3 000 ha
na vzdálenost od 3 do 12 km od JE se hlavní přivaděče tepla navr-
huji jako ocelová NEIZOLOVANÁ potrubí vstupních Js 900 - Js 1000,
položená v koridorech teplovodu na povrchu terénu /nízké patky/.
Při daných průtacich nepřekročí tepelné ztráty /nejvzdálenější
hon 11,6 km/:
jaro - podzim /+4,4 °C/ při teplotě vody na vstupu 29 °C - 34 °C

= 2 °C mas.
/+9f2 °G/ při teplotě vody na vstupu 35 - 38 °C

- 1.3 °C,
což jsou tepelné ztráty nepodstatné pro pěstební poměry v polních
podmínkách.

V zimních měsících se předpokládají plné průtoky v celé sous-
tavě zóny "C" sekce C 1, takže při volené rychlosti proudění
1,8 rn.s až 2,1 m.s nepřekročí tepelné ztráty hodnotu 2,3 °C
pro vstupní teplotu vody z JE 25 °G. Na volném potrubí hlavních
nadzemních tras bude ocelové potrubí opatřeno jen protikorozním
nátěrem.

Celý systém recirkulačnlch okruhů nízkopotenciálního tepla
I. a II. kategorie musí být 8 ohledem na relativně vele objemy
přepravované - upravené - vody vybaven přesným měřením průtokových
množství - systém vstup/výstup ze sekce, aby v případě poruch ne-
docházelo k nadměrným únikům oběhové vody. Její cena se vlivem ob-
tížné úpravy pohybuje okolo 0,80 Kčs/t a ztráty by neměly překro-
čit 0,06 % průtokového množství vody /např. systém VEGA - NSE/.

Podle předběžných vyhodnocení jakosti vody v řece Bečvě a je-
jí očekávané /projektované/ úpravy podle požadavků technologické
vody chladicího okruhu JE lze po konzultacích s VTÍV Brno předpo-
kládat, že voda, kterou ve formě tzv. ODLUHU bude provoz JE vypouä-
tět mimo areál JE, bude vhodná pro:
- přihřívéní upravené vody líhňařského provozu ryb v zóně "F"
s následným vypouštěním do rybníka Hradecký;

- oteplování rybochovných bazénů v zóně "F";
- závlahy teplou vodou pro polní plochy, resp. sady.

Tuto oteplenou vodu v bilancovaném množství /viz schéma/ si
bude zemědělství odebírat nenávratně z chladicího systému.
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Stejným způsobem je navrhován i dálkový přiváděč nízkopo-

tenciálního tepla pro zónu "A" v délce cca 9 000 m s celoročním

provozem.

Přiváděče pro zónu nB" a rybochovné objekty v sóně "F" budou

v další etapě prací šetřeny ještě na možnost gravitační dopravy

teplé vody od oreálu JE do zón pomocí v zemi uloženého betonového

potrubí.

Hydraulické ztráty lze při daných dopravních množstvích vody

řešit konvenčními podávacími závlahovými čerpacími stanicemi Sig-

ma. Zpáteční přítok ochlazené vody pak může být pro zo'ny "A" a

"C" gravitační.

Zemní rozvody - otápěcí zemní systémy - budou řešeny PE pot-

rubím do Js 80 v rozteči 80 cm u polních podmínek, 50 cm u skle-

níků. Průměrná hloubka uložení je u polních honů -0,6 m, u skle-

níků -40 cm.

S výrobcem potrubí Plastimat Nitra bude účelné projednat hro-

madnou výrobu speciálního profilu potrubí s lepší přenosovou schop-

ností tepla do půdy.

Rozvod nízkopotenciélního tepla II. kategorie

Areály skleníků byly situovány při územním řešení lokality

tak, aby teplovody byly co nejkratší.

Fro zónu "A" je délka přivaděče pro vstup do areálu 180 ha =

= 2 930 m, pro zónu "B" je délka přivaděče pro vstup do areálu

126 ha = 2 100 m, s tím, že skleníky na výměře 108 ha skla loka-

lizované do rozřířené zóny "B" po dostavbě JE jaou prakticky v

bezprostřední blízkosti, cca 1 yOO m, od čerpací stanice chladicí-

ho okruhu JE.

Rovněž objekty uvažovaná k vytápění pomocí tepla II. katego-

rie jsou soustředěny v zónách :iA" a "E", což platí i pro chlazené

sklady, mrazírny a konzervárny.

