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t v o fl e m .

Sborník praoí přednesených ae semináři "Solárni a teraonukleá?-
ní zdroje energie", který uspořádalo Fyzikální oääelenl pražské
pobočky JCSW T « StlřinS T květnu 1978, obsahuje práce zaměřené na
informaci o rozvoji československé energetiky,, o možnostech využi-
tí sluneční energie a některých problémoch termonukleárních reak-
torů.

Úvodní přednášku přednesl Ing. I. Bobák s Federálního mlnlster-
otva paliv a energetiky; poukázal v ní na ryohlý růst spotřeby e-
aorgie v celém světě v posledních létech a na změny ve významu
jednotlivých druhů primárních zdrojů energie v posledních létesb
způsobených změnami v jejich cenách. Státy s vyspělou teohnikou
proto pokládají problém zdrojů energie sa prvořadý a věnují ener-
getické prognostice a hospodárnějšímu využiti energie v rozvoji
nových Srubů energie velkou pozornost. rek aapř. ve Spojených stá-
tech byl vytýčen program snížení ročního přírůstku spotřeby ener-
gia a* 2%s omezení dovozu ropy o 50%, zvýšení těžby uhlí a fiosaže-
ní větií úspornosti při vytápění budov. TT nás se počítá s rozvojem
jadsroé energetiky; do jejího výraznějšího nástupu do energetické
bilance se počítá s intenzivnější těžbou uhlí, převážně hnSdáho.
Snahy po úspoře energie a stále vzrůstající náklady ne těžím pri-
mára í ch zdrojů jsergie nohou nepříznivě ovlivnit rozvoj průmyslu a
průmyslová výroby, pokud odpovídajícím způsobem nebude klesat
množství energie potřebné na vytvoření určitého produktu. Důleži-
tým úkolem současné energetiky je zabezpečování teple pro vytápě-
ní budov, zvláStě pak využití odpadního tapla. připravuje se řeše-
ní tohoto problému pomocí dálkových teplovodů z elektráren a do-
dávkou tspla z jsderných elektráren. Přes složitost všech těchto
problému lze říci, že při důsledném prosazování racionalizace bu-
de možno překlenout období potřebné pro výzkum a přípravu využití
fiovýeb nekonvenčních zdrojů energie.

DalKÍ ref&rét Ing. V. fahoSář© věnovaný prognóze českosloven-
ské energetiky je ve sborníku otištěn ve stručaém zněni, podobně
i referáty čísne korespondenta SsAT L. Stouračo o sluneční ener-
gii a nekonvenčních foraáob její přeměny, doc S. Eleczeka o slu-
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nesni energii * J«JÍM využiti a Dr„ J. Bednáře CSo o bilanci slu-
meSní radleoe v podmínkách USSR.

Dr. I. Setlík CSo z tí«taru experimentální botaniky ÖSAY T Tře-
boni referoval o fotosyntéze s hlediska přeměn energie. Ukázal na
oložitoBt prooesů, které re »vén souhrnu vedou k fotosyntéze. 7y-
ložil úkol fotoayntetlekýoh nambrás a ebloroplaatů a T závěru zdô-
Todnll nízkou účinnost fotosyntézy. Přito» však zdůraznil význaa»
nou skuteSaost, že fotosyntéza může probíhat i při slabé« rozptý-
lené* BVVÍU. Dr. ZA. Sroubek CSo a Ing. E. ZSánský CSo podali po-
drobný přehled možností využití fotoelektrických Slánku pro pří-
mou přeměnu sluneční energia T elektrickou. Další referát - Ing.
eroh. ř. Suchomela o budovách a energii - je r« sborníku otištěn
T plném znění, bohužel Tfiak bez bohatého obrazorébo materiálu.

Ing. Pavel Šunka CSo z Ůataru pl»zoatu ÖSAT sehájil druhou
5á»t semináře referáte» o ternojadernyoh zdrojích energiu. Ůrodea
ryložil blsTní typy skladnýeh roakeí a ukázal aa praktické neome-
zení pozemských zdrojů nutných pro získání onergie tímto způso-
bem. Pomocí tzr. Lawsonora kriteria ukázal na podmínky, která je
nutno splnit pro uvedení reakee do chodu. 7 daliím podal přehled
historického rýroje aparatur pro výzkum termojaderná reakoe a
referát uzavřel popisem současných aparatur a metod směřujících
k uskutečnění reakee. Va referát navázal Ing. L. Drška CSo z fa-
kulty jaderná a fyzikálně lníenýrské &TUT přednáškou venovanou
laserovým mikroezplozním systémům. Přednášející provedl rozbor
•ouSasnýeh a perpektivníoh možností koncentrovat velké výkony po-
mocí laserů a přehled současných a připravovaných aparatur, v
oiohž Je terčík z kapalného deuteria přiváděn do křiXištš svazku
pulsů laserového záření. Zvláštní pozornost byla v přednáííoe vě-
nována po51ta5ovému řešení problému ohřevu terSíku.

Salši dvě přednáaky Dr. L. pátého CSe z matematlcko-fyzlkální
fakulty UK a Ing. J. Katouše z ftatavti fyziky plazmatu 5SAV věno-
vané vakuovým a materiálovým problémům termonukleárních reaktorů
jsou otištěny ve sborníku a stejně tak i referát Ing. 7. EůliBky
CSc z Fyzikálního ústavu ÖSAT o kryogenni teonnloe ve výzkumu
řízených termonukleárních rvakol. ZávěreScý referát doo. Zd.
Bilka CSc podal výklad supravodivosti a informaci o eouSasnýoh
druzích supravodivých materiálů a o prvních točivých elektrlo-



kých strojích užívajících supravodičů. Dále popsal principy kon-
strukce supravodivých kabelů a akumulátorů elektrické energie vy-
užívajících supravodivosti.

Seminář byl ukončen diskusí věnovanou podmínkám pro rozvoj ae-
tod využíti nekonvenčních zdrojů energie a vyústil v memorandum,
které uvádíme v závěru sborníku. Doufáme, že sborník doplní naái
literaturu v problematice, Jíž je věnován, i když se nepodařilo
shromáždit rukopisy všech referátů na semináři přednesených. Opož-
děné vydání sborníku bylo způsobeno obtížemi flnanSniho a výrob-
ního rázu. Teprve porozuměním a podporou Jednoty ôs. matematiků
a fyziků bylo možno vydání uskute5nit.

Redaktor sborníku děkuje autorům rukopisů.

Libor Pátý
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P r o g n o s a r o z T o J e

československé energetiky

ing. Václav Jahodář

Výzkumný ústav energetický, Praha

1« ft v o d
V moderní společnosti zasahuje energia do vfiech oblastí hospo-

dářské • sociální činnosti. Bnergetleká politika každého státu
ovlivňuje a je ovlivňována řadou faktorů • kladné« i záporném smS=
su. Jako příklad uveSm« disponibilitu a spalorání tuhých paliv T O
TO tahu k životnímu proatředl.

Osmdesátá léta a celá poslední Štvrtina naSeho století bude
svědky radikální změny T mnoha dříve předpokládaných trendech pro-
dukce a spotřeby paliv a energie, bude eouSaenS svědkem nástupu
nových směru v rozvoji energetiky a elektro-energetlokého průmy-
slu obzvláště.

Radikální zvýSenf světových cen větSiny těžebních produktů,
zejména ropy a obrat v podmínkách nákupu silné ovlivněný zhoršují-
cími ee podmínkami Jejich dostupnosti vyžaduje, aby byly vyvíjeny
nové zdroje energie s co neJvyš5ím úsilím.

Důležitým příspěvkem k oelkovému zásobování energii bude elek-
trická energie a dodávkové teplo z jaderných paliv. Do popřafií
zájmu se dostala i tuhá paliva, uhlí může být v doetateSné míře
zdrojem energie v řadě zemí. Snačně vzrostl význam vývoje surovi-
nových a palivo-energeílckýcb bilancí s prognóz zpracovávaných
pro nové podmínky.

7 souSasné době jsme svědky toho, Se tempa rozvoje průmyslově
vyspalých zemi jsou negativně ovlivňována objemy a náklady na vy-
užívání přírodních zdrojů, od kterých Je tento rozvoj odvislý.

Vědeckotechnický rczvoj, se kterým eouvisí teebaika a životni
styl, je Saato v rozporu s potenci palními možnostmi Serpéní ne-
obnovujících se zdrojů a lze v této souvislosti vidět výrazné
•nahý o raoionáluí Sarpání těchto zdrojů, nebo alespoň těch, kte-



ré Jsou sne.lnôji přístupné a poměrně levné. Současně Je vidôt i
racionální postup při využívání etále vzácnější půdy a vodních
zdrojů.

Uvedený pohled ne ve světovém měřítku stává tím závažnějším, že
většina rozvojových zemí nastupuje resp. hodlá nastoupit stejnou
oesta svého ekonomického rozvoje, jako průmyslově vyspělé ženě a
není í asto respektováno, že minulé podmínky rozvoje jsou neopako-
vatelné. 7 tomto směru byly zajímavé studie tzv. flímského klubu,
dříve odmítané, dnes v některých nových pohledech obecně uznŕivané.
Dokládají to růzaé studie IIAS& (International Institute for
Applied Systems Analisis- Laxenburg, Rakousko). Je nejen nezbytné
Šetřit a maximálně zhodnocovat přírodní zdroje vaeobecně, alo ze-
jména hledat technologické alternativy vycházející z nevyčerpatel-
ných zdrojů, nebo alespoň ze zdrojů, které jsou dlouhodobě méně
limitujícím Sinitel&m rozvoje.

V rozvoji energetiky představuje problém energetických zdrojů
pouze jednu Sást celkové problematiky zdrojů; znaSné úsilí se vě-
nuje úsporám energie, zvětšování objemů zdrojů energie a zásob a
to csstou zavádění jak nových technologií těžby, tak cestou no-
vých technologií energetických přeměn a nových principů v oblas-
tech konečného užití různých forem energie.

Úvodem třeba JeStě poznamenat, že Jsme v sedmdesátých leteob
vstoupili do údobí vzrůstajících nákladů nejen na výroba energie,
ale i na suroviny, na užitkovou vodu a na využitelnou půdu. (Ne-
lze zaměňovat s růstem tržních cen; růst cen řady surovin způso-
bený politickými faktory nemůže být zaměňován za faktický růst
nákladů, na který působí řada c .. aktivních faktorů.) Bůa* nákla-
dů ovlivňuje všechny fáze procesu od těžby prvotních zdrojů v
jejich přirozeném prostředí až ke koneSné formě, v níž aa zdroje
spotřebovávají v ekonomických systémech. Hezi cbjektivní fakto-
ry, které ovlivňují růst nákladů např. patři

nezbytnost využívat stále obtížněji získávané adroje, Jako
Je ropa z mořského dna apod.,

technologická náročnost při těžbě a dopravě paliv 1 z ti-
tulu obtížných klimatických podmínek,

rostoucí potřeby zařízení a novýoh výrobků i celých zař£-
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zení v technologických procesech, které Jsou nutné v důsled-
ku využívání zdrojů klesající kvality, jako toau je např. u
nás při využívání méněhodnotného hnědého ubil, ale i Jiné
faktory (chudé rudy, náročnější úprava vody),

narůstající ekologická omezení, Jako např. v ÍSSR rekultiva-
ce krajiny devastované povrchovým dobýváním unii, tuhé a
plynné exhalace při spalováni fosilních paliv apod..

Tento růst nákladů se obecne projevuje nárůstem spotřeby eko-
nomických zdrojů, pracovních sil, půdy, finančních prostředků, e-
vant. i přírodních zdrojů.

Kutno současna poznamenat, že výstavba výrobních kapacit ai
vyžaduje zajisfovat některé výrobky dovozem a i při investiSní ú-
5astl rostou devizové náklady. Konečně samotné krytí růstu dovoz-
ních potřeb paliv z rozvojových zemí vývozem znamená nákladnou
cestu a záležitost kompletaSně a úvěrově nároSnou.

Různé strategie dlouhodobého rozvoje zdrojů, zejména strategie
rozvoje energetické politiky pro konkrétní podmínky toho kterého
státu, musí hodnotit všechny faktory komplexně a jde o znaSně
složitý proces, nebo? nutno respektovat časový faktor (faktor vy-
jadřující, kdy může dojít např. k realizaci inovací vyšších řádu
a jaká budou tempa difúze inovací).

7 energetice Je rovněž důležité hodnotit, jaké jsou podmínky
pro substituci různých forem energie v oblasti koneSné spotřeby.
(Jako příklad uveSme, Jak dlouho trvalo u náa, než doSlo k záme-
ne tuhých paliv za kapalná a za elektrickou energii v železniSní
dopravě.)

Problém racionalizaoe spotřeby paliv a energie se v perspec-
tive dotýká i oborové a sortimentní struktury zpracovatelského
průmyslu a změn výrobních programů, při kterých by ae lépe zhod-
notily suroviny a energie resp. při kterých by doälo k záměně
energeticky a surovinově náročných technologií za méně nároSné.
Zde opět hraje roli 5asový faktor, nebol by šlo vesměs o opatře-
ní spojená s Investiční činností.

2. Posouzení světového vývoje energetiky

7 minulém rozvoji energetiky můžeme pozorovat změny ve struk-
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túře spotřeby prvotních zdrojů energie. Kolen roku 1850 bylo např.
dřevo zdrojem asi 90% energie. Revoluční zvrat přineslo využívání
fosilních paliv. 7 roce 1910 bylo j12 uhlí zastoupeno ve spotřebě
zdrojů 65*. S nástupem levných kapalných a plynných paliv začal
relativní pokles spotřeby tuhých paliv. 7 roce 1970 se již kapal-
ni a plynná paliva podílela na oelkové spotřebě prvotních zdrojů
enargle téměř ze 70%. 7 současné době jsme svědky prudkého rrzvo-
Je využiti jaderné energie. Jsme ale také svědky diskusí o vývoji
energetické sltuaoe v příštích desetiletích a zda a za jakých pod-
mínek bude možné uspokojovat stále rostoucí potřebu energie.

Haftová krize z let 1975 a 1974 byla vážným signálem, pokud
jde o čerpání zásob ušlechtilých fosilních paliv, o jejich nové
ocenění a vedla prakticky na celém světě k přehodnocení jednak
dlouhodobých temp rozvoje, jednak k řadě opatření jak na úseku
lepšího využívání paliv a energie, tak na úseku výzkumu a vývoje
nových nekonvenčníob zdrojů energie.

Začátkem tohoto století představovala světová spotřeba prvot-
ní ah zdrojů energie zhruba 800 mil. tmp (zde a v dalších údajích
je použito jednotek: 1 tap = tuna měrného paliva = 7.106 koal =
• 2,93 . 1 0 1 0 J * 8,14 . 10 3 klh). 7 roee 1970 dosáhla Již spo-
třeba hodnoty 7,2 mld tmp, stoupla tedy od počátku století devět-
krát. Kolem roka 2000 předpokládají novější prognózy úroveň svě-
tové spotřeby asi 25 mld tmp, oproti staráía výhledům s hodnotami
29 až 36 mld tmp. I tak je absolutní přírůstek roSní spotřeby pa-
liv a energie v údobí 1980 až 2000 (zhruba 14 mld trap) dvojnásob-
kem hodnot oelkové světové spotřeby v roce I970 a znamenal by
průměrné roSní přírůstky 4,2%, oproti ročním přírůstkům 5,1% v
průběhu let I960 až 1970.

Současně se perspektivně změní i struktura spotřeby prvotníoh
zdrojů energie. Podle referátu na 10. světové energetické konře-
renoi v Istanbulu (1977) se bude v rose 1990 na celkové spotřebě
podílet ropa ze 40%, zemni plyn z 181, uhlí z 22%, vodní a geo-
tbermální energie z 5%, jaderná energie již z 15%. K roku 2000
podíl uhlí relativně opět klesne (odhadem na 17%) při stálém
ještě absolutním jeho růstu (až na dvojnásobek dnešní spotřeby).
Podíl kapalných a plynných paliv můža tvořit asi polovinu celko-
vé spotřeby 1 když také zde je očekáván absolutní přibližně
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dvojnásobný růst dnešní spotřeby. Jaderná energie si udrží vysoká
tempo rozvoje a to se odrasí v téměř 30%-ním podílu re světové pa-
livo-energetiokó bllanol spotřeby.

Ifázory na vývoj světová spotřeby paliv a energie a na podíly
Jednotlivých druhů paliv a energie v dlouhodobé* výhledu nejsou
vSak JednoznsSné a s délkou prognostického údobí rozptyl údajů
roste. Brtrapolaoe minulého vývoje se již považuje za neopodstat-
něnou a experti se přiklánějí k názoru, že vývoj bude ovlivaěn 11-
Bitovanýai možnostad disponibility paliv a energie a že roSaf pří-
růstky budou mít klasajíeí tendenei. Rozložení zásob foslímisb pa-
liv rovněž ovlivní ve světovás i regionální* měřítku tready rozvo-
je spotřeby. 7 zemích OBCD rostla v r. 1977 poptávka po energii
Již mnohem pomaleji než hrubý doaáoí produkt (BBP). (Bnergie o
0,9%, HDP o 5,5%.) Poměr mezi růstem spotřeby energie a růstem
HDP klesl v údobí 19?2 až 1977 na o,52 oproti 1,05 • údobí I960
až 1972. Hôkteré prognosy VBk uvádějí, že ekonomioká rovnováhu s
ekologickými potřebami umožní růst HDP v přiStion 25ti leteeh tem-
pem jen 5,5 až 5,7% roSně. Potřeba energie poroste pomaleji než
HUP, tempem asi 2,8 až 5% za rok.

Pro své výhody si sice ropa udrží dlouho zna&ný podíl, ale v
řadě zemí nemůže již být bází růstu potřeb energie. Horní mez svě-
tové těžby kolen roku 1990 je uváděna ve výši 4 až 5 d d tun ro8-
ně, oproti celosvětové spotřebě esa 5 mid turn v rooe 1975. K« kon-
ci století nebudou pravděpodobně objevovány nové zásoby ropy ani
v rozsahu, který by odpovídal souSaané úrovni roční spotřeby,,
Dnešní zásoby (tzv. konvenční) cca 260 mld tun ukazují nezbytnost
jednak potřeby přechodu k využívání nekonvenčních zásob (bitmi-
cózni břidlice a pisky, ropa z moří o hloubce věVší než 200 B,
ropa z polárních končin), jednak přechodu ne uhlí a hlavně na Ja-
dernou energii.

10. světová energetická konference uvedla optimističtější
prognózu u zemního plynu. Jsou předpoklady do 10ti let podstatně
zvýSit těžbu a zvýienou úroveň udržet asi flo roku 2020. Ani Bera-
ní plyn vSak u některých zemí nebude rozhodující ku krytí pří-
růstků spotřeby.

Přes absolutní růst ve využití vodní energie, relativně a& Je-
jí dnešní podíl ve světovém měřítku k roku 2000 nessaSní (coa 6*).
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Uvedené okolnosti, které zdaleka nejsou vyčerpávající, vyvolá-
vají tendenoe ryohlejäího uplatnění nekonvenčních zdrojů energia,
mezi které po&ítáne sluneční a geothermální energii, energii mora
(přiliv a odliv, vlny a rozdíl teplot) a jadernou fúzi. Postupné
Jejich využívání znamená dořešit řadu vědecko-technických i soci-
álnS-ekonomickýeh problémů. Pro výrazné Jejich uplatněni bude tře-
ba poměrně dlouhé doby k vyřešení vSecb výzkumných, vývojových a
výrobních úkoltl.

Spotřeba energie není samoúčelná a nelze Ji posuzovat Jako ne-
závisle proměnnou veličinu. Energie slouží k uspokojování potřeb
člověka a energetické prognózy jsou tedy i výsledkem ekonomických
prognóz a výhledu celospolečenského vývoje.

Stagdace a hluboký krizový pokles hospodářské aktivity v prů-
myslově vyspělých zemích kapitalistického sveta v průběhu sedmde-
sátých let změnil od základu situaol. Sada zemí dovážejících vel-
ká množství ropy a zemního plynu byla postižena krizovými Javy i
7 oblasti spotřeby paliv a energie a také v oblasti dalšího roz-
voje elektrizaoe. Bezprostřední vliv na pokles ve spotřebě prvot-
ních zdrojů energie a přechodně i na pokles ve spotřebě elektric-
ké energie měly mimo jiné značné poklesy výroby černé metalurgie,
kovohutnictví a chemického průmyslu v letech 197* a I975. Působil
zde již v úvodu vzpomenutý cenový zvrat. Za poslední 4 roky např.
vzrostly ceny kovů a rud dovážených do SSSR z kapitalistických
trhů o 79%, kauôuku o 52%, několikanásobně se zvýšily ceny paliv,
zejména ropy (cena za 1 barel = 159 1 vzrostla z cca 2 US Sf na
•si 11 TO g v roce 1977» tj. od roku 1975 téměř 6krét). Při dal-
iim růstu cen ropy o 2% ročně by cena dosáhla k roku 2000 hodno-
ty přes 18 US Jí za barel.

Váklady na získání ropy z nekonvenčních zdrojů (píaky) resp.
náklady výroby uhlovodíků z uhlí se ooeňují na 20 až 25 US tf za
barel.

Ve vývoji spotřeby prvotních zdrojů Jsou značné rozdíly v
rozličných oblastech světa. Spojené státy např. v roce 1974 ab-
sorbovaly 30% světové spotřeby, západní Evropa 19,3%, evropské
soolalistioké země 25,3%. Ha opačném pólu od průmyslově vyspělých
zemí jsou rozvojové země. Tej ich dneäní spotřeba činí zhruba 500
•11. tap. Má-li "třetí svět" začít překonávat dnešní stav zaosta-

- 12 -



loatl, Měla by Jeho spotřeba dosáhnout 1c roku 2000 dvou až tří aid
tap. Znaawtalo by to speoifiekou spotřebu nn obyvatele mí 800 kgap
alato anální eoa 300 kgap/obyv/rok. Pro porornání uveSae ze »t«-
tistifc OMr-SHK hodnoty za rok 197$ P*° nektare státy:

Stát
Měrná spotřeba prvotních
zdrojů anargla
T kgap/obyv/rok - 1975

TO* 10 999
SSSB 5 5 «
řraneie 9 944
Srit 2 028
Západní Kvropa . . . . . . 4 023
B88B . 6 116

Pokud Jde o údaja o srštoT* spotř«bS alaktrleki energie:
Dl« statlatUc OSV - irropaScé hospodářská koaise dokoasntují vývoj
tyto hodnoty:

Oblaat

8r«t

Crropa
(bas SSSR)

vak

SSSR
(btto Týro™
!•)

Bok

I960
1970
1976
1960
1970
1976
I960
1970
1976
I960
1970
1976

Btto spotřeba
10 9 kffh
2 ?01
4 908
6 71?
686

1 «5
1 854
849

1 642
2 152
292
756

1 100

Spotřeba na
1 obyr. v klh

772
1 562
1 660
1 518
2 865
3 552
• 697
8 015
9 9U
1364
3 030
4 285

sromání wraOae, Ke dis nailon statistik hrubá spotřeba
elektrické energie aa 1 obyvatele Slnlla T 8S8B

• roee 1970 * 3 588 W h ,
v rooa 1976 4 468 kffh.



Spotřeba elektrické energie zaznamenává dosud u vyspělých zeal
roční přírůstky dvojnásobné oproti přírůstkům spotřeby prvotnioh
zdrojů energie.

Pokud Jde o teapa růstu spotřeby, odvozená z vpředu uvedených
hodnot, Siní průměrný roônl růst spotřeby v %:

Oblast

STět

Svropa

US*.

SSSR

1960-70

7,85

7,5
6,8

10,7

1970-76

5.35

4,%0

4,45

6,95

Spotřeba elektrické energie se zhruba zdvojnásobila zrn 10 let.
7 vyspalých zení s vysokou specifickou spotřebou .1-̂ u vykazovány
roení přírůstky značně nižSÍ, než u zemí s nizktru specifickou spo-
třebou.

Z-podrobteJSíoh statistlekýoh údajů trvá u vyspělých zemí ten-
dence rychlejšího růstu spotřeby v nevýrobní sféře oproti růstu
spotřeby elektrické energie v průmyslu.

0 dosavadní vývoj, poznamenaný unergetlokou krizí, se opírají
novijli prognózy rozvoje světové spotřeby, která se udává k roku
2000 v hodnotáoh řádově 25 al 2? tísíe TWh/r, oproti starším pro-
gnózám s hodnotami značně vyisimi. Ve srovnání s rokem 1977, kdy
•potřeba již dosáhla zhruba 7 000 W h znamenalo by to zabezpečit
do roku 2000 absolutní přírůstek roční výroby elektrické energie
ve ryli 18 až 20 tisíc Ttľh, eož representuje přírůstek instalova-
ných výkonů elektráren kolem 4 nilónů nr. Z tohoto kvantitativní-
ho pohledu na rozvoj elektroenergetiky je patrná potřeba vysoké
lnvestiSní aktivity, potřeba růstu Jednotkových výkonů elektráren-
ských zařízení a výkonů oelýeh elektráren v řadě zemí a z toho
všeho plynouoí pak náročnost na vědeckotechnický rozvoj v celé řa-
dě výzkumně-vývojovýeh směrů » tím souvisejících.

Zabezpečení uvedených přírůstků spotřeby elektrické energie
zvýši podíl prvotních zdrojů potřebných k její výrobě z dnešních
asi 25% na víoe než 95$. Jak j liž tylo uvedeno, velká část výroby
elektrické envrgie nebude možná b«>z jaderné energie. Prognózy Je-
jího podílu ve světovém měřítku mají t.5. značný rozptyl. JIŽ
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dnes výkon v«e«h Jaderných elektráren ve STÍ tě dosáhl kolem 100 tis.
m¥ a v Kvropě ae Jaderná energie podlil na výrobě elektrické ener-
gie 4,4%, v UB4 a Velké Britanii 15%. Z řady přííin, zejména překá-
žek kladených T nSkterýoh státe on výstavbě nových jaderných elektrá-
ren dollo podle údajů Mezinárodní agentury pro atomovou energii re
Vídni ke zTratu r prognózovanýeh světových výkoneeh k roka 196$ z
hodnot 480 «ž 530 Gfe na 17? až 968 Qfe. To Siní prognózy do roka
2000 značně nejistými. Ise vyslovit názor, že podíl výroby elektrle-
ké energie z jaderných elektráren přesáhne 35% z oelkortf světové vý-
roby. Výroba z Jaderných elektráren T řadě zemi předstihne výrobu e -
lektřiny z rodních elektráren a z fosilních paliT.

Z uvedaného plyne, Se ve oTětoTém měřítku stojí energetika před
nemírnými úkoly, jak zabezpečí* pro lidstvo dostatek energie vieal
cestami a jak zajistit aouSasai ha-rnonleký rýroj. Z p?s* TsaikK
obtíže re svetové energetice je to prári jaderná energie « dlomh©-
dobi další noré energetické zdroje, které představují další noXaos-
ti růstn spotřeby, zejaéae elektrické energie. Jestliže starli pro-
gnózy uradily «eze nasycení např. 20 «ž 30 tisíc kfh aa obyretele a
rok, jdou dnešní úrahy aa hodnoty 50 000 kfh i více.

5. Prognózy rozvoje Seskosloyenské energetiky,

zejména elektrlzaCní soustavy

Tuzemská spotřeba prvotních zdrojů energie (P1Z) se v SSSR «vý-
iila z 45,2 mil t«p v roce 1955 na asi 93 ail tap v rooe 1975. tsn.
bihem dvaceti let zhruba dvakrát, což představovalo pr&aěrné rotní
přírůstky 3,65%. Spotřeba elektrické energie ve stejném údobí se
zvýšila 4,3krát a to z 14,9 aid kWh v roee 1955 aa 63,5 *ld kfh v
rooe 1975, tzr., že rostla s pr&měrným ročním přírůstkem 7,5%.
Z hlediska uvedených temp rozvoj odpovídal poměrům ve vyspělých
průmyslových zemích. Absolutní hodnoty spotřeby a z nioh propočte-
né měrné spotřeby na 1 obyvatele však ukazuji ve srovnáni s ukaza-
teli ekonomiokého růstu neúměrně vysokou aároSnost Československé
ekonomiky na prvotní zdroje energie a aa druhé stráni zaostávání
ve spotřebě elektrleké energie.

Je zde celá řada faktorů, které ovlivňovaly dosavadní rozvoj
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energetiky r SSSB. Československé energetioké hospodářství se déle
než v jinýeb státeeh opíralo o tuzamská paliva, převážně haě&é uhlí
a to poznamenalo i strukturu spotřeby prrotníeh zdrojů energie,
prve r šedesátých iřteeh se výrazněji srýSil podíl kapalných a
plynaýefe pallr, eož soueasně zvýšilo nároky na doros.

Vývoj akladby tuzemské spotřeby

(Údaj* T ft)

Svraá paliva

Kapalná • plynná p.

Ostatní (al. s rody..}

% toho doros %

I960

88,6

9,5

1,9

100

10,9

1970

55.3
20,9

3,8

100

25,7

1975

66,*

30,0

3,6

100

3*el

Struktura naiieb prrotníeh zdroja energia a dorocy prerátaš xa-
bexpeSené trn SSSR měly za následek, že dôsledky energetické kxize
Edaleka neorllrnlly fieakoslorenské národní hospodářství tak rýrac-
a«, Jako TětSinu ryBjr<él:f£h kapltalistiokýeh zemí.

T úrodní části referátu uredený rýro) r diaponobllits palir a
energia na crětorte trhu • růst nákladů na získáránl 1 r sooialia-
tiekyoA zeníoh orllmil ale obdobně jako re srStorém aěřítka i
nail energetickou politiku.

Do popředí ae doatal poiadarek jak raoionalizaoe spotřeby rleeh
forem energie, tak potřeba urychleného rozroje jaderné energetiky.

Prognosy rozroje potřeb energie byly podrobeny rerisi s přihléd-
nutím ku směn* zejména mějlíoh podmínek rozroje.

Minulé prognózy ukázaly, ie pro stále roatoueí nedostatek tu-
zemských zdrojů energie by enonsně rostly požadarky na doroz a to
by se stalo limitujíoím faktorem rozroje Sesksslorenaké ekonomiky.
7 nejbliKlíoh 10ti *1 20ti leteoh dôležitou roll musí sehrát i na-
dále naše zejména hnědé uhlí. Podílelo a» T rooe 1975 ns krytí pr-
rotníoh zdrojů pro energetické úSely z ooe 47%, r rooe 1990 by mě-
lo ještě krýt eoa 57%, oo2 ukazuje na jeho dominantní pootarení.

T údobí 1975 • 2000, tj. během 25ti let by se měla spotřeba pr-
rotníeh zdrojů energie zrýilt méně než* drakrát. Předstaroralo by
to vzrůst na spotřebu kolem 180 mil. tmp a za toto údobí průměrné
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rodní přírůstky asi 2,7%. Tempa postupného poklesu ročních přírůst-
ků jsou závislá na tempech rozvoje ekonomiky a na důslednostiP »
jakou se podaří snižovat Její energetickou nároSnoet. Jde o kom-
plexní a složitý problén přizpůsobeni národního hospodářství půso-
bení vnôjäích podmínek, které svýa rozsshem, hloubkou e intensitou
nemají v historii naSÍ ekonomiky obdoby.