Eozvod tepla II. kategorie na teplé vodě t v = 50 - 60 /80/ °C

bude trasován se souběžnými trasami horkovodů SCZT v "Koridoru

teplovodů". Protože půjde o ocelová /izolovaná/ potrubí světlosti

řádu Js 1000 je u koridoru projektována obslužné komunikace a ze-

lené ochranné pásy pro esteticko-ekologické začlenění koridorů do

volného rovinatého terénu. Trasy byly na úrovni předběžného výběru



114

staveniště voleny převážně podél veřejných komunikací a tratě ČSD

Olomouc-Přerov. Vlastní vytápění skleníku se předpokládá konvenč-

ními formami, konkrétně řeSenými při konstrukčně projektovém ře-

šení nového systéau celovětratelných velkoplošných skleníků pro

kontinuální, plně mechanizovanou produkční technologii. Celý sys-

tém bude důsledně automatizován, vybaven měřicí technikou a ekvi-

termní regulací podle pěstebních podmínek jednotlivých skleníko-

vých bloků.

Spolehlivost dodávky tepla z jaderného zdroje JE Ma.ietín

S odvoláním na dosavadní zkušenosti s provozem JE v zahraničí,

poznatky z provozu SCZT ve světě i u nás a charakterem odběru níz-

kopotenciálního jaderného tepla pro ZPoK podle návrhu studie lze

s využitím výsledku nových prací Výzkumného ústavu energetického

podat následující informace o provozní spolehlivosti dodávky tep-

la:

Vlastní jaderná elektrárna bude vycházet z ověřeného typu

VTER, na jejichž základě se rozvíjí čs. jaderná energetika. Použi-

tí provozně ověřených komponentů je také základním ekonomicko-pro-

vozníra požadavkem, který se týká převážně technologického zařízení

primárního okruhu včetně jeho koncepce. Technické řeSení sekundár-

ního okruhu je u JE Maje tin podmíněno začleněním zdroje do teplá-

renské soustavy.

Provoz JE je charakterizován dobami provozu a odstávek, kte-

ré jsou způsobeny různými příčinami. Snížení dodávky tepla na pra-

hu JE může nastat vlivem plánovaných dějů nebo přerušením provo-

zuschopnosti jaderného zdroje, popř. jeho komponent. JE Majetin

je řešena ve velké SCZT, kde je nutno již ve stadiu koncepčího

návrhu uvažovat faktor provozu tepelných sítí, což se týká i rozvo-

du tepla nízkopotenciálního v jednotlivých zemědělských zónách.

Je zřejmé, že dodávka tepla je z hlediska odběratele určena

stochastickými hodnotami - pravděpodobnosti poruchy v určitém ča-

sovém useku.

Kritérium hodnocení technického řešení spolehlivosti zásobová-

ní teplem z JE v celé soustavě by mělo být ekonomické /ztráty ve

výrobě/. Týká se to hlavni skleníkových areálů a chlazených skladů.
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Zásadní otázkou z hlediska spolehlivé dodávky tepla v sousta-
vě nízkopotenciálního tepla v ZFoK i SCZT Hané je poíet zdrojů a
počet bloků jaderného zdroje tepla. Pro určení vlivu počtu bloků
na spolehlivost dodávky tepla je na této konkrétní lokalitě uvažo-
vaná varianta JE pro I. etapu - tj. dva bloky W E R 1000 vzájeranS
v sekundární Sásti propojené /propojení parovodu admisní péry/.
Horkovodní rozvod pro SCZT tvoří terciální okruh elektrárny a pro
teplo II. kategorie ještě dalSl vložený okruh. Ohřívání vody chla-
dicího okruhu je podle klimatických podmínek a požadavků pěstební
pohody ve sklenících zajištěno ve výměnících párou z neregulova-
ných odběrů čtyř instalovaných turbin 500 JfflK. U vSech čtyř tur-
bin je navrženo napojení na horkovodní výměníky a u dvou na výmě-
níky teplovodní, umístěné ve strojovně JE.

Výsledky hodnocení provozní spolehlivosti pro uvažované
technologickí zařízení JE 2x1000 Majetín /2 bloky; 4 turbiny/ do-
kazují, že navržená koncepce zajištuje požadovanou provozní spo-
lehlivost. Výsledky získané při použití predikovaných vstupních
hodnot provozuschopnosti dílčích technologických zařízení ukazují
malou pravděpodobnost úplného výpadku /O,00895 pro jednu větev
S"2T/ a pro konkrétní případ vybraných skleníkových bloků v zim-
ních silných dnech jo zde ještě navíc možnost záskoku ekonomickým
teplem z SCZT.