Lze mluvit o Štěstí, že právě dnes je k dispozici JaderaA ener-
gie, nebo? může zlepšit situaci v defioiteeh při kryti výroby e-
lektrioké energie, perspektivní i tepla.

Prognózy ukazují, že bude zapotřebí, aby se kolem roku 2000
svýSlla dneSní úroveň výroby zhruba třikráte, oož by znamenalo řá-
dově roční přírůstek výroby o 130 mld kWix. lze očekávat, že na vý-
robě se budou Již z oea 60ti % podílet jaderné elektrárar. Dojde
tudíž k revoluční znění struktury zdrojů výkonu a energie. Předpo-
kládaná výrobe elektrické energie na bázi Jaderných paliv ve výil
zbrube 120 mld kVb by kolem roku 2000 nahrtäila cca 45 mil tep,
oož převedeno na tuzemské energetické hnědé uhlí o výhřevnosti
2J00 koal/kg (9629 kJTkg) reprezentuje roční těžbu 157 nil tan,
tzn. těžbu, kterou nedosáhneme ani při největším rozvoji těžebníob.
kapacit (odbytová těžba hnědého uhlí a lignitu dosáhne u nás asi
110 mil tun).

Pouze pro úplnost nutno uvést, že teoreticky využitelný primár-
ní hydroenergetický potenolál je v SSSR ooa 8,9 mld kWh/r. Uvažn-
jeme-li v prognózách zvýšení potřeb vody na zavlažováni, pro oby-
vatele a průmysl vSetně potřeb vody pro tepelné elektrárny, ne-
přesáhne k roku 2000 hodnoty 8,5 mld kWh/r. Jeho dneSní poměrně
aízké využiti kolem 45% vzroste výstavbou vodních děl na Dunaji a
několika málo daliioh vodních elektráren n* eca 56% k roku 2000.
Vyšší využiti nebude pravděpodobně ekonomicky únosné.

7 návaznosti na nedostatek kapalných a plynných paliv se v
prognózách rozvoje zdrojů Špičkového výkonu a energie uplatňuji
ve zvýSené míře přeSerpaoí vodní elektrárny s jednotkami několi-
ka set MV výkonu.

V celé elektrizační soustavě si výěe přírůstků výkonů vyžádá
přechod na Jednotkové výkony u Jaderných elektráren 1000 Ml a
víoe a soustředění výkonu do Jedné elektrárny 2000 až 4000 WK
eventuelně i víoe. I tyto údaje dostatečně dokumentuji národnost
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perspektivního rozvoje elektroenergetlky.
Pro komplexní pohled ne energetické hospodářství bez zajímavosti

nejsou ani prognosy spotřeby dodávkového tepla. V rooe 1975 činila
jeho spotřeba v SSSR téměř 107 mil Goal (446 nil OJ) a pro výrobu
tepla celkem činila spotřeba prvotních zdrojů energie eoa 38%.

Prognózy dávají hodnoty potřeby tepla, zajlitovaného centrali-
zovaným způsobem (teplárny, výtopny) k roku 2000 řádově koles 225
sil Ooal/r (9*2 all OJ). Lze předpokládat, že minimálně 10* by již
mělo být kryto na bázi jaderného paliva. I v této oblasti misí vě-
deoko-technický rozvoj přinést zvýšení úrovni nejen na stráni vý-
roby tepla, ale 1 jeho např. dálkové dopravy a zejaéns v raoioaa-
lizaol jeho konečné spotřeby, půjde 1 o efektivní využití tzv.dru-
hotných zdrojů energie, např. nízkopotcnelonálního odpadního tepla
s tepelných elektráren.

Ve zcela hrubých rysech naznačená perspektiva jak světové tak
československé energetiky ukazuje, že v údobí do roku 2000 bude
zapotřebí připravit 1 rozvoj daliícb nových zdrojů a forea ener-
gie* Bude zapotřebí, aby J-̂ ierná paliva větii aěrou substituovala
klasická fosilní palive, zejaéaa ropu, později 1 zemní plyn, tsn.,
•by ae zvýfiil podíl elektřiny 1 dodávkového tepla vyráběného na
bázi jaderné energetiky. Do popředí ae dostane i využití obnovi-
telných zdrojů, jako je např. sluneční energie. V podaínkáeh SSSR
fiftjde předeviía o využití energie slunečního záření na oh£ev u-
zátkové vody. Substituci kapalných a plynných paliv pro technolo-
gické účely by aělo umožnit nasazení jaderných zdrojů s vysoko-
teplotními reaktory (pro výroba vysokopoteneionálnlho tepla) ješ-
*i přeď rokem 2000.

». 8 á v i r

Potřebu energie bude v příštích dvaceti až pětadvaceti leteob
kryta převážně průayalovýni zařízeními, která jsou dnes v provo-
zu, reap* jejichž výstavba probíhá nebo je v přípravě. Protože v
nejbližší budoucnosti zřejmě nedojde k velkému přelomu ve vědě a
v technice, zdá se, že přírůstky spotřeby energie bude jednak
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nutno korigovat na podkladě závažných racionalizačních opatření na
a tracě konečné spotřeby viech f ores energie, ,)«dnak bude nutno •po-
třebu zajistit zařízeními velmi podobnými neb identiokými a* zaři-
čeními, která jsou dnes k diapozlol, ale « vyttlíml parametry áola-
nostl i výkonu.

Plyne z toho, že svět ae bude spoléhat na lconTenSni a Jaderná
paliva a na efektivní využívání energie. Při pohledech do minulos-
ti Je však vidět značný rozdíl v energetioké politioe, který spo-
ôívá v tom, eo Je k dispozici dnes a co bylo tehdy, zejména ale co
se plánuje dnes a co se plánovalo drive. Je to příznačné v souvis-
losti s rozvojem jaderné energetiky, která JeStě nedosáhla úplné
průmyslové zralosti, zahrneme-li do úvah vedle jaderných reaktorů
různých typů celou oblast jaderného průmyslu.

Prognózy současna ukazují, že i využití jaderné energie $m jen
první fází využití novýúb forem a zdrojů energie. 7 této souvis-
losti vystupuje již v úvodu zmíněný Sesový faktor. Žádný energe-
tický zdroj totiž nedospěje do období zralosti, pokud úspěině ne-
sdolá problémy realizovatelnosti, které jsou
- vedeeká realizovatelnost,
- technická realizovatelnost (experimentální zařízení),
- realizovatelnost v průmyslovém měřítku (výroba a provoz z o-
věřenýoh materiálů,...),

- ekonomická realizovatelnost (schopnost ekonomické soutěže,..},
- společenská realizovatelnost (přijatelnost) - tj. všeobecný

souhlas veřejnosti.
žádnou z podmínek nelze ignorovat. Aplikací této stupnice při-

jatelnosti na nové energetioké zdroje třeba posuzovat, kolik tech-
nologií má vyhlídku do roku 2000 a které až po roce 2000. Hlavním
úkolem zůstává organizovat v příštích letech rozsáhlý výzkum a vý-
voj t«k, aby energetika nebyla brzdou společenského rozvoje.
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8 l u t t 8 a í e n e r g i e

e nekonvenční foray Jeji přeměny

Ing. L. StonraB, Dr3o, 8Ian korespondent 6SaT

Fyzikálni ústav ČSAV, Praha

Málo si uvědomujeme, že jeětě pfad 200 lety SloTěk odvozoval e-
nergetloké zdroje jednoznačně od Slunce. Minima tím přímé a zpro-
středkované formy sluneční energie, které jsou Te sré podstatě ob-
noritelné. Fosilní zdroje jsou aeobnovitelne. Dříví bylo lirooe
využívaným paliTem. Zntenzírní využívání fosilních paliT zapoBalo
T 19. století a rozrostlo se T»lmi výsnanmě. Uhlí se začalo těžit
•e velkém teprve okolo roku 1820, nafta o čtyřicet let později.

Tyto změny ve využívání zdrojů energie souvisely s rozvojem in-
duatrlalizaoe a nasazením strojů^ které byly vynalezeny, a s roz-
vojem dopravy. 7 posledních sto letech rostla spotřeba energie ex-
ponenciálně, přičemž tato spotřeba lineárně koresponduje s hrubým
národním důchodem (obr. 1, 2 ) .

Současný teohnický pokrok a rozvoj výroby, jež jsou ve své pod-
statě kryty neobnovitelnými zdroji energie, vedl k Jejleb praktlo-
kému vyčerpání. Proto před námi stoji velmi naléhavě otázky hledá-
ní alternativních zdrojů energie, které by odkryly novou perspek-
tivu a zabezpečily budoucí vývoj.

Trendy spotřeby energie a Její zásoby

Často se vyslovuje mínění, že spotřeba energie jeStě dlouho po-
roste exponenciálně. Je vSak předmětem poohyb, zda je tato prog-
nóza správná. Nastupuje i aspakt hospodárnosti, úspory energie.
Může dosáhnout až 20% ve vysoce industrializovaných zemích, aniž
by se ohrozila průmyslová výroba.

Budouonoat neumožňuje přísun energie nebo novýen zdrojů ener-
gie v míře, jak by bylo potřeba. Z celosvětového měřítka je roz-
hodujícím faktorem pro spotřebu eoergle růst populace, který ve

- 21 -



avýoh důsledcích způsobuja velké problémy do budoucna.
Mezi zdroji energie roste úloha sluneční energii i když je dneš-

ní technický pokrok a rozvoj výroby r zasadí zabezpečován neobnovl-
telaými zdroji energie. Alternativní zdroje energie je nutno stále
hledat. HoTodobá přímá přeměna sluneční energie TyzaduJe konstrukci
nových technických systémů, např. slunečních baterií, založených na
fotovoltalekém jeru v polovodičích.

Tyto systémy pro přeměnu energie mají potenciální možnost pokrýt
jistou Sást nároku na energii, STapř. T rooe 1972 byla svetová spo-
trebe energie 56 . 10 1 2 kWh. Plocha 220 tisíc ka 2 tj. 0,05% porrohu
zeme pokryté slumeSními bateriemi, by při účinnosti přeměny kolem
10* umožnila no zvládnuti všech tvehnlokýoh problémů pokrýt tuto
spotřeba energie (Je to 1 A ploohy Sgypta).

Celkové dostupné zásoby energie na světě js Eoäno oaerakterlzo-
vat takto:

1) Slunefiní energie dopadající na Zemi za 1 rok je desetkrát
větší, nei všeohny fosilní zdroje, včetnfi dosud nenalezených.

2) Uhli a další pevná paliva jsou významnou zásobou energie jen
pro nejbližší budoucnost.

3) Zdroje energie z neštěpnýoh Jaderných reaktorů není možno
přeceňovat (zásoba je tak velká, Jako zásoby nafty).

%) Zásoby energie jsou na světě nerovnoměrně rozloženy.

Přeměna sluneční energie, ekonomické oesty řešeni

Při rozboru otázek přeměny sluneSní energie v užitečnější - po-
užitelnější formu energie vycházíme z těohto údaja:

Celkové sluneSní záření činí v ročníH průměru v našloh podmln-
káoh > až 4- kWh/fer za den, z toho difúzni záření 1,5 Wh/m2 za den.
T rovníkových oblastech celkové záření dosahuje 5 až 6 kfh/n2 za
dea.

Foray přímé p^esěny sluneční energie v teplo a v elektřinu jsou
velmi nadějné prc veliké geografické oblasti Země.
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Fotovo?Naloká přeměna

Principy.. Sluneční baterie preeuje na principu generace párů no-
sitele proudu, elektronů «. děr T materiálu r důsledku absorpoe e-
nergle dopadajioíbo ionizujícího záření. Jako výhodný materiál pro
tuto přeměnu jsou použitelné polovodiče. K vykonání užitečné práce
nositelů je nutno dosáhnout podmínky, aby JeJion koncentrace byla
vyšíí než koncentrace rovnovážná a aby materiál obsahoral rnltřní
nebomogenlty, aby došlo k separaci nositelů proudu, elektronů a
děr, a k Jejich toku T obrodu; a dále aby difúzni vzdálenost nosi-
telů proudu byla větší, než je Yzdálenost mezi místem generace T
objemu polovodiče s sběrnou elektrodou, kolektorem.

Vnitřní nehomogenity Jsou trojího druhu:
1) P-W přeohod T materiálu polovodiče
2) P-Ä přeohod tTořený různými polovodiči (beteropřeehod)
3) P-B přeohod, Schottkyho bariéra

P-Ä přoehod, jehož funkce je znáša z elektroniky, Je vrstevnatá
soustava, tvořená materiálem různých typů vodivosti (obr. 3 ) . Vapř*
materiál P typu o tloušíoe 0,5 mm je na jedné straně opatřen kovo-
vým ohmickým kontaktem, na druhé straně přechází materiál vodivos-
ti typu K (0,2 fxm), který je pokryt elektrodou typu kovové sběrné
mřížky.

V-A charakteristika P-N přeshodu vytvořeného na křemíku ( <j> «
<* lil cm) Je uvedena na obr. 4 ztt tmy a za osvětlení. Je pro ni
charakteristický proud na krátko (I 0 O) B napětí naprázdao (U )•
Maximální výkon P-lf přechodu (UB x Ig) se dosáhne za podmínky rov-
nosti vnitřního a vnSjSibo odporu článku, R4„ t *

 R«xt* ° ^ 9 platí

Heteropřeobod má charakteristické uspořádání na obr. 5. Sub-
strátový materiál, např. GaAs (N) je z jedné strany opatřen ohrnio-
kým kontaktem, z druhé strany epltazní vrstvou GaAs(H) 0,5 £ns, v
níž Je uskutečněn heteropřeohod s použitím OaAlAs(P). Vrstevnatý
systém Je opatřen elektrodou typu kovové mřížky. Tento systém do-
sahuje účinnosti až 20% (teoretická úSlnnost je 2?%). Tmou ještě
jiné systémy typu heteropřechodů na bázi CdTe, CdSe a dalších.

Na významu nabylo zařízení na přeměnu energie se Sohottkyho
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bariérou, Polovodič j« opatřen na J«dné straně ohmickým kontaktem,
na druhá straní kontaktem se závěrnou vrstvou.

ÚSlnnost fotovo7.caioic4 přeměny energia ja definována jako pom»r
raezi elektrickým výkonem (Slánku a energií dopadajíoího záření. Je
to paraaatr velmi důležitý. Pro monochromatické záření, např. žlu-
tá nebo selená by lyla ú&lanost fotoSlánku vysoká, 40 - 50%. Pro
sluneční záření je menSÍ. To proto. Se sluneční záření }e spektrál-
né rozloženo v oboru od ultrafialové Sásti spektra od 0,2 pm. až po
oblost lnfradervenýcb délek do 3,2 <um (obr. 6). Koto5lánky jsou ne-
oitlivé na spakt n m mimo viditelnou oblast.

V posledních letech byla vyvinuta řada materiálů, vhodných pro
fotovoltalskou přeměnu aavrgle. Patří k nim především křemík, n«j-
významnftjSÍ eet«rlál pro výrobu fotočlánku.

Základní principy sluneS&ioh Slánku byly teohnioky ověřeny již
dávno. Jej Ion úspěšné využiti v kossiokých lodích Jako zdroje elete°
trického proudu Je doststsSne známo. Jejich uvedení do života v po-
zemských podmínkách atojí v cestě ekonomické bariéry. Sníženi ná-
kladů finančních a energetické nároSnoati na výrobu fotočlánku ja
proto základním předpokladem pro Jejich širší nasazeni pro přemě-
nu energie.