Záložní zdro.i pro ZPoK tedy není třeba v žádném případě navrhovat.
Modelové řešení zerašdělsko-potravinářských výrob v zóně na této
referenční lokalitě lze zcela logicky přizpůsobit konkrétním pod-
mínkám nasazení jaderného energetického zdroje i na jiných loka-
litách v CSSB.

Toto modelové komplexní řešeni se již ve fázi studijních pra-
cí jevilo při národohospodářském způsobu hodnoceni vložených in-
vestic jako ekonomicky velmi zajímavé.
Nekonvenční jaderný zdroj vhodného tepla pro intenzifikaci výroby,
zpracováni a úchovy potravin /k dlouhodobému tuzemskému zdroji vý-
živy/ ke krytí potřeb hlavních obytných a průmyslových aglomerací
na Moravě nahrazuje dodávkou Jaderného tepla potřebu ve výši
1 650 400 tun měrného paliva /3 853 300 t energetického uhlí nebo
1 560 000 t LTO/, které by národní hospodářství jinak pro ZPoK
ročně muselo bilancovat pro konvenční zdroje tepla.
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Posouzeni ekonomické účinnosti realizace souboru zemědělsko-
potravinářských staveb, navrhovaných v rámci těchto prací, je v
celém komplexu vyhl. FMTIR č. 3 ze dne 11. 3* 197? v dané situa-
ci a časovém horizontu prakticky neproveditelné. Nejen že nejsou
k dispozici precedentní hodnocení staveb podobného unikátního
charakteru v fiSSR /i v RVHP/, nebyly dosud stanoveny metodické
zásady pro národohospodářské posuzování přínosu podobného souboru
staveb - hlavně v resortu zemědělství. Navíc podklady, které se
podařilo pvc4ekts»t.o*i běhes $3»<acl od jednotlivých pot®íici41íiícís —
investoru získat, jsou v nesouměřitelných stupních a prakticky
nesrovnatelné /studie, IZ, P1Í, nekompletní statistika apod./.
Dosavadní pokusy o formulaci ekonomických přínosů využití nlzko-
potenciálnlho - odpadního tepla z energetických zdroja pro inten-
zifikaci zemědělské velkovýroby byly již učiněny, např. u tran-
zitního plynovodu, IANX Olomouc, Agrokomplex Trenčín apod., avSak
jejich závěry jsou dosud reaoTtem zemědělství posuzovány jako ire-
levantní pro rozhodnutí o dalším postupu v přípravě těchto staveb.

Rovněž prokazatelné výrobně ekonomické přínosy z nesporných
způsobů využití jaderného tepla /vytápění skleníků, chlazení skla-
dů, spodní oteplování půdy, intenzifikace chovu ryb, teplé závla-
hy apod./ nelze opřít o byi jen experimentální provozně ekonomic-
ké výsledky z ověřovacího provozu v ZPoK v ČSSR.

Závěrem je třeba znovu zdůraznit faktor času při rozhodnutí
o využití vfiech kategorií jaderného tepla a hlavně tepla odpadní-
ho pro zemědělsko-potravinářský komplex. Riziko z prodlení se již
dnes stalo národohospodářsky neúnosné, protože řada projektových
řeSení u nově postavených velkoelektráren /Chvaletice, JE Jaslovs-
ké Bohunice, JE Dukovany i dalSí modernizované konvenční konden-
zační elektrárny/s realizací následného využití nízkopotenciální-
ho tepla nepočítala přesto, že technicko-organizační řeSenl na
straně energetického zdroje jsou známa. U těchto významných zdrojů
odpadního teply bude využití pro intenzifikaci zemědělské výroby
velmi komplikované nebo vůbec nemožné i přes snahu dodávky tepla
zajistit za cenu mimořádných finančních, technických a organizač-
ních opatření.

U jmenovaných jaderných elektráren je využití odpadního tep-
la I. a II. kategorie pro intenzifikaci rostlinné výroby již zce-
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la nereálné /investiční a provozní důvody/.
U dalSlch připravovaných a dnes projektově řešených JE - Již-

ní Cechy /A 000 ts»e/ , Severní Morava /2 + 2 000 Wfe/ reap. JE
Mochovce, je nejvyšší čas koncepci /sekundární okruh a chladicí
okruh včetně hlavní čerpací stanice a přivaděče provozní vody/
navrhnout tak, aby byl následně umožněn odběr nízkopotenciálního
tepla I. a II. kategorie, při řádových množstvích doporučených pro
referenční lokalitu JE Majetín /resp. pro dodávku tepla v objemu
min. 600 až 2 000 HW t ve špičce/.

Potřebné stavební a technologické úpravy již promítnout do
investičního plánu.

Na základě průkazu výhodnosti využití koncentrovaného výskytu
netradičních tepelných zdrojů v lokalitách ČSSR bude účelné do-
pracovat a přehodnotit dlouhodobé koncepce rozvoje tuzemské pro-
dukce zeleniny, ovoce, chovu ryb a jiných potravin za časovou osu
1990 se zahrnutím její územně technicky možné koncentrace a loka-
lizace ke zdrojům energií.

Postupovat s potřebnou prioritou při zkráceném rozhodovacím
procesu s ohledem a významem spojení ENERGIE-ZDRAVÁ* VÝŽIVA-ŽIVOT-
NÍ rP.OSTfiEDÍ-POZVOJ SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ČSSR.



NOSNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY SPOJENÉ S PŘÍMÝM ODBĚREM JADERNÉHO TEPLA
Z JE MAJETÍN (Přehled vybraných ukazatelů)

ni.i.-XJ..c>r i j, vxa\ ceiKem zen /himil.KCs) iail.Kčs) /ha

"An-21.23,22 Skleníkové areály (315 ha skla) vč.
"B" 21 doprovodných provozů a tepla s kon- 3 775,0 1 606,8 1 784 1 260 184,00

tinuální výrobou rychlené zeleniny
(celoroční produkce)

"A"-25, "Cl" Intenzifikované polní plochy fi5 1 O

"B--24 ( 3 8 5 ° h a ) " s P ° d n ± oteplování, 1 213,4 524,4 ^ / f i ° ^ A/ ^ 27.00
závlahy

"B" Předpěstlrna zelinářské sadby - 7 2 , 42,0 R O 5 2 , 1(1 H

2 3 oblastní (polní zelenina) - 8 ha '*' vnitrop.ceny o u J Ä "•*" g
"A" Velkopéstírna jedlých hub vč. 394,0

6 0 (kapacita 15 000 t plodnic ročně) 493,0 konz.+export 620 480 6,20
"F" Chov rybích násad a mlácíat vodní 46,2

50, 60 drůbeže na teplé vodě z JE MJ 109,6 vnitrop.ceny 76 46 85,00
"A" Intenzívni chov tržní ryby na teplé 54,5 0R „ ., , n oi nr\
70 vodě (výhled po I.etapě JE) bez zprac.ryb ax>t<i ** *v rf<*»uu

"D" Intenzívni sady (protimrazováochra-bez ze- 48,2 28,4 46 30 2,80
"B" Intenzívni sady (protimrazová ochra-bez ze-
25 na, teplá hnojivá závlaha) 350 ha lenýchý vnitrop.ceny bez

investic" sezón.
z toho:

C e l k e m 5 766,1 2 668,0 2 703 1 898 330,00
+/ 65 pracovníků - potřeba z důvodů oteplování půdy a závlah - ročně;
840 pracovníků = ostatní potřeba pracovníků v rostlinné výrobě a ITA



DOPLŇUJÍCÍ STAVY y ŘEŽENÍ ÚZEMÍ DODAVKY TEPLA Z JE MAJETÍN - VÝROBNÍ ZÓNY ZPOK
(Přehled a sumarizace vybraných ukazatelů - údajů)

Lokalita Název stavby - areál,provoz.objekty Investiční nák-RoJHnl výkonyPracovni síly Trvaly za-
Ident.znak lady celkem hl.v miÍ.Kčs celkem žen bor ZPF

I.až XI.SP (ba)
(mil.Kčs) .