Dnes Siní náklady na instalaci Jednoho vrcholového wattu aln-
načni baterie 15,5 V0, z SehoS 5,5 V0 připadá na křemík. Tyto Slán-
ky mohou konkurovat jiným systémům pro přeměnu energie, když cena
vrcholového wattu klasne aspoň na 1 Utf a v perspektivě uvažované
do roku 1985 na 50 centů. Klvsá rovněž technologická nároSnost.
T roce 1975 byla energetická náročnost technologie taková, že její
návratnost byla 20 let, v roee 1977 již 4 až 6 let a v perspektivě
se předpokládá energetická návratnost 2 roky. SirSÍ použití slu-
neSníoh baterií má proto reálnou perspektivu.

levné polovodlvé materiály

Polykryatalický křemík. Možnosti přípravy levného polykrysta-
liekébo křemíku ukazují cestu ke snížení finančních nákladů a ná-
kladů na vloženou energii do technologického postupu oproti tech-
nologii monokrystaliokého křemíku. Vhodný je pro tento údel poly-
krystalioký křemík se sloupkovou strukturou. Hranice zrn Jsou vý-
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značným místem rekomblnaee fotogenorovaných nositelů proudu. Pro
velikost zrn 100 jnn ja parametr účinnosti přeměny kolem 10%. Tr-
pí oké paran&jtry pro baterii o rozmarech 10 om z 10 ea *soo
uoo = ° ' 5 2 v» X B • 5 A» *» * 1 » 0 8 *• Polykryataliefcý materiál má
Berný odpor (o = Sílen a je P typu (legován bórem). Fotoolánek má
P-H přechod (obr. 7).

Výhodnost použití polykryetaliekého křemíku vyplývá ze srovná-
ní jeho energetická náročnosti a moaokryatallokým křemíkem. Ha
výrobu 1 kg monokrystaliokého křemíku ze suroviny 3iO2 i« zapo-
třebí 2290 kWb. energie, na polykrystalioký plátek 208 kin, na po-
lykrystalickou křemíkovou vratvu 175 kVh a na polykrystallekoa
vrstvu na substrátu 585 klh.

Amorfní křemík. Hlávuí důvod pro dnešní zájem o amorfní křemík
je, že je snadněji zíakatelný a levnější než monokrystalloký a po-
lyjcrystalický křemík.

FotoSláL y na bázi amorfního křemíku dosáhly účinnosti 5,5%.
Pro tento úeel ae jeví vhodný amorfní křemík deponovaný jako ten-
kovratvový systém •> rozkladem ailanu radiofrekven5ním výbojem. A-
morfní křemík ja užíván ve dvou konfiguraoích. Vrstevnatý syatés
• p-i-^ přechodem, kde obě legované vrstvy n a p jsou ofldôleny
nelegcvanou intrinsitní vrstvou (obr. 8a). Dosažená úSlnnovt je
2,59. Sohottkyho dioda typu S-H, a účinností 5,5* z amorfníbo
křemíku je realizována jako tenkovrstvý systém na ooelovém sub-
strátu, který je pokryt nejprve vrstvou amorfního křemíku, pak ne-
legovaným amorfním křemíkem a platinovou elektrodou, která se oka-
zuje jako velmi vhodná. Schottkybo dioda osvětlená 65mV/om má
proud nakrátko 7,8 mA/om , napětí naprázdno 0,8 T (obr. 8b).

Tato Sohottkyho dioda pro sluneční přeměnu je o řád levnějSÍ
než dosavadní sluneční články. Lze očekávat, že tato dioda dosáh-
ne teoretické meze 15% na základě redukce sériového odporu kontak-
tu a v důsledku vzrastu difúzni délky děr v nelegované vrstvě.

Bezesporu stojíme na prahu věku slunečních baterií. Cesta k pl-
nému využití sluneční přeměny energie nebude snadná, bude narážet
na řadu překážek. K uplatnění sluneční energetiky však bude eeata
kr&tSí, než oesta jíž prochází jaderná energetika. Nutno pozname-
nat, že problémy velké energetiky budou fotovoltalokou přeměnou
řešitelné obtí&ně, 1 když je řada současných projektů, Jejichž
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realizaoe sa připravuj*. Decentralizované Širší využiti tohoto prin-
cipu přeměny energie Je však velmi nadějné a v příštích letech re-
álně uskutečnitelné redla řady taobnioky mimořádných připadá, kdy
již nyaí fotovoltaické přeměna je v pozemských podmínkách realizo-
vána. Dnešní prognózy vycházejí z předpokladu, Se její podíl v e-
nergetlcké bilanci dosáhne několika prooent.

Energetika je a zůstane vážným problémem, před nímž stojina.
Slunoe Jako zdroj energie je významnou oestou a naději, Jež přlspe-
Je k Jeho řešení.
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Obr. 4

7-A cb»r«kt«rl»tlke P-H přcobodu na křemíku:

•) zrn tmy,

b) při oiTětlení.
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GaAs—vrstvi

Obr. 5

H«teropř«ohod
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Obr. 6

Spektrálni rozložení slunečního záření;

•) na porrebu Země,

t>) mimo atmosféra,

o) záření Sernäho těle»a,

4) Aifuzní Bložku záření při zatažené obloze,

e) difúzni složka při Jasné obloze.
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Polykrr>t*lloký křemík, b) Sloupková struktura zrn.

ITO a-Si(i)

-AI

o-Si(p) a-Silnl

Q)P-Í-N
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P-i-H přechod T •morfnfa křemíku.
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S l u n e č n í e n e r g i a

a J aj i Tyužlti

Doo. Dr. Josip Kleezek eso
Astronomioký ústav C S A 7 , Ondrejov

1. Inerglo ve vesmíru

7« vesmíru •• projevuje energie T různých formách: jako klidová
energie (látka o hmotnosti • má klidovou energii a.o2, kde s je
ryoblost světla), jako elektromagnetické záření, Jako kinetioká e-
nergie («.T2, kde r je rychlost nebeského tělesa), jako teplo
(kinetioká energie molekul), jako ohenloká energie (která je důa-
leflkem vazeb atomů T nolekuláoh), jako graritaSní energie (která
je důsledkem grarltaSni přltailiToetl TSeeb Sástie narsájea) a ja-
ko jaderná energie (která je důsledkem silné interakce mezi proto-
ny a neutrony)*

Clidorá energie látky předstáruJe zásobárnu, z níž se UTOlňmjl
ostatní formy energie. Mohli bychom obrazně říol, že energie ja
TymaSkáTána z látky, tj. z její klidortf energie. Tak např. "rymaS-
káTáme" při Štěpeni uranu energii působením Jadernyob sil (8111
silných interakci). 7 nitru relké rétSiny hrízd termonukleární re-
akce mění vodík na helium, přičemž se hmotnostní úbytek změní v
záření hvězdy. 7 obou případecb (tj. v atomovém reaktoru a ve hvěz-
dách) je uvolňováni energie Jadernými silami velni účinné, nebol
dovedou z látky uvolnit několik tisícin klidové energie v látoe
obsažená. Hapř. ve středových oblastech Slunce se každou sekundu
mění půl miliardy tun vodíku v helium, přičemž hmotnostní úbytek
(téměř čtyři milióny tun za sekundu) se mění v záření 3.8.1026 W.

7 kosmickém měřítku Je gravitace velmi účlanou silon v uvolňo-
vání klidové energie. 7 některých případech (např. supernovy, ra-
diové galaxie, kvazary, explodující galaktická Jádra) mute být
gravitace až stokrát účinnější než síla Jaderná, nebol a» zhrou-
cením (kolapsem) může uvolnit až 60% klidové energie. Ha nV5í Ze-
mi je příliš málo látky, takže energie uvolňovaná gravitační si-
lou (např. v bydroelektrárnáoh) je jen nepatrným zlomkem klidové
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energie.
Slektromagnetioké sily uvolSují zcela zanedbatelnou část klidové

energie látky. T chemických raakeíob aa uvolňuje pouze velmi malá
5áat <10~ 1 0 až ÍCT 1 2) klidové energie látek do reakoe vetupuJíeíob.
Proto ehealoké prooeay na Zemi - jako např. epaloráni uhlí, nafty,
zemino plynu nebo dřeva Jsou relioe málo účinným uvolňováním ener-
gie. A přitom Tetilna energie (aal 95%) užívané lidstvem T současné
dob* pooházi c chemických procesů (tj. spalováním foeilnloh paliv).

Spalováni fosilníoh paliv je nejen směsně nálo účinný prooee,
•le nnvlo zboriuje nale životní prostředí a ohrožuje naše zdraví.
Množství f osilnioh paliv na Zeni je, Jak známo, omezené, a vystačí
při dnešní spotřeb* 8 TV jen na několik desítek let (dle střízli-
vých odhadů: 60 roků pro uhlí, 40 roků pro naftu a pro zemní plyn
Jeltě kratlí dobu). Bylo by daleko účelnější využít fosilních pa-
liv jako eenné a nenahraditelné suroviny pro ehemloký a farmaosu-
tloký průmysl.

7 důsledku stále rostouefeb een foailníoh paliv na světovém tr-
sá, v důsledku jejiob omezeného množství a také pro Škodlivé účin-
ky při jeJleh apelováni, se dnes ohlížíme po Jiných zdrojích ener-
gie. X tamto novým zdrojům patří především Itipenl a fuze atomo-
výeh jader, geotermální energie, energie přílivu, větru • energie
aluneSniho zářeni (viz tabulka 1). Protože sluneční energie má me-
zi těmito tzv. nevyčerpatelnými energetlokými zdroji zvláštní po-
atavení - pro svou 8istotu a množství - budeme se v dalším zabývat
Jejím uvolňováním a jejími přeměnami na Zemi, především pak mož-
nostmi jejího využití v lidaké společnosti.

2) Jaté Slunoe - dokonalý termonukleární reaktor

Slunoe je nale nejbližší hvězda. Je pro život na Zemi mnohem
důležltejil než všechny ostatní hvězdy ve vesmíru. Bylo vytvořeno
•ei před pěti miliardami roků, a to gravitační kontrakel mezi-
hvězdného oblaku praobu a plynu. Od té duby Slunoe vyzařuje ne-
přetržitě výkon 3,8 . 1 0 2 6 watt do mezihvězdného prostoru.

Slunoo sestává z velkého množství (2 . lO^kg) žhavých ioid-
zovamýeb plynů - především vodíku-nazývanýeh plazme (obr. 1). Ve
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středových oblasteeh doaahuje teploty 1J milionů K a buatota

100 000 kg *"'. Při tak vysokých teplotáoh se nektare protony po-

hybují tak ryohle, ža překonají vzájemnou odpudivou elektrickou

•ilo a přiblíží se až na vzdálenost ÍO"1? •. při tak malé vzdále-

nosti se protony přitahují velmi silnou Jadernou silou, splynou

dohromady a vytvoří postupně alfa částice, to Jest jádro hélia.

Při tom protony uvolní asi sedm promile své klidové energie, tak-

že při vzniku jedné alfa Sáatioe ze čtyř protonů ae uvolní 27 MeV

(1 MeV Je 1,6 . 10" 1' J). Každou sekundu proběhne v středový** o-

blaateeh Slunce asi 10? takových procesů. Jiral se přemění každou

sekundu zhruba půl miliardy tun vodíku v helium a při tom se u-

volní (z klidové energie vodíku) 5,8 . 10 2 6 watt. Tato veličina

se nazývá sluneční zářivost.

Bnergie uvolňování termonukleárními reakcemi v nitru Slunce mi

zpočátku formu gama fotonů. Ty ae vsak záhy absorpcí a opětnou e-

misí mění v rentgenové záření. Hitro Slunce je téměř dokonale

Serné těleso a planokovská křivka má maximum kolem 0,2 na. Co ae

děje a rentgenovým zářením va středové oblasti Slunce?

Zjednodušeně řečeno: na jedné straně je velmi žhavá plazma v

malé středové oblasti Slunce (asi 10 1 5 km5 teplota 13 . 10 6 K ) ,

kdežto v rozsáhlém okolním mezihvězdném prostoru Je teplota jen

několik málo kelvinu. Ze žhavého slunečního středu proto teplo

přechází do mezihvězdného prostoru a celá vnitřní stavba Slunce a

vSechny procesy probíhající v nitru Slunce í na jeho povrchu Jsou

přirozeným důsledkem vyrovnávání teploty. Rentgenové záření proto

pozvolna prosakuje směrem k povrchu Slunce, přichází do oblasti

e nižší teplotou a mění se postupně v záření ultrafialové, ultra-

fialové se dále mění při povrchu v zářeaí světelné, které pak u-

nlká z povrchu Slunce (tzv. fotoaféry). Zhruba můžeme říci, že e-

nergie rentgenového fotonu v nitru Slunce potřebuje asi dva mili-

ony roků, aby pronikla k slunečnímu povrchu a při tom se rentge-

nový foton přemění na dva až tři tiaíoe fotonů světelnýob. Ty pak

unikají do mezihvězdného prostoru.

Slunce se tak jeví Jako dokonalý termonukleární reaktor, nebol*-

není žádné nebezpečí radioaktivního odpadu; dostáváme jeho ener-

gii v naprosto čisté formě - Jako světelné a Infračervené záření,

které lze snadno měnit v Jiné formy energie, jak uvidíme dále;
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nemůže být člověkem zneužito. Sluneční energie je naprosto zdarma -
což nelze říci o energii z lidských atomových reaktorů; Sluno« je
dokonalý termonukleární reaktor ae samoregulací a bez jakéhokoliv
nebezpečí katastrofické exploze - oož nelze říoi o lidských atomo-
vých reaktorech; konečně, Slunce bude prakticky věčným zdrojem e-
nergie, nebof lze ukázat, že jeho zásoby vodíku stačí nejméně na
dalších deset tlsíe milionu roků - tedy na dobu, která se vymyká
zoela jakékoliv představě.

3) Přenos energie z nitra Slunce na poTroh Zem*

Snergle se uvolňuje v nitru Slunoe z klidové energie protonů.
Obrazně brehom mohli říci, že potom musí "zaplatit vstupné", aby
mohl vstoupit do společenství s Jinými třemi protony a vytvořit
tak alfa částici. Zmenší svoji hmotnost a hmotnostní úbytek se vy-
září ve forma gama záření. 7a formě elektromagnetického záření pak
sluneSní enargie "prosakuje" k povrchu Slunoe a přichází postupní
do obladnějiíeh a ohladndjiioh oblastí, takže dochází k postupné
kvalitativní přeméně: gama zářeni - rentgenové záření - ultrafia-
lové záření - viditelné záření (Jak již bylo řečeno). Záření pak
opouští povrch Slunce ve všech snSreoh a uniká velkou většinou do
mezihvězdného, případně mezlgalaktlokého prostoru. Jen velmi ne-
patrná Sást z celkového slunečního sáření je zachyocna tělssy
planetární soustavy. Zemi dostává pouze Jednu dvoumiliardtinu,
1,8 . 101? W, tedy velmi malý zlomek celkové sluneSní energie, v
lidském měřítka Je to však: ohromný příval energie (dneiní spotře-
ba; lidstva Je 8 TV)i to znamená, že na Zemi neustále dopadá dva-
oettisíckrát více energie, než dnes lidstvo potřebuje. 7 této sou-
vislosti nás napadá otázka "Proo tedy užíváme v dávných dobách ve
formě nafty a uhlí nashromážděnou sluneSní energii, riskujema ži-
voty, abychom ji dobývali z hlubin Země, platíme za ni nemálo pe-
něz, abychom si nakoneo znečistili naSe Životní prostředí; proo
neužíváme 51sté sluneční energie přímo, která dopadá na Zemi v
mnohem větSím množství, než lidstvo potřebuje?".