MA"-34

"A"-32
HA"-33

"A"-50
"E"

Zpracovatelský potravinářský závod -
konzervárny (Seliko) 566,0

Mrazírny, chlazené sklady 340,6
Oblastní distribuční sklady (zelenina,
ovoce a ostatní polotovary) 164,2

Drůbežárna (kap. 1,5 mil.jedn.) 223,7
Velkokapacitní vepřín (kap. 30 000 j.
s úplným obratem stáda) 181.5

obrat

536,1 662
248,6 186

387,0 64
256,4 140

126.2 161

480
105

25
96

90

21,00
13,6

10,7
15,8

8.4
"A"-41 a,b Agrochemický centrum (kap. 30 000 ha

půdy v£. zon A,B,C)
HAn-42a,b,c Oblastní kompostérna (vč.zon A,B,C)
"A" Obslužný sektor A,B (služby,údržby,
Ol-satelit .mechanizační a dopravní provoz)
Př.r«» Účelová bytová výstavba pro ZPoK

[1 600b..i.;300 lůžek+obč.vybav.)
Doplňující * stavby ZPo_ č"

34,6
24,2

152,0

230.0

neudán
(int.)27,0

neudány

96
20

346

3

24
6

120

26

15,00
16,2+/cal

8,2 |

11.8
e 1 k e m 1910.8 T 70 972 120,7

"A"

"E"

"A","B'

Společná COV (město Olomouc a zóny
"A", "E")

Oblastní úpravna a spalovna komunál-
ních odpadků

F" Ostatní investice (komunikace zon,inž
sitó.žel.vlečky).žel.vlečky

iní investí

230

164

93

.0

,0

.0

inf.

inf.

63

52.6

42

60

12

10

20

3

37

12

4

.5

.3

.8
Osta nvestice c e l k e m 4 9370 inf. 115TD 114 33 54.6
Zemědelsko-potravinarský komplex

? * } m " i z a c e _/ JE Majetín-vlcenaklady na IN pro
J využiti tepla v ZPoK

7 676,9

184,6

3 862,3 4 412

13

2 870 450,7

48 390 TJ.?1

x/ teplovody jen v areálu JE, ostatní v IN ZPoK



e n e r q e t i k a z e m ě d ě l s t v í
„ , . • A « * o « h i i f c - * — * — * EKONOMICKÉ TEPIO Z SCZT Haná —•* III. k a t . 1 145,sTJ.r'; IV. kat. 3 135 TJ.,' q m '
U.kat. j»« 5Q-6O(8o)°c j k *.

VYTA PÉNl

l|. 337 lu
• 546,0 TJ.r

(1,040 7114,5 G

HOUBY
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T 73O.oTJ.r'

C H L A Z E N Í
' SKLADY " T M R A Z I R N Y
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418,8 TJ.ŕ1 43doTJ.ŕ : 113 o TJ f' i

SPODNÍ OTEPLOVÁNÍ PŮDY

j
l6ny- olcplovaci sektory

22,33,25 ,A'

6 935 TJ.r'1

MO ha

21,23.24 ( B '

4 690 TJ.r1

536 hä

území 1. ,C

20 936 TJ.r'1

3 000 ha

ZAV L A H Y

TEPIE- 740 ha
nebo

SADY - 560 ha

1 760 j TJ.r1 ~

5
k*cv*
Ď-O-l
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-í
__J

h«v*ijn«_ | i

VARIANTA V.

ZJEDNODUŠENÉ BILANČNÍ SCHEMA.
-PROVOZNÍ VODA A TEPLO
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Možnosti komplexného využitia jadrovoenergetických

zdrojov v podmienkach ČSSR f

Ing. Milan Z a d u b a n , CSc.
Ing. Otto F e z 1 a r, CSc.
Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky Košice

Stanovisko nášho pracoviska k navrhovanej úlohe "P-7.2 Vyu-
ž i t i e netradičných zdrojov energie" má svoje osobitnosti vyplý-
vajúce zo zamerania a začlenenia ústavu vo WZ ČSSR.

Špecifiká tohto prístupu je možné sformulovať nasledujúco:
1/ Získanie a využitie dodatočných netradičných zdrojov tep-