He vSeohna energie z celkového množství energie dopadající na
horní atmosféru, zasahuje do prooesů na Zemi (viz obr. 2).
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7 celkovém souhrnu asi třetina je odražena zpět do kosmického

prostoru, aniž zasáhl* do procesů na Zemi. Asi jedna pětina je při

průchodu atmosférou pobloena, to jest přeměněna v teplo. Přibližní

jedna polovina je pohloen* perný* a rodním povrchem naší planety.

Z tohoto množství jednu tisíoinu přemění zelené rostliny 7 chemic-

kou energii pro biosféru.

Pokud tedy aaoí sluneční záření odraženo zpět 'o kosmického

prostoru, je přeměněno v teplo a z nepatrné části T chemickou ener-

gii biosféry. Teplo způsobuje vypařování oceánů a moří, pohání

vStry 1 mořské proudy a vlny. Avšak i tyto formy energie (to je

chemické, potenciální, gravitační a pohybová) se konec konoů smě-

ni v tepelný pohyb molekul, aby byly vyzářeny zpět do kosmického

prostoru jako infračervené zářeni (s vlnovou délkou kolem jedné

setiny milimetru). Zemi dostává energii od Slunce především ve

formo avetla a vydává ji ve formě infračerveného sáření (obr. 3 ) .

Tok energie pohlcované a tok vyzařovaného infračerveného záření

jsou při tom v rovnováze. Každé narušeni této jemné přirozené rov-

nováhy se patrně projeví ve změnách podnebí. Vadaěrná produkce

kyaličníku uhličitého zvyäuje atmosférickou absorpci vyzařovaného

infračerveného záření a zmenšuje tak tepelné ztráty Země; důsled-

kem by mělo být celkové zvýšení teploty na Zemi. K zvýšení teplo-

ty povede také Jiné narušení přirozené energetické rovnováhy, to-

tiž nadměrné užíváni atomové energie 1 fosilních paliv. Naopak

produkoe praohu, kouře a smogu, Jimiž je trvale znečišťována at-

mosféra, vede k zvýšené odrazivosti naší plasety (čili vzrůstá

její albedo); tím ovšem pozvolna klesá sluneční energie k ohřevu

Země, oož má za následek celkové její ochlazování. Dosud není

bezpečně známo, který z obou protiohůdnýoh činitelů narušujících

přirozenou energetickou rovnováhu převládne. Jinými slovy: dosud

nevíme, jakým způsobem ovlivní podnebí moderní energetika, zalo-

žená na hoření fosilních paliv.

4) Slunoe ve službách Člověka

Sluneční záření dopadající na povrch Země se není v energii

tepelnou (ohřívání atmosféry, litosféry a hydrosféry), v energii

kinetickou (cirkulace atmosféry, větry, mořské proudy a toky
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ře*)i oňdinleJwu (foto»ynté*e) a elektrickou (bouřky. nabíjení io-
noBtéry). Jsou to přeměny přirozené, Které probíhají b « lidského
zá«aílU. ClOTBlt TÍBk dovede účelné přeměňovat sluneční energii, aby
sloužila Jeho potřebám. Kejdůležitějaf prameny - al přímé nebo ne-
přímé - Jsou znázorněny na obr. 4.

a) Teplo. » « A n « slunečního záření T neuspořádaný pobyl» atomů
• molekul (T teplo) Je neJběžnSJSÍm Jevem. Je to nejrychlejší aae-
hodnooení sluneční enwrgie, nejrychlejší v«rík»t entropl» (a noj-
anadnSjSÍ plýtvání negentroplí). Zatím oo T přírod* probíhá tato
přeaěna T obrovském mSřítku spontánně, • zařízeních helioteotoio-
ký©b probíhá úfielně a úoinaô.

Jetoim z neJužlTsaSJSÍoh zařízení na využití »luneíní energie
ve form* tepla Jsou skleníky. Jeho princip spoSivá ve vlastnosti
•kla, které propouStí svitlo, avlak tepelné záření uvnitř zadržu-
je. Pohlcované sluneíní záření tak vyhřívá skleníkové prostory.
Skleníkový Jev Je použit ve slunečních kolektorech (TÍZ obr. 5 ) .
Světlo v nioh procháíi sklem a J« pohlceno tmavým kovovým plechem
(t«v. abaorbérem). Uaplo neaůže uniknout a zahřívá vodu, olej ne-
bo vzduch. Horká voda stoupá do aésobní nádoby a Je používána v
kuchyni, v koupelně nebo - J«stli Je plocha slunečních sběračů
dostateon* velká - pro vyhřívání a klimatizaci budov. Za ti« «Be-
lem Je třeba teplo akumulovat (viz obr. 6 ) .

Vyhřívanou látkou ve slunečních sběracích může být 1 vzduch»
Borký vzduch s malou relativní Tlhkostí pak slouží k vyhřívání by-
tů, k sušení potravy, ovoce, zemědělských produktů 51 dřeva. Vypa-
řování vody mořské a vody zdravotně závadné v zařízeních zvaných
•luaeoní deetilátory zíokává na důležitosti v dnešní době, kdy ae
saeíoá hovořit o nedostatku pitné vody v různých částech světa.

Pro dosažení tepla při vySSich a vysokých teplotách <t«v. tep-
la středně potenciálního a vysoce potenciálního) se užívá foku-
saoních sběračů (obr. 7>. V nich se tok záření pomocí zrcadel fo-
kusuje a koncentruje. Velká heliotechnlcké zařízení k dosažení
vysokých teplot se nazývají sluneční pece. HeJznámějSÍ z nich Je
v Odelllo v Jižní francii-, dosáhne teplot 5 až * tisíc. K při vý-
konu 1 » . Seplo při vysokých teplotách se používá k tavení těž-
iwtavitelaých »ateriálů, ke studiu tepelných rázů, pro různé
chemické reakce aj.



b) •eehanioká energia. Přímá premene slunečního záření T mecha-
nickou energii Je prakticky bezvýznamná. Haopak, nepřímá přeměna
Je 1 r přírod* běžným zjeven: větry, potenciální energie oblaků,
tok řek «J.. Helloteabnlaká zaříznul nazývaná sluneční motory,
pracují obdobně: praštění sluneSní záření T teplo a potem teplo T
meohenlokou energii. Sluneční motory jaou tedy tepelné motory po-
háněné slunečním zářením. Setkávané ee e nimi po světě r různých
formách; jako sluneční čerpadla, která derpají vodu ze studní •
pouštích a polopouitních oblastech (obr. 8); jako oceánské motory
(OTEC - oceanic thermal energy conversion), využívejlol teplotního
rozdílu mezi studenou hlubinnou vodou a vodou na hladině vyhříva-
nou slunečním zářením; jako velkO sluneční turbogenerátory, v
nlehž se pomocí koncentrovaného iiluneSniho sáření získává vysoko-
tlaká pára pohánějící turbogenerátor - takže řetěz přeměn Je
sluneSní energie-*- teplo ->-mechanická energie —•»elektřina.

c) Slektřlna. SluneSní záření lze přeměnit v elektřinu různými
způsoby, jak je znázorněno na obr. 4. Bouřková elektřina v bles-
cích je ve své podstatě sluneSní energie, která se přeměnila v
teplo, potom v mechanickou energii vzestupných bouřkových mraků,
v nichž dochází k rozděleni malých kaplěek a velkých kapek a opae-
nýn nábojem (tzv. Thomaonův jev). JTe to nepřímá přeměna slunečního
zářeni v elektřinu, probíhající mlllerdy roků.

Přímou přeměnu sluneSnlho sáření v elektrioký proud uskutečnil
Slovek v posledních deeetiletleh. Děje se tak pomooí slunečních
Slánku (fotovoltalekých Slánku). Jaou to tenké vrstvy polovodičů
(např. křemíku), v niohi se při dopadu světla uvolšují a odděluji
náboje. Sluneční Slánek se chová jako baterie o napětí asi 1/2 T,
jejíž náboj Je neustále doplňován dopadajícím světlem. Spojoráním
slunečních Slánku do sérls nebo paralelně lze dosáhnout potřebné-
ho napěti a proudu. Malé panely slumeSníoh Slánku o výkonu něko-
lika watt napájejí transistorová rádla nebo televizory v rozvojo-
vých zemích} panely o několika kilowattech napájejí retreneleční
stanioe v nedostupných mlsteoh na Zemi a velké kosmické lodě v
prostoru; pracuje se na konstrukol družioovýoh elektráren, jejlchi
panely o rozměrech aei 5 ka x 12 km budou z výšky 36000 km dodávat
na povrch Země několik milionů kilowattů. Dosažené úSlnnostl foto-
voltalekých Slánku jsou od deseti do dvaceti proeent - podle mate-



riális, tteploty polovodiče, spektrálního složení a toku dopafiaJící-
ho záření. DelSÍ předností fotovoltaiekýoh Slánku Je Jejich *ez-
hlnonosil;, nebol nenají pohyblivé části, nezmisSlštuJÍ vzduch, mohou
být uži'ty na Zeni i v kosmické* prostoru, nají c.ouhou životnost a
Jejich údržba (Sistení) je velmi snadná, nevyžadují Sádné palivo.
Jsou vittk velni drahií (např. půl milionů dolarů nu 1 KW u Skylabu);
jejich cena viak ryolule klesá s vývojem technologie polovodičů.
Významný* krokem k zlevněni Je koncentrace slunečního záření pomo-
cí fokusaSnícb kolektorů. Tak např. křemíkové i5lánky dávají při
koncentračním poměru 1000 eloktrloký proud s účinností 20%. Musí
být ovšem chlazeny na teplotu 20°C.

Hepřfmo lxe mínit sluneční záření v elektrickou energii několi-
ks způsoby: z kinetioké energie větrů a vody, z tepla akumulované-
ho v hladinách tropiokýeh oceánů (OTíC)j z přebřáté páry získané
v ohnisku velkých fokusečníab sběračů (obr. 9); pomocí termoelek-
trických Slánku umístěných v ohnisku fokuaačnícfc sběračů; z che-
mické en#rgl«t Monasy (dřevu, řas, organického odpadu); pomocí
termoemisníoh ÍSlánků z teplw získaného ve fokusaSních sběrafiích;
z chemické energie (získané vhodnou fotochemiiokou reakcí} pomocí
palivovýoh článků, tj. měnioů v nichž se chomlcká energie uvolňu-
je (běhen oxldaoně-r«duk5ní«h reakci) a traitsformuje se v energii
elektrickou (obr. 10).

d) Chemlolcá energie. Sliuieční záření n.ůž« být přeměněno přímo
- nebo nepřímo v energii cheiaiokou. T přírodě probíhá přímá přeměna
7 zelených rostlinách déle jak miliardu roků. Tento proces, nazý-
vaný fotosyntéza, jo základem všeho života. Dodává energii všem
živým organijsnůn, rostlina* i žívoíichůn - včetně Člověka. Foto-
syntéza je vutupni branou, Jíž slunefiní energie vchází do biosfé-
ry. Ha 14 milionech otvermSnloh kilonetrů zomského povrchu využí-
vá lidstvo úiíelně fotosyntézy pro získání potravy. Také energie
fosilních paliv, z ní* žije dne-äní energetika, Je původu aluneí-
aíbo. A tak itlunoe dodávalo a dodává nejen životní energii pro
celou biosféra Toetaě Bljověka, ale i "technologickou" energii ve
formě fosilních paliv.

Snergie soufiaané biosféry Je nevyčerpatelná, nebo? Je neustále
doplňována fotosyntézou z nevyčerpatelného slune&ního záření. Or-
ganioká látko biosféry •• nazývá biomasa. Je bohatou a stál*



doplňovanou zásobárnou chemické energie. Rozbory odborníků ukazuji,
že lidetvo může Serpat z biomasy až 10 TV (současná energetická
•potřeba je 8 TW). Cukr, Škrob a uhlovodíky v biomase lze přeměnit
různými prooeay v užitečná velmi kvalitní paliva (např. kvašením,
vybníváním, tepelným rozkladem - pyrolyzou, chemickými reakoeBi ne-
bo mechanicky). V současné dobi ztrácíme velká množství chemické
energie ve formě nevyužitého organického odpadu (biomany) v země-
dělství, průmyslu, ve městech, Důvodje patrně v tom, že dosud by-
lo věnováno málo pozornosti získávání energie z biomasy (tzv. blo-
konverzi). Pěstování rostlin pro získání energie z biomasy je po-
měrně málo efektivní. Čistá produktivita rostlin s vysokou účin-
ností fotoayntetioké přeměny (např. třtiny cukrové, slsdkovodníeb
řas) je nízká, 2 - 3%. Delší snížení úcinnoatl nastává při dalěíob
procesech zpracování. Celková účinnost výsledných čistých paliv je
1 - 2%. Nicméně, biokonverze představuje jeden z možných přístupů
k hledání náhradních paliv za paliva fosilní. Tak např. Brazílie
začala získávat metylalkohol a etylalkohol ze třtiny cukrové, aby
jím nahradila svou velkou spotřebu benzínu pro dopravu. Také Švé-
dové plánují využití svých lesů jako zdroj biomasy pro energetiku
(viz tabulku 2 ) .

Jedním z nejnadějnějších způsobů, jak využít sluneční energii
je rozklad vody. Je známo několik způsobů, jak lze pomocí sluneč-
ního zářeni rozkládat vodu na kyslík a vodík. Přímo lze rozkládat
vodu za přítomnosti rutbettlového komplexu (obr. 11), který působí
jako katalyzátor. lze využít fotosyntézy některých vhodných rost-
lin. Vodu můžeme rozkládat elektrickým proudem ze slunečních
Slánku. Vodu lze rozkládat při středních teplotách (nižSích než
750°C) pomocí Hg a CaBr^ Jako katalyzátoru; potřebné teplo dodají
fokusacní sběrače (např. parabolické váloe viz obr. 7e). 2řtm$
rozklad vody nastává za teploty vySSÍ než dva tisíoe stupňů.

Vzhledem k tomu, že množství vody a sluneoní energie je obrov-
ské, že vodík lze spolehlivě skladovat po celé roky ve vyčerpa-
ných ropných polích a jiných podzemních dutinách, že vodík lze
rozvádět potrubním systémem obdobným rozvodu zemního plynu, že
technologie vodíku je díky kosmlokým letům dobře vyvinuta, že lze
z vodíku získávat snadno tepelnou energii (hořením) a elektrickou
energii přímou přeměnou v pallvovýob Článcích, že produktem hoře-
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ní 1 * palivovýoh Slánka Je voda a žádní Jedovatá zplodina - vzhle-
dem ke všem těmto skutečnostem bude brát rozklad vody slunečním zé-
f«nÍB bezpochyby význačnou roll r budoucí energetice. V tom smyslu
•e často hovoří o Todíkorém hospodářství.

Průmyslová vyvinuté zen* mají vysokou spotřebu energie (5-10 »
u osobu - svetový průměr 2 kff na osobu). těží mimo troploký pás a
•voji půdu využívají intenzivně pro zemědělství. Bnergetioky budou
odkázány na pouště v tropickém pásu. Pouštní půda zabírá 22 mllio-
ay km 2 (15% «emě) a není nijak využita. Všechny průmyslové semě
Jsou od pouště vzdáleny méně než 5 000 km, coS je vzdálenost na
kterou lze snadno potrubím rozvádět vodík. Výjimku tvoří japonsko,
kam by mohl být vodík z pouStí dovážen v tankových lodích. Jaká
rozloha pouStě bude třeba, aby kryl* energetickou spotřebu všech
průmyslových zemí? Ke. 1 m 2 tropické pouStě dopadá v roSním průměru
••1 250 W. Při 20% tóinnoíiti lze tedy z i m 2 získávat 50 W. Dnešní
•potřeb* energie oelého lidstva Je 8 TW a stále roste. Počítejw s
Tmdouoí spotř»bou 50 TW. To znamená, že by bylo třeba sbírat slu-
neční zářeni na ploše Jednoteo milionu km 2 tropioké pouště, aby se
kryla budoucí energetická íipotřeba oalébo lidstva. Vzhledem k tomu,
Že pouště zabírají rozlohu 22 miliony km2, můžeme tvrdit, že lid-
stvu žádná energetická krize nehrozí.