la v poÄiohospodárstve a priemysle výživy je pre nás súčasťou šir-
šieho úkolu - komplexného využitia jadrovo-energetických zdrojov
v podmienkach ČSSR. I keď s nástupom jadrovej energetiky v našom
národnom hospodárstve boli a sú značné ťažkosti, sme presvedčení,
že ide o objektívnu nevyhnutnosť súčasnej etapy vedecko-technic-
kej revolúcie. Práve určité meškanie v rozsiahlejšej výstavbe
jadrových elektrární nám poskytuje 'určitý čas a priestor na výs-
kum možností ich komplexného využitia, na vytvorenie potrebných
riešiteľských kapacít a overovanie niektorých teoretických poz-
natkov, prípadne zahraničných skúseností.
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2/ Rozvoj jadrovej energetiky, pri zachovaní určitých pod-
mienok, je pre nás i významným nástrojom riešenia problémov och*
rany a rozvoja životného prostredia. Domnievame sa, Že pri sú-
časnej úrovni rozvoja výrobných síl spoločnosti a súčasnej úrovni
znečistenia životného prostredia, nie je možné tento problém
rieSiť iba ochranárskymi, nápravnými, prípadne dodatočne usku-
točňovanými represívnymi opatreniami. Rozhodujúce je dosiahnuť,
aby spoločenská výroba v procese rozšírenej reprodukcie v svojej
koncovke neprodukovala iba úžitné hodnoty pre uspokojovanie
hmotných potrieb spoločnosti a materiálne podmienky pre uspokojo-
vanie jej duchovných potrieb, ale aby reprodukovala i zdravé a
nezávadné životné prostredie pre súčasnú i budúce generácie. Ži-
votné prostredie je súčasťou životnej úrovne spoločnosti.

RieSenie tejto obrovskej úlohy, ak k nej prirátame i potre-
bu odstránenia Škôd na životnom prostredí,spôsobený ch •v minulos-
ti, je možné iba na principiálnej vySSej technologickej základni
- na princípe jadrovej makrotechnológie. Jedine táto je schopná,
pri súčasnej úrovni poznatkov, poskytnúť dostatočné zdroj* prvot-
nej energie, ktoré sú potrebné k prechodu od odpadových techno-
lógií, znečisťujúcich životné prostredie, k cyklizácii spoločens-
kej výroby.

3/ Využitie týchto potencionálnych možností jadrovej energe-
tiky bude však nožné dosiahnuť iba pri dodržovaní určitých zásad
jej komplexného využitia;
- na jadrové elektrárne nie je možné pozerať ako iba na jednu

% alternatív výroby elektrickej energie potrebnej pre pokrytie
schodkov veľmi napätej bilancie jej výroby a spotreby. V mate-
riáloch usporiadajúcej komisie /zápis z 2. zasadnutia/ je už
zmienka o tom, že takýto prístup je zatiaľ charakteristický
pre prístup k výstavbe JE Jaslovské Bohunice a JE Dukovany.

- Využitie JE ako významného zdroja tepelnej energie pre komu-
nálne účely, za ktorý perspektívne v ČSSR nie je alternatívnej
náhrady.

- Využitie JE ako významného zdroja technologického tepla v che-
mickom, hutníckom, potravinárskom priemysle, ako i iných odvet-
viach s velkou potrebou technologickej pary a teplej vody.

- Vývoj konštrukcie nových jadrových reaktorov, ktoré sú schopné
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poskytnúť teplo o podstatne vyšších parametroch, než terajšia
generácie reaktorov VVER.

- Vývoj nových technológií priemyslu, umožňujúcich bezodpadovosť
výrobného procesu, sprecovanie menej hodnotných surovín, vývoj
principiálne nových, doteraz nepoužívaných technológií.

- Na úrovni jednotlivých lokalít postupný vznik predpokladov pre
vytváranie prier:yslovo-po]?nohospodárskych komplexov využitím
interindustriálnej Štruktúry.

- Využitie špecifických vlastností rádioaktívneho žiarenia na
výrobu rádioaktívnych izotopov, kontrolných a meracích prístro-
jov, v defektoskopii, pre sterilizáciu, výrobu superčistých a
nových materiálov a deficitných prvkov jadrovou syntézou, v
nukleárnej humanitnej a veterinárnej medicíne a pod.

- Ochrana a rozvoj životného prostredia na základe jadrovej
energie - hlavne náhradou fosilných palív pri výrobe elektric-
kej a tepelnej energie, vývojom nových bezodpadových technoló-
gií, nových materiálov a palív.

4/ Z iného aspektu rozvoj jadrovej energie je úlohou v nas-
ledujúcich Štyroch globálnych smeroch:
- vývoj a zavádzanie nových jadrových reaktorov vyšších paramet-

rov;
- komplexné využitie potencionálnych možností jadrovej energie;
- časové budovanie a osvojovanie jednotlivých jadrovoenergetic-

kých zdrojov;
- strategicky účelné rozmietnenie jadrovoenergetických zdrojov

v pr-iestore, t . j . ich lokalizáciu na území ČSSR.
Domnievame sa,že terajšie zámery rozmiestnenia jadrových

elektrární na území ČSSR, nie v dostatočnej miere berú do úvahy
práve náročnosť otázky lokalizácie JE. Zužujúci pohľad na JE iba
ako na zdroj elektrickej energie, relatívne ľahká možnosť prepo-
jenia na rozvodnú siet? elektrickej energie k tomu zvádza. Nie
je to iba otázka stavebne-technických kr i té r i í .