Evropské zeae (s výjimkou fieoka a Španělské) budou odkázány na
Saharu. V podmínkách Střední Kvropy (s roční hodnotou sluneční e-
nergie 1000 až 1200 kWh na 1 m 2 vodorovně položený) se Jeví výhod-
né využívat sluneční energii předevSím pro přeměnu v nízkopotenoi-
álni teplo (pod 100°C). Bude sloužit v různých zařízeních s rovin-
nými slunečními sběrači k ohřevu vody pro domácnost a zemědělství,
pro přitápění bytů a veřejných budov, pro suSení zemědělských pro-
íuktů, ovoce a dřeva. I toto skrovné využití sluneční energie bu-
de u nás krýt asi 10* celkové spotřeby energie.,

Je potěšitelné, že se těmto otázkám věnuje Již pozornost a že
díky osobní iniciativě několika nadSenců byly realizovány Jedno-
duché typy ohřívačů vody a vzduchu, podstatné Je, že Jsme u nás
začali. První kroky Jsou obtížné ve všem. Avšak i ta nejdelší ces-
ta začíná prvním krokem. Podle Marohettiho zákona, který popisuje
rozvoj energetických zdrojů v minulosti a budouonosti, by sluneční

/ energie v polovině příštího století měla natrvalo nahradit všechny
energetické zdroje (viz obr. 12 • tabulku 2).



T a b u l k a 1

Spotřeba energie na celém světě dnes (4 . 10? lidí a 2 kT na

hlavu) a v budouonu pro 10 . 10° lidí a průměrnou apotřeboa 5 kff

nfc hlavu. Srovnáni s přírodními nevyčerpatelnými zdroji (údajo

podle přednášky Prof. J. Velngarta na Geofyzikálním ústavu

1978).

Jednotkou je OT (terawatt * 10 1 2 V » 10 9 kW).

Spotřeba lidstva v rooa 1978

10 1 0 lidí při 5 kW ns osobu

Sluneční energie dopadejlei na Zemi

z toho do větrů a vln

fotoaynttfza

Přílivy

Oaotermální energie (vedení povren)

copky, horké praaeny

Praktloky lne využít:

větry

vlny

mořské teplo (OTIS)

biomaea

přílivy

přímé sluneBní záření

8

50

178000

570

80

5
32

0,3

~10

1

1 - 10

4. 10

41 1
>100

-•5 -



T a b u l k a 2

Využití bionasy va Švédské energetice. Se vzrůstem spotřeby

anargia (za #90 Tíh T roeo 1975 na 560 Tfh sa rok 2015> *• ziroran

plánuje přechod k donácia u nevyčerpatelným zdrojům. Polovino apo-

třeby by měla být kryta z tZT. energetických plantáží (piatoráni

vhodnýeh roatlin za úoalaa získání energie). Hily by zabírat plo-

«bu 3 Klliooy haktarů (r porovnání a 2J miliony nektarů dnaSníeit

Srédskýeli lasu). Tato tabulka udávající energetické zdroje Sréd-

aka T rooa 2015 Js přerzats z práca: T. B. Jobanaon a P. Steen,

"SOLaR smvn*, aabio 7, str. 70 - 7». 1978, 3r4drká akademie vid,

Stockholm.

Zdroj

fiiíni toky

Vítr

Sluneční články

Jiná Todní (přílivy aj.)

laergetieké plantáže

Hořaké anargatleké plantáže

Kůra

Laaní odpad

Sláma, rákosí

Bůzný Jiný organieký odpad

Sluneční Wplo

Celkem

Snargla T TWh
am rok

65

30

50

1

260

20

36

22

8

5

71

658



Obr. 1, Průřez Slunoesu

fed ík-•helium
Záňn

Konvckce

ípowch SlunceT" <hnmos\ára

Ve středové oblasti se aěni rodík r Helium, UTOlněná energie se
Siří k poTrehu zářením a blízko pod povrchem ae přenosm íoaatnl
koorekoe. Z atmosféry (fotosfáry, chromosféry a koróny) zářeal
oniká do sezlixTizdnéno prostoree

Obr. 2. Odraz, ponloorání a praebod záření zemskou atmosférou.

£6%

Z pohlocntfno eéřanl i a 66% vyzářano Jako zářeni lnfraSerren*.
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Obr. 3. Spektrální rozložení pohlcovaného slunečního záření a vyza-
řovaného Infračerveného záření.

Maximum slunečního záření je pro vlnovou délku A « 1/2ÁM, pro zá-
ření Zeni Je lO^a. Teplota ZemS (téměř 300 K) je draeetkrát aenší
neS teplota Slunoe (6000 K ) , proto je vlnová délka mazlaa draoet-
krát delší (Wienuv posunovací zákon).

Obr. ». Přeniny aluneôní energie.

Mech.energie
Silnou oarsu je vyznaSena přímá přeisěne, nepřímá je vyznafiena
Serou tenkou.
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Obr. 5. Rovinný sluneční sbórafi.

a) b)
Sklo

Zarný plech Izolace

ifudcná
voda

• ) Základem Je žerná deska, která mění záření v teplo (absorber).
b) Proti ztrátám tepla Je chráněna krycím sklem shora a lzolaoí
(polystyrén, skelná vata aj.) zespodu a po stranách (postranní
Izolace není vyznačena), o) Získané teplo se vede do vody (oleje,
nemrznoucí směsi), která protéká systémem trubek.

Obr. 6. Princip akumulace tepla.

// / / / /
/ / / / /
/ / / / /

/ / / / /

Akumulace řepla r 0 0

Akumulační nádoba na vodu má objem podle potřeby (5 - }0 ar) a
maze být umístěna ve sklepe nebo v jádru budovy. K akumulaci se
užívá Štěrk nebo eutektioké soli.



druhy fokuaaSnloh aběraSfl.

b)

s* f>

\

y ftarabolickú
\

HaliosWy

\

St - studená Toda, B - horká voda, A - absorber. Typ d) se nazývá
sluneSní vařlS (menší než 1 m ) nebo sluneční pee o roznSreeh ně-
kolik* metrů. Typy e) a f) ae užírají k získávání páry.

Obr. 8. SluneSnl čerpadlo. c

larpodSa

Vyrábí firma Sofretea-Benault, která asi v padesáti exemplářích
Serpá rodu v různých eásteoh světa.
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Obr, 9. Tepelná sluneční elektrárna 1

Ab«orb«ivť JM5O0-2OOOO

Obr. 10. Sohétna palivového 5lánku.
EkMrický proud

\

11

OH"

OH"

I I I
Ekkt-roly)"

KOH
Ctaemioká energie se v něm mäní přímo v elektrickou. Byl vyvinut
pro kosmloké lodě a družloe, bude však mít patrně velký vyznaa
v energetice budoucnosti pro získáváni elektrického proudu z vo-
díku a kyslíku získanýoh rozkladen vody alunefinín zářením.



Obr. 11. Hutpeniový komplex.

l-

Ve dvou krooiob rozkládá vodu pomool slunečního zářeni. Jeden fo-
ton není dostatečně energetický, aby rozložil molekulu vody.

Otr. 12. Grafioké znázornění llarehettiho zákona F/l-f = exp *(t-T \

10-

1-

0,0\-

Dravo -tíblĹ ^*í'
^>\^ x3PJ •- s

y '

v

X̂

s

Slunc)

5JL 
N̂

\
N

1650 1900 2000 2050 Z<00

Zákon vyjadřuje poměrnou spotřebu paliva (zlomek f) v závislosti
na Ses©.T je datum, kdy f = 0,5. T i A Jsou konstanty různá pro
r&zná paliva, oblasti na Zemi a pro stoupajíoí a klesající £áat
křivky.
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M e t e o r o l o g i c k é p r o b l é m y

při úvahách o využit í sluneční anergie

Dr. JTan Bednář CSo

Ilatenatioko - fyzikálni fakulta UK, Praha

Neustály růst spotřeby energie a z hlediska dlouhodobých per-

spektiT omezené možnosti klasických energetických zdrojů dnes lid-

stvo nutí ke hledání nových možností produkce energie. Na základě

seriózních rozborů se zdá pravdepodobné, že vedle atomové energie

získávané buí prostřednictvím 3tSpení těžkých Jader nebo termoja-

dernou fúíí, bude hrát nikoli bezvýznamnou roli i využívání slu-

neční energie* V tomto struSném příspěvku bychom chtěli poukázat

na některé aspekty, s nimiž bude muset solární energetika vážně

počítat a které mají úzký vztah i: meteorologii.

Potenciální možnosti pro využití sluneční energie na zemském

povrchu v dané geografické oblasti jsou determinovány především

množstvím slunečního záření, které zde dopadá na zemský povrch.

Kdyby neexistovalo zeslabení slunečního záření zemskou atmosférou,

byla by v tomto ohledu situace poměrně Jednoduchá, nebol množství

dopadající sluneční radlaoe by pak Jednoznačně záviwelo pouze na

zeměpisné Šířce, na roční době a na místním čase. Zemská atmosfé-

ra však částečně rozptyluje a absorbuje sluneční záření, éímž

podstatně modifikuje radiační bilanci ne zemském povrchu. Průchod

slunečních paprsků ovzduSím Je zvláště významně ovlivňován obla-

ky. V případě existence husté oblačné pokrývky zo&la chybí na žen-

ském povrchu přímá sluneční radiace a musíme se spokojit s pod-

statně méně účinným difuzním slunečním zářením. Vhodným příkladem

IlustrujÍOÍZD vliv oblačnosti na radiační poměry u zemského povr-

chu Je 3ltuace na území Československa, které se prostírá převáž-

ně v rovnoběžkovém směru. Kdybyohom neuvažovali vliv meteorolo-

gických faktorů na procházející sluneční radiaci, museli bychom

předpokládat, že vSeohna míate na území naší republiky budou mít

vzájemně velmi blízké roční hodnoty doby slunečního svitu. Ve

skutečnosti vSak průměrné množství slunečního svitu na naSem úze-
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ml roste zhruba od západu k východu a pohybuje se v rozmezí od

1600 do 2200 hodin za rok (viz Atlas podnebí Československé repub-

liky) , z čehož Je názorně patrný vliv meteorologických faktorů.

Při posouzeni možností solární energetiky na daném místě zemského

povrchu je tedy nezbytné provést důkladný klimatologický rozbor

vSecb faktorů ovlivňujících průchod sluneční radiace atmosférou a

modifikujících radiační bilanci v ovzduSl i na zemském povrchu.

Mezi tyto faktory patří na prvém místě oblačnost, dále pak obsah

vodní páry e různých znečisťujících složek ve vzduchu apod. Podrob-

něji se rozborem bilance sluneční radiace na zemském povrotra a roz-

ložanln sluneSníbo svitu na území Československé zabýváme v (1).

Ueustálý růst průmyslové Činnosti, intenzity zemědělské výroby,

dops-avy atd. se podílí ns zvětšuj í c ÍK se znetiší ování atmosféry

růsaýml produkty entropogenního původu, což má za následek snižová-

ni J»jí propustnosti vůSl slunečním paprskům. Tato situace Jistě

není pro solární energetická zařízení umístněné na zemskés povrchu

příznivé, ale na druhé straně je třeba vzít v úvahu i to, že ener-

getická produkce (tepslné elektrárny) dnes patří mezi největaí zne-

čištovatele ovzduší a využiti sluneční energie naproti tomu nabízí

možnost čisté produkce energie bez jakýchkoli Škodlivých zplodin.

Rovněž o těchto otázkách se zmiňujeme v(l), kde též upozorňujeme na

dalSl meteorologioké problémy spjaté s tzv. tepelným znečišťováním

atmosféry, kte-ré by solární energetika v případě svého masového

rozvoje musela v budouonosti patrně brát v úvahu.

Z uvedeného je zřejmé, že činnost solárních energetických zaří-

zení umístěných na zemském povrchu je podstatně závislá na meteo-

rologických faktorech. Tato závislost pravděpodobně způsobí, že

pozemní využití sluneční energie v roli základního -jnergetiokého

zdroje bude možné jen v těch oblastech nízkých zeměpisných Šířek,

kde Je malý výskyt oblačnosti. Druhou možnost pak nabízejí orbi-

tální sluneční elektrárny mimo zemskou atmosféru, které pracují

nezávisle na stavu počasí a klimatických podmínkách. Tímto vsak

zdaleka nechceme tvrdit, že v oblastech podobných z geografického

a klimatologického hlediska území naší republiky nemůže mít pozem-

ní využití sluneční energie značný ekonomický význam. Zařízeni

využívající sluneční energii zde totiž mohou hrát roli užitečného

• ekonomicky výhodného pomocného zdroje energie, který umožní vý-

znamně šetřit základní energetické zdroje.
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Jednotlivé spotřebitele energie můžeme T zásadě zařadit buS do
kategorietzT. relkoapotřebitelů (velké průmyslové závody apod.) ne-
bo maloapotřebltelů (nepř. domácnosti). Lze očekávat a dosavadní
zkuSenosti potvrzují, že a růstem životní úrovně «e zvětšuje význaa
malospotřebitelů (vybavení domácností elektrospotřebiči apod.), je-
jichž podíl na celkové spotřebě energie Je dnes ve vyspělých stá-
tech mnohdy srovnatelný a energetickými nároky průmyslu. 7 případě,
že pořizovací náklady na zařízení využívající sluneční energii
klesnou pod ekonomicky únosnou mez, bylo by jimi možno krýt značnou
část energetických požadavků tzv. malospotřebitelů, což by v koneč-
ném efektu představovalo z globálního hlediska národního hospodář-
ství značné úspory základních energatlokýoh zdrojů. V tomto ohledu
se zřejmě nabízejí určité možnosti 1 v naSem typu klimatu, pro nějž
je charakteristické pravidelné střídání ročnícb období a občasný
výskyt poměrně značných denních amplitud teploty. Zejména v přechod-
ných částech roku (jaro, podzim) se u nás vyskytuji dny, kdy Je do-
statek slunečního svitu a teploty vystupuji dosti vysoko, avšak ve
večerních a nočních hodinách je třeba značně neekonomicky topit,
má-li být zachován standard bydlení, případně pracovního prostředí.
Kromě toho stále roste počet budov vybavených klimatizací, která se
v dosti pravidelných intervalech mění z činitele oteplujíolho na o-
ehlazující a naopak. Ekonomické využití zařízení akumulujicích slu-
neční teplo by v tomto případě mohlo přinést značné úspory energie.
Ekonomické úvahy o využití sluneční energie v právě naznačeném smě-
ru si zřejmě vynutí podrobné klimatologické studie, v nichž se pro
Jednotlivá místa bude klást důraz zejména na zpracování údajů o
slunečním svitu, množství dopadejíoí sluneční energie, teplotě a
charakteristikách větru, který významně zchlazuje budovy. Zmíněný
•měr rozvoje solární energetiky si totiž nelze představit bez pod-
statného zdokonalení tepelné izolace budov, v důsledku jejíž nedo-
statečnosti dnes u nás dochází k obrovským energetickým ztrátám.

DalSí meteorologicky problém se může vyskytnout při přenosu e-
nergie ze solárních elektráren umístěných na oběžné dráze na zem-
ský povrch. Jediným způsobem, j?k takovýto přenos uskutečnit, Je
přeměna získané elektrické energie na energii elektromagnetického
vlnění, kterou ve formě úzkého svazku směrovaných elektromagnetic-
kých paprsků vyšleme k Zemi a zde znovu přeměníme na elektřina.