Ak majú byť jadrovo-energetické zdroje komplexne využité
v národnom hospodárstve, musia byť národohospodárske podmienky
a kritéria rozhodujúcim faktorom ich umiestnenia.

V ČSSR máme 24 oblastí zvýSenej ekonomickej aktivity, 13 v
ČSR a 11 v SSR. Sú to jednak tradičné priemyslové oblasti,
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hlavne v <?SR a oblasti, kde k rozvoju výrobných s í l prišlo v dôs-
ledku socialistickej industrializácie - najma v SSR. Tieto oblasti
sú viae-menej identické s oblastami rozvoja urbanizácie národných
republík. Podľa nášho názoru rozmiestnenie jadrovo-energetických
zdrojov je potrebné rieSiť vo veľmi úzkej návaznosti práve na t ie-
to oblasti ekonomickej aktivity. Obzvlášť, keď existuje i velmi
úzká funkčná a priestorová závislosť medzi týmito oblastami eko-
nomickej aktivity a oblasťami s nekvalitným životným prostredím,
najma so znečisteným ovzduším.

Vystupuje i sSte jedna veľmi dôležitá okolnosť. Jadrová
energetika má oveľa vačSiu tendenciu ku koncentrácii kapacít, ako
je tomu u klasickej energetiky. Najväčšia koncentrácia klasickej
energetiky v ČSSR nedosahuje 1 500 MM. Pre oblasť Jaslovekých Bo-
hunic sa už teraz plánuje 3 z 880 MV, t . j . 2 640 MW. A iba očaká-
vame nástup mohutnejších reaktorov ako je napr. WER 1000. Tu už
vzniknú kvalitatívne nové problémy v celom rade otázok. Na ich
riešenie je potrebné sa pripraviť.

5/ Zatiaľ je možné konštatovať, že ako JE v Jaslovských Bohu-
niciach, tak i JE v Dukovanoch sú situované v typicky vidieckych
oblastiach /25 km od Trnavy a 50 km od Brna/ s obmedzenými mož-
nosťami ich komplexného využitia.

Umiestnenie JE v Jaslovských Bohuniciach bolo navrhnuté jed-
nak preto, že tu pracovala I. jadrová elektráreň v ČSSR A-l. Loka-
l i t a vyhovovala stavebne-technickým kritériám pre umiestnenie JE,
mali. byť vytvorené kapacity k pokrytiu deficitu energetickej bi-
lancie v západoslovenskom kraji; vznikla možnosť dblšieho využitia
časti stavebných kapacít a staveništných zariadení vytvorených pri
výstavbe A-l a táto mala tiež postačujúce ochranné pásmo pre výs-
tavbu V-l.

I keď uznávame závažnosť všetkých vyššie uvedených hľadísk,
predsa len majú značne ďaleko ku komplexnému zhodnoteniu lokality
pre výstavbu jadrovo-energetického zdroja*

Berieme samozrejme do úvahy i relatívnu obmedzenosť prostried-
kov, ktoré má k dispozícii národné hospodárstvo v tom ktorom obdo-
bí pre riešenie jednotlivých úloh. Obzvlášť pre takú náročnú a
rozsiahlu úlohu ako je výstavba JE. Je však tiež pravdou, že pre
nedostatočne známe, alebo dokonca neznáme úlohy, sa prostriedky
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nehlaáajú a nevyčleňujú.
6/ Pristupujúc z takto náročných hľadísk k rozvoju a úlohe

komplexného využitia jadrovej energie v národnom hospodárstve náš
ústav v te j to päťročnici v rámci Programu P-Q9 r i e š i a koordinuje
úlohu: P-09-159-211 "Ochrana životného prostredia a využívanie
jadrovej energie" s príslušnými dielčími úlohami, časť týchto
dielčích úloh sa r i e š i externe, mimo náS ústav.