- 55 -



Podél tohoto svazku velmi intenzivních elektromagnetických paprsků
by vlak v atmosféře zřejmě vznikal kanál Ionizovaného vzduchu, eož
by při větším pootu orbitálních sluneSniob elektráren mohlo ovliv-
nit oxlstujiel elektrickou strukturu ženského ovzduší.

Zemi a Její atmosférou si po elektrické stránce lze představit
jako gigantický sférický kondenzátor, kde elektricky vodivý zemský
povrch představuje záporne nabitou desku (to, že náboj zemského
povrchu označujeme jako záporný, nemá jiný důvod, než vžitou kon-
venci ), zatímoo kladnou desku vytvářejí ionizované a tedy vysoce
vodivé vrstvy atmosféry ve výSkách přibližně nad 50 km od zemského
povrchu (tzv. elektrosféra). Vzduch ve spodních vrstvách ovzduší
má sice nepatrnou, *le nikoli zoela nulovou elektrickou vodivost,
• proto v atmosféře neustále tekou slabé vertikální elektrické
proudy, které neutralizuji záporný náboj zemského povrchu a vyrov-
návají potenciální rozdíl mezi zemským povrchem a elektrosférou,
eož by mělo vést k brzkému zániku vertikálního elektrického pole
v atmosféře. Protože vsak hustota záporného náboje rozestřeného po
zemském, povrchu a intenzita zmíněného vertikálního elektrického
pole v atmosféře zůstávají v dlouhodobém průměru konstantní, musí
•zlatovat mechanismus, který nabiji zemský sférický kondenzátor.
Tento mechanismus dnes spatřujeme v tzv. bodových výbojích a v
bouřkové činnosti. Po elektrické strano* tady existuje rovnováha
mezi vybíjením zemského kondenzátoru vertikálními vodivými proudy
• Jeho nabíjením. Vytvořeni vertikálních kanálů vodivého ionizo-
vaného vzťmehu širokých několik km a spojujících elektrosféru se
zemským povrchem by však mohlo vést k celkovému narušení rovnová-
hy elektrických procesů a k zeslabení nebo 1 k zániku vertikální-
ho elektrického pole v atmosféře, na jehož existenci jsme zvyklí
možná tak, jako na zemskou tíži.

Z uvedených několika příkladů je zřejmé, že využití sluneční
energie bude pro meteorologii vytvářet řadu nových e zajímavých
úkolů. Jejichž řeieaí si vyžádá Intenzivní interdisciplinární spo-
lupráoi s energetiky, konstruktéry, ekonomy, ekology atd.

L i t e r a t u r a
(1) Bednář J.: Snergie slunečního zářeni s její rozložení na Ze-

mi se zřetele* k podmínkám Československa. Elektrotechnický
obzor, 66 (1977). *• ?.. »tr. 590.
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B u d o v y a e n e r g i e

Ing. areb. Jiří Suchomel
Stavoprojekt, Liberec

Hledání nových zdrojů energie a možností Jejich využiti Je vy-
voláno rostoucími nároky na Její spotřebu. Sledujeme-11 dosavadní
trend spotřeby energie a promítneme jej do budoucnosti, narazia*
Jak na problémy technické povahy, tak na omezení ekologická.
Jestliže Jsme y minulosti mohli přírodní rovnováhu na Zemi pova-
žovat za neovllvnltelnou lidskou činností, zjišťujeme dnes, Se
spotřeba energie v globálním měřítku může v budoucnu tuto rovno-
váhu ohrozit a to jak uvolňováním odpadního tepla, tak znečišlo-
váním zemského ovzduší a povrchu. Skutečné řeiení energetického
problému nemůže být ve stálém zvyšováni výroby energie diktovaném
Její neomezení rostoucí spotřebou. Dlouhodobě může být řešením
pouze současna úíinnôjôí využívání všech forem energie a systema-
tické minimalizování energetických nároků veškeré lidské činno-
sti.

Význam budov Jako zařízení na přeměnu energie je v této sou-
vislosti podstatný ze dvou hlavních důvodů. Jednak se v zemích s
obdobným klimatem a strukturou hospodářství Jako u nás budovy po-
dílejí na spotřebě primární energie jednou třetinou až polovinou,
jednak je tento nárok víceméně zafixován na oelou dobu Jejleh ži-
votnosti, která Siní 50 - 80 let, tedy podstatně více než např.
u technologických zařízení v průmyslu a u dopravních prostředků,
u nichž Je zlepšeni energetické účinnosti možné (a sledované) v
každé výrobní generaci. Významnou složku tvoří 1 "zabudovaná e-
nergie", tj. energie spotřebovaná na výrobu stavebních hmot, Je-
jich přepravu a stavební procesy. Budovy, jaké dnes postavíme,
budou tedy velmi významně apoluurčovat naši spotřebu (a tím i vý-
robu) energie jeitě dlouho po roce 2000 se všemi z toho plynouoi-
ml negativními důsledky.

Má-11 být spotřeba energie vyvolaná výstavbou a provozem bu-
dov snížena, je třeba budovy navrhovat a stavět Jako komplexní
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zařízení na přeměnu energie. Energie Je do dnešníoh budov přivádě-
na r různýoh formách, ale spotřebovávaná z 80 - 90% re formě nízko-
teplotního tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplá užit-
ková vody. 7 tepelnou energii ae přeměňuje z velké části 1 veškerá
elektrioká energie spotřebovaná T budově. Teplo vydávají i osoby
(eventuálne zvířata), Jejichž pobytu budova slouží. Z budov ener-
gie uniká ve formě tepla prostupujícího povrohem do okolního přo-
etředí, tepla odváděného vyměňovaným vzduohem při větrání a tepla
odváděného odpadní vodou. Pro dosažení tepelné pohody Je třeba v
budově udržovat určitou rovnováhu tepelných ztrát a zisků. Toho je
možno dosáhnout dvěma základními způsoby: pasivně, tj. stavebnín
provedením nebo aktivně, tj. různými systémy vytápění, větrání a
klimatizaoe. 7 praxi se oba způsoby doplňují, přičemž stavební pro-
vedení má určující význam. To znamená, že v dnešních budovách musí
aktivní systémy dohánět za cenu spotřeby energie väe, co nezvládlo
stavební provedení.

Cesta ke snížení spotřeby konvenSníoh forem energie dodávané do
budov má dvě fáza:
a) zmenSování energetických nároků budovy lepším využitím energie

při jejich přeměnách uvnitř budovy ("konzervace energie"),
b) krytí těchto zmenšených energetických nároků budovy ze zdrojů

energie v okolním vnějším prostředí.
První fáze znamená u budov v našem klimatu respektováni řady

koncepčních principů, z nichž některé jsou tradičně známé, ale v
současné praxi opomíjené. VýSet těchto prlnoipů začíná rozhodnutím
o umístění budovy (výběr klimaticky vhodného místa, eliminování
nevhodných větrů, využiti veřejné dopravy atd.), pokraSuje úpravou
okolí budovy (opadavé a trvale zelené stromy pro letní stínění a
zimní ochranu před větrem), přes kompaktní tvar budovy s minimem
povrchu vystaveného přílišnému ochlazování v zimě a ohřívání v lé-
tě, z toho plynoucí vhodnost kontaktu povrchu budovy se zemí (za-
sypané a do země zapuštěné objekty), vnitřní zónování budovy (sdru-
žování místností se stejnými teplotními nároky), umísťování těch
prostor, které snesou větší výkyvy teplot, k obvodu budovy, až ně-
kolikanásobně (oproti dnešku) zvýSenou tepelně izolační kvalitu
obvodových konstrukcí, včetně oken a dveří, zajištění tepelně aku-
mulačních schopností budovy vhodným druhem stavebního materiálu.
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IT oken dále vhodná Telikost, orientaoe a zastínění pro větší Itepeť

ný zisk T zlmô a menaí v létě, větší podíl pevného zasklení a doko-

nalá těsnost otviravých oken, použití pohyblivé tepelné Izolace,

umožňujíoí okna dokonaleji tepelně isolovat v době, kdy denní os-

větlení a větrání není možné nebo nutné a zisky nabo ztráty tepla

okny nejsou žádoucí (tepelně izolační okenice, tepelně izolační

žaluzie a posuvné panely, vyplňování prostoru mezi skly vložkami

lzoladní hmoty aj.). Výčet pokračuje zvýšenými ná.-oky na těsnost

celého obvodového pláfitá pro zmenšení infiltrace vzduchu, větiráaí

budovy řešené tak, aby umožnilo i částečnou přepravu tepla uvnitř

budovy (využití odpadního tepla). Teplo z odváděného vzduchu je

možno částečně rekuperovat pro předebřívání nasávaného vzduchu.

Je možno zmenšit odběr teplé užitkové vody jejím lepším využitím

(konstrukce výtoku) a obdobně jako u vzduohu rekuperovat část te-

pla z odpadní vody. Tímto výčtem nejsou zdaleka všechny možnosti

uchování (konzervace) energie v budovách vyčerpány. Máme-li výraz-

ně snížit energetickou spotřebu budov, je jejich význam prvořadý.

Teprve jsou-li tyto principy respektovány je účinná druhá fáze,

tj. krytí zmenšených energetických nároku budov energií získanou

z okolního vnějSího prostředí, fnergetioky významné a technicky

realizovatelné je dnes zejména získávání tepla pro vytápění (pří-

padně chlazení) a ohřev teplé užitkové vody. Tato ovsta vede až k

tepelně en«rgetloké autonomii, tj. stavu, ledy odpadní teplo z o-

sob a spotřebičů spolu s teplem získaným z vnějšiho prostředí kry-

je veškeré tepelné nároky budovy bez nutnosti dalšího dotápění.

Z různých forem energie vně budovy se k využití nabízí zejména

sluneční energie dopadající přímo na povrch budovy nebo na její

blízké okolí. Množství sluneční energie dopadlé za rok na povrch

budovy je sice souměřitelné nebo i vyšěí nei roční spotřeba ener-

gie u konvenčních objektů, ale využitelné množství je asnší. Dů-

vodem je zejména obtížnost uchování energie zachycené v létě xa

příznivých podmínek na zimní období, kdy je spotřeba energia naj-

vyšší a teplotní a radiační podmínky horaí, dále technicky omese-

ná účinnost přeměny slunečního záření na teplo, obtížná využitel-

nost záření o malýoh Intenzitách a tepla s nízkou teplotou.

První generaci budov řešených důsledně z hlediska tepelně ener-

getického provozu představují tzv. sluneční domy (budovy • různými
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formami využití sluneční energie, většinou pro dodávku tepla). Tak-

to označovaných budov stojí v současné době tisíce, v zeměpisných

Šířkách sahajících od aubtropů po Kanadu a Skandinávii. I když me-

zi nimi výrazně převládají rodinné domky, jsou zastoupeny 1 větší

objekty (Školy, společenské a kulturní stavby, administrativní bu-

dovy, rekreační objekty, zemědělské objekty ej.). Aôkoliv se tyto

budovy 5asto výrazně vzájemně liíí v koncepci přístupu k řešení a

v úrovni užité technologie Je možno sledovat dva základní trendy

v Jejich typologii. Tyto trendy bývají označovány jako pasivní a

aktivní přístup.

Pro pasivní přístup je typická snaha v maximální míře využít k

manipulaci s energií vlastní budovy, jejích stavebních konstrukcí

• materiálů. Celá budova nebo její podstatné Sásti plní funkci za-

řízení na přeměnu sluneční energie na teplo a akumulaci získaného

tepla. Hlavní význam má tepelně akumulační aohopnost konstrukcí

budovy, které přijímají a vydávají teplo a stabilizují tak teplot-

ní poměry v budově. Celkové řešení budovy, její tvar, velikost a

orientace oken a vnitřní dispozice vyoházejí z této funkce. HeJ-

jednoduäším případem pasivního způsobu využití sluneční energie je

budova s velkými jižně orientovanými okenními plochami. Sluneční

zářeni ohřívá přímo interiér budovy, Jeho množství vpuštěné do-

vnitř je regulováno venkovními stínícími prvky a nežádoucí tepel-

né ztráty (nebo zisky) zmen&eny pohyblivou tepelnou izolací. Ne-

vhodné přehřátí vnitřních povrchů a nepříjemné účinky slunečního

zářiní na uživatele budovy mohou být sníženy nebo vyloučeny, jest-

liže je za okenní plochou umístěna tepelně akumulační hmota, např.

nádrže s vodou nebo batonová stěna. Vzduch ohřívaný v prostoru me-

zi zaskleníš a betonovou stěnou může být odváděn do intarleru a

vzniklým prouděním nssáván chladný vzduch pro letní chlazení. Po-

dobně může samotížně cirkulovat vzduch ohřívaný ve skleníku u pa-

ty jižní stěny budovy. Všeobecně jsou pasivní systémy výhodné

*vou konstrukční Jednoduchostí, provozní spolehlivostí a nízkým

nákla&an. Jejich návrh je věcí projektu stavební části budovy, ne-

výhodou je horší možnost regulace a jisté omezení akumulačních

možností.

Aktivní přístup naproti tomu vychází ze aoudobýoh způsobů vy-

tápění a klimatizace, řeSenýoh jako systém víoeméně nezávislé na

•tavobnl konstrukci budovy. Energie slunečního zářeni zde částečné
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nebo zcela nahrazuje konvenční zdroj anergie, ale distribuce získa-

ného tepla a způsoby jeho využití se od konvenčních llil poměrně

málo. Stavební návrh budovy zajiôtuje stejně jako u pasivního řele-

ní dokonalou tepelnou lzolaol, ale na rozdíl od pasivního řešení

nemusí mít konstrukce budovy tepelně akumulační vlastnosti. Charak-

teristickým rysem aktivních systémů je rozdělení funkcí do jsdnot-

llvýoh prvků systému (kolektor, akumulátor, otopná soustava a$d.).

Tyto prvky Jsou větěinou strojírenské výrobky a s výjimkou kolek-

torů nepředstavují principiální novinky. Kolektory jsou většinou

ploché, deskové, případně některé typy koncentrujleí. Dopadajíoí

záření mění na teplo, které Je teplonosným mediem (kapalina, vzduch)

odváděno a bug ihned využito (vytápění, ohřev teplé užitkové vody,

chlazení) nebo ukládáno • akumulátorech tepla, kde bul ohřívá hmo-

tu (voda, kámen), nebo působí skupenskou změnu (eut»ktlcké soli,

parafín). Na stavební konstrukci nezávislé aktivní systémy umožSn-

jí umístěni kolektorových ploeh bul na objektu (případně jeho inte-

grální součást obvodového plaštS budovy) nebo mimo povrch budovy

(na přilehlém terénu). Možné je též vytvoření společných akumuláto-

rů tepla pro více budov (skupina domku). Akumulátory těchto systéml

mohou být navrženy s kapacitou umožňující dlouhodobou akumulaol

tepla (z letního období na zimu). Aktivní systémy mohou být dopl-

něny tepelnými čerpadly, umožňujíolml využít teplo z teplonosného

media o nízké teplotě a tak v zimním období provozovat kolektory v

podmínkách vyšší účinnosti. Všeobecně jsou tyto systémy dobře regu-

lovatelné, i když za oenu jisté technické složitosti. Ta Je též,

spolu s většími nároky na údržbu, náchylností k poruohám (netěs-

ností, zamrzání Si přehříváni kolektorů) a vyšší cenou hlavni ne-

výhodou oproti pasivním systémům. Mezi oběma přístupy (aktivním a

pasivním) existuje řada přechodů a často bývají různě kombinovány

na témže objektu.