Pre 7. päťročnicu navrhujeme začlenenie do Štátnych úloh RVT
v rámci programu P-09-159 úlohu "Rozvoj životného prostredia pri
komplexnom využívaní „jadrovej energie" s nasledujúcimi dielčími
úlohami:
a/ Stanovenie podmienok určujúcich využívanie jadrovej energie,

ako jedného z faktorov tvorby územného plánu,
b/ Výber možností neenergetického využívania jadrovej energetiky

vo vybraných smeroch národného hospodárstva*
c/ Zhodnocovanie vybraných lokal í t z hľadiska vylepšenia životné-

ho prostredia výstavbou jadrovo-energetických zariadení /vy-
brané lokality v ČSR a SSR/.

Cieľom úlohy .je;
1/ Vypracovanie sústavy k r i t é r i í a metodiky ich použitia;
2/ postupné vyhodnocovanie vyššie uvedených lokal í t zvýSenej eko-

nomickej aktivity v ČSSR vo vzťahu k cyklizácii primárne-výrob-
ných technológií a

3/ výskum možností konkrétneho použitia jadrovo-energetických
reaktorov pre neenergetické využitie.

Ide \T súčasnej etape o návrh, ktorý bude upresnený po pre-
rokovaní s potencionálnymi využívateľmi realizačných výstupov a
so spoluriešiteľmi.

Medzi komisiou navrhovanou štátnym výskumným úkolom P-7.2
"Využitie netradičných zdrojov tepla" a nami navrhovanou úlohou
je rad styčných bodov. I s t e v ďalSom jednaní bude potrebné sa do-
hovoriť o vylúčení dupl ic í t , vzájomnom odovzdávaní výsledkov a
najmä úzkej spolupráci.

Z našej strany máme na nej eminentný záujem a t iež privítame
návrhy na spresnenie prostriedkov a cieľov a spoluprácu v rámci
naíej úlohy.
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7/ Pre plnenie týchto náročných úloh náš ústav vytvára pot-
rebné materiálne a organizačné predpoklady.

Od 1. 1. 1978 vytvárame v oddelení rádioekológie samostatné
Laboretórium vyhodnocovania analýz, ktoré bude nošitelom vySšie
uvedených úloh a koordinátorom spolupráce. Toto rieSenie nám
umožňuje stavebné dokončenie prvého bloku našej novej prevádzko-
vej budovy, čo umožňuje rozšírenie ústavu.

Hľadáme samozrejme i iné možnosti - ako je napr. vytvorenie
detašovaného pracoviska v niektorom meste, kde j e už k dispozíci i
skúsený tým odborníkov pre danú výskumnú problematiku. Takéto
možnosti sa rysujú v Bratislave, Michalovciach a i v Olomouci.

Ide o vedeckovýskumnú problematiku s dlhodobou perspektívou
a tým i o dlhodobé c ie le . Sú však predpoklady, že základné orga-
nizačné, personálne a priestorové podmienky sa nám podarí vytvo-
r i ť eSte do konca te j to päťročnice, aby v budúcej päťročnici sme
mohli sústredene pristúpiť k r iešeniu navrhovanej úlohy.

8/ Okrem základných úloh v oblast i rádioekológie, ktoré sú
profilujúce pre náä ústav, plánujeme rozšírenie nášho podielu na
výskume ekologických a chemoekologickych problémov prirodzených,
oteplených a umelých systémov.

Pre tento účel vytvárame t iež v začiatku roku 1979 rozsiah-
l e fytotrónové laboratórium. V danej oblast i už od januára 1978
ústav r ieSi rozsiahlu rezortnú výskumnú úlohu R-17 "Analýza ž i -
votného prostredia HSA Košice", ktorá mimo iných cieľov, má ove-
r i ť návrhy ekonomicko-ekologického modelovania územných oblast í
v podmienkach výstavby a fungovania jadrovo-energetických zdro-
jov.

9/ Zo stanoviska nášho ústavu doporučujeme, aby navrhovaná
úloha P-7-2 "Využitie netradičných zdrojov tepla" bola zaradená
do Štátneho plánu.

Doporučujeme ďalej, aby k navrhovaným dielčim alebo čiastko-
vým úlohám, ktoré r i e š i a problematiku v technologickom priereze
- podľa zdrojov a druhov energie - bola začlenené dielčia úloha,
ktorá by aspoň v niektorých prípadoch r i e š i l a t i e t o otázky v
územnom priereze pre komplex zdrojov a agrokomplex urč i te j o b l a s t i .
Aspoň ako vzorové modelové r ie šenie pre overovanie správnosti
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návrhov.

Súčasne máme záujem o pripomienky a najmä návrhy na spolu-
prácu u tých úloh, ktoré chceme riegiť v našom ústave.