Kromě využití slunečního zářeni pro přeměnu na teplo se (zatím

omezeně a pokusně) objevuji u budov i fotovoltalcké články (pří-

padně v kombinaci a přeměnou na teplo). Rozšířenější je výroba e-

lektrické energie prostřednictvím mechanického využiti energie

větru. Nízkoteplotní teplo, vzniklé pohlcením slunečního zářeni

hmotou zemského povrohu (vzduch, voda, zemina) může být využito u

budov např. k úpravě teploty nasávaného vzducbu pro větráni
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(podzemní výměník topla země/vzdueh), aebo tepelnými čerpadly pře-
redeno na vhodnou vyšší teplotu • využito konvenčním způsobem.

Dal£í perspektiva ve vývoji aázorů na řešení budov z hlediska
spotřeby a využiti energie je v prinolpu jednoznačná. Povede ke stá-
lému snižování spotřeby dodávané energie a k rostoucí energetické
soběstačnosti budovy. Sím dříve se takto začneme na navrhování a re-
alizaci budov dívat a 8ím rychleji tento nový přistup dokážeme v
širokém měřítku uplatnit, tím menší problémy si připravíme pro bu-
douoooat. Přehled možností energeticky efektivnějšího koncipování
budov podaný v tomto textu je pouze struäný a neúplný. Máme-11 do-
spět ke konkrétním výí mým výsledkům v úspoře energie, musíme 1 u
nás zaSít s výstavbou experimentálních budov zaměřených na energe-
tickou úspornost, na niohž bude možno ověřit v tuzemských podmín-
kách nejvhodnější teobnloká řeiení. Zároveň musíme soustavnou a
zevrubnou osvětou zajistit spoluúčast uživatelů budov, chápajících
význam takovéhoto snařani. Teprve potom může být energeticky úspor-
né řešení budov účinné a teprve potom má skutečný efekt 1 využití
nekonvenčníob zdrojů energie.
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V a k u o v é p r o b l é m y

konstrukce jaderných reaktorů

Dr. Litor fáty CSc
Katedra elektroniky a vakuové fyziky MFF UK, Prah*

Vakuová stránka konstrukčního řeSenl termojadernýoh reaktorů Je
velmi důležitá pro úroveň parametrů reaktoru a pro náročnost Jeho
provozu a obsluhy. Termojaderný reaktor je zařízení, v němž je nuV
no na Jedné stráni udržovat konoentraol reagujících částio na ur-
čité požadované hodnotí, na druhé straně je nezbytné zamezit pří-
tomnost ostatníoh částio v koncentraci převyšující určitou přípust-
nou hodnotu.

Poněvadž nároky na omezeni přítomnosti nežádoucích částio jsou
velmi přísné, Je možné této tzv. "oistoty" experimentu dosáhnout
jenom využitia ultravakuové techniky, která zaručuje užití účin-
nýeh vývěv s omezeným zpětným proudem, užiti konstrukčních materi-
álů nevnášejíeíeh do praoovního prostoru reaktoru nečistoty a u-
možňuje měřit a ovládat hlavní charakteristické veličiny - tlak a
•loženi plynu.

Termojaderný reaktor Je tedy nutno pokládat za vakuový systém,
do nSjž je vpouětěn stálý proud Sástio a který je trvale čerpán
soustavou vývěv. Je-li oelková Serpaoi ryobloat vývěv S(l/a),
proud vpouštěnýoh Sástlo Q(torr l/s), je pracovní tlak p zaříze-
ní dán Jednoduchým vztahem

Qp » -g-

Hodnota pracovního tlaku - tlaku neutrálních částio, který Je v
rovnováze s plazmatem - Je řádově 10~"£torr "̂ , hodnota proudu vpou-
štěného plynu se různí podle druhu reaktoru, nejSastěji Je řádově
*) U nás je nyní předepsanou jednotkou tlaku 1 V (pasoal), která

se vSak v odborné literatuře Jen zvolna ujímá, proto je v tc
to referátu užívána jednotka 1 torr (1 torr * 13}



10 torr l/a. Pro tyto hodnoty vyplývá Hodnota oelícové čerpací rych-
losti 10 6 l/s. Z právě uvedené velmi približné úvahy vyplývá důle-
žitý záver pro řešení čerpacího systému reaktoru. Plocha ctěn reak-
toru je řááove desítky m 2. Uvážíme-11, že teoretická specifická
čerpaoí ryohlost pro vodík Je přibližně 40 1/seo. O K 2 , bylo by mož-
né reaktor čerpat vnějšími vývevami k požadované hodnotě praoovní-
ho tlaku jen tehdy, byla-li by oelková plocha čerpacích otvorů
srovnatelná s celkovou plochou sten, což není možné již proto, že
na reaktor je nutné působit vnějším magnetlokým polem a že Je nut-
né určitou část plochy stěn použít k vývodům měřicích přístrojů a
vstřikovacího zařízení.

Je t«dy možné reaktor čerpat vnějšími (transportními) vývevami
• Eerpaoi rychlostí přibližně o dva řády menši a převážnou část
čerpací rychlosti zajistit pomocí vývšv resp. Serpaoích ploch, u-
místěných uvnitř reaktoru. To Je ovšem možné jenom pomocí vývěv
založených na vazbě molekul na stěnách vývěvy.

Dále je nutné rozlišit čerpání reaktoru do dvou stadií. První
z nieh Je čerpáni roaktoru přípravné, kdy reaktor Je Čerpán a od-
plyňován - v tomto stadiu do reaktoru není vpouštěn vodík - a k
oerpání postačí vnější vývěvy, druhým z nich je vlastní proces,
při němž Je do reaktoru vpouštěn vodík a při němž je nutný plný
čerpací prooes s využitím viech vývěv.

7 reaktoru musí být podstatně omezena přítomnost cizích složek,
zejména složek a větší atomovou hmotou, jak plyne z rozboru ztrát
•nergie v průběhu jaderné reakce. Z toho vyplývá další závěr pro
řešení čerpacího systému: K čerpání reaktoru není možné užít těch
vývěv, které sa vyznačují zpětným proudem uhlovodíků (zejména par
olaje) do čerpaného systému.

Z uvedených podmínek plynou tyto závěry o výběru vhodných vý-
vev a čerpacích metod.

1) E Serpánf v prvním stadiu je možné užit vnějSich vývěv při-
poj enýoh ke komoře reaktoru pomocí čerpacího potrubí.

2) Tyto vývěvy mají mít eo nejmenší zpětný proud par oleje.
T případě, že je Jich užito 1 v druhém stadiu čerpáni, musí pra-
covat tak, aby do čerpaného systému nevnášaly vůbec uhlovodíky.

3) Vývěvy k Serpání ve druhém stadiu musí mít velkou čerpací
rychlost, musí to být vývěvy nebo čerpací metody pracující na
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prinoipu vazby plynu na Serpaoím povrchu s naamějí do reaktoru vná-

šet molekuly o větší atomové hmotě.

Těmto požadavkům vyhovují tyto vývévy a čerpaoi prostředky:

A) Pro čerpání v prvním stadiu

Při čerpání v prvním stadiu je nutno počítat s dlouhodobým po-

kud možno nepřerušovaným čerpáním, aby bylo možno dokonale odply-

nit reaktor za zvýšené teploty. K tomu jsou vhodněJáí vývevy trans-

portní, než vývěvy založené na vazbč molekul čerpaného plynu. I

transportních vývěv Jsou k tomuto účelu nejvhodnější turbomoleku-

lárnf vývěvy, a to pro Jejich nízký mezní tlak (až 10 - 1 1torr),

značnou Serpaaí rychlost (tisíce l/s) a konečně 1 ta skutečnost, že

pracují bez jakékoliv pracovní kapaliny. Při použití turbomoleku-

lárníeb vývSv vzniká viek problém výběru vhodné primární (předvaku-

ové) vývěvy, která musí pracovat řniž by vnášela páry oleje do vý-

věvy turbomolskulární. Běžné olejové rotační vývevy nesplňují ten-

to požadavek a výběr speciálních "bezolejovýeh" primárních vývěv

je velmi omezen. Rotační bezolejové vývěvy 8 lopatkami ze speciál-

ních materiálů (nnpř. z grafitu) jsou velmi nákladné a ras J í omeze-

ný život. Membránové e vlnovcové vývěvy najsou dostatečně spoleh-

livé a Jsou též nákladné. Použití rotačních olejových vývěv v kom-

binaci s lapači par (např. lapače s molekulovým sítem) Je sice vý-

hodné, «le vyžaduje častou regeneraci sorbentu a dosud nejsou spo-

lehlivé metody, které by dovolily včas zjišíovat blížící se nasy-

ceni lapače olejovými parami. Ani kombinace turbomolekulárníoh vý-

věv a kryosorpčními vývevami s molekulovým sítem jakožto vývevami

primárními nelzo doporučovat proto, že spojení transportní vývěvy

se sorpční je nesourodé a klade velké nároky na obsluhu kryoeorp-

čních vývěv. Jako nejvhodnější kombinaci je možno doporučit turbo-

molekulární vývevu s vývevou Hootsovou a vývevou vodokružnl.

Použití difúzni olejové vývěvy pro čerpání v prvním stadiu Je

možné uvažovat avšak Jen tehdy, je-li podstatně omezen zpětný

proud par oleje do čerpacího systému pomocí různých lapačů par a

Je omezen i zpětný proud par z primární rotační olejové vývevy.

K čerpání difúzni vývevou v druhém stadiu nejsou dosud k dispozi-

ci metody omezování zpětného proudu par, které by zaručovaly
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nezbytnou "čistotu" reaktoru.

B) gro čerpání T druhém stadiu

přicházej i r úvahu vývěvy kondenzační, kryosorpční, titanoré a
svláštBÍ čerpací metody. 7 případě kondenzačníob vývěv jde o kon-
denzační stěny Tložená do reaktoru, případně stony reaktoru samot-
né, které se chladí na teplotu kapalného helia (4,2 K ) . KondenzaS-
ní vývary se vyznačují velkou hodnotou specifické čerpací rychlos-
ti; je blízká teoretické specifické čerpací rychlosti, pokud je
pracovní tlak alespoň o řád větší než Je tlak nasycených par kon-
denzátu při teplotě povrohu kondenzátu. u kondenzaSníeh vývěv
chlazených kapalným heliem Je rovnovážný tlak nad kondenzátem vo-
díku 3,5 . 10~'torr. provoz kondenzačních vývěv není vSak jak zná-
mo, nepřetržitý. Jakmile se vytvoří na kondenzační stěně konden-
zát tloušfky Již zlomku milimetru, vzrůstá teplota jeho povrchu
natolik, že klesá čerpací rychlost rfrérj s značně vzrůstá pracov-
ní tlak. Poté Je nezbytné kondenzát odstranit odpařením. U kryo-
•orpčníoh vývěv je čerpací kapacita větší a nároky na chladivo
m*nií - lze vyatačit s kapalným dusíkem jekožto chladivém. I tyto
vývěvy ovSem vyžadují periodioky prováděnou regeneraol spočívají-
cí v ohřevu a čerpání vnejSÍ vývěvou. Zvláát výhodné jsou vývěvy
titanové, zejména sublimační, u nlohž Je možná dlouhodobá funkce
Bez obnovení vsázky k aublimaol nutného titanu. ZvláSf vhodné je
nanálení titann sublimací na stěny chlazené kapalnýn dusíkem pro
vysokou čerpací ryohloat 1 nízký mezní tlak této metody*

7 současné době ae provádějí experimenty a využitím absorpce
vodíku slitinou zirkonu a hliníku při teplotě 400°C. Slitina se
v práškové formě nanáší na pásky z konstantami, které umožňují o-
hřev absorbentu na pracovní teplotu i na teplotu nutnou k regene-
raol (700°C).

Konkrétních řešení čerpacího systému termojaderných reaktorů
je oelá řada. Jako příklad uvádíme aparaturu pro zíckávání a výs-
kum plazmatu metodou vatřlkovaoí a ekumulaoa lontů s magnctiokýa
zrcadlem (laboratoř Buratomu ve Franoll - Fontenay-aux-Roeea).

Pracovní tlak aparatury Je řádu 10~6torr, aby se omezily ztrá-
ty lontů okrajem prostoru, který zaujímá plazma, a to alaspoa na
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1 s, během níž dochází k uvolřbvání plynu způsobenému uvazkm

iontů. Nupř. srazek iontů Eg o proudu asi 200 mA odpovídá proudu

uvolňovaného plynu řádově torr l/s. Vývevy zařízení mají Serpaol

rychlost řádově 10 6 l/s. Poněvadž komora re tvaru rovnoběžnostěnu

(obr. 1) o velikosti } i } i 1,5 • je velká, nelze provádět její

odplynení ohřevem. Onsesení desorpoe plynů ze stěn Je provedeno

vhodnou volbou materiálu stěn a dokonalým očištěním Jejich povrchu.

Jako materiálu je užito nerezavějící oosli o tlouStee 15 mm.

Ionty IL, vycházející ze zdroje jsou uryohlovány elektrodou a do-

padají do střední Sásti komory, v níž probíhá výboj mezi elektro-

dami B, 5 #. V blízkosti iontového zdroje jsou titanové sublimační

vývevy s chlazenými kondenzačními stěnami. I střední část komory

je čerpána titanovou vývěvou. Dále Jsou k vakuovému systému apara-

tury připojeny dvě velké difúzni vývevy s Serpaol rychlostí pro

vodík 77.000 l/s s mezním tlakem 10 torr v případě chlazení la-

paSe par kapalným dusíkem. Dále je užito dvou vnějších titanových

sublimačních vývěv B kondenzačními stěnami chlazenými kapalným du-

síkem s čerpací rychlostí 1,25 • 10 6 l/s. Vnitřní titanové subli-

mační vývěvy mají osikovou čerpací ryohlost 1,4 . 10 6 l/s a praou-

Jí s celkovou kondenzační plochou 14 m . Stěny komory mají řadu

stínících ploch z kovu s velkou tepelnou vodivostí a Jsou chlaze-

ny kapalným dusíkem. Primární vakuum zajištují dvě Bootsovy vývě-

vy za sebou zařazené s čerpací rychlostí 2000 a 350 v?/hoi a ole-

jová rotační vývěva o čerpací rychlosti 80 m^/hod.

Objem celé aparatury Je 40 v?, povrch 300 m 2. Specifická čer-

pací ryohlost kondenzačních plooh titanových sublimačních vývěv

činí 17 l/s cm , čemuž odpovídá spacifické čerpací výkonnost

10 torr l/s om.

Choulostivou stránkou oelé aparatury Je použití difuzních vý-

věv a systému účinných lapačů. Pokusy však ukázaly, že ani po ně-

kolika týdnech práce difuzních vývšv nebyly v aparatuře zjlätôny

stopy oleje.

Při uvedení vakuového systému do provozu klesá v něm tlak i

bez odplynení stěn. Po několikahodinovém čerpání klesá tlak na

hodnotu 10 'torr, po 24 hodinách na 10 torr e za dalších £4 ho-

din na tlak 10~*torr. Je-li užito chlazení kondenzačních ploch

titanových vývěv kapalným dusíkem, lze dosáhnout tlak 10'torr*

za 24 hodin.
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Druhým příkladem js vakuová komora tokamaku 10. Toroidální komo-

ra (obr. 2) se skládá ze čtyř sektorů spojených přírubami, v Je-

jichž boku Jsou čerpací otvory vnějších vývěv. Každý sektor Je tvo-

řen vlnovoi a kruhovými prstenci, přičemž plaší komory Je dvojitý

s tzv. pomocným vakuem. Vnější vývěvy Jsou sdruženy do čtyř čerpa-

cíeh jednotek, z nichž každá Je tvořena dvěma turbomolekulárníml

vývevami a dvěma kryosorpčními vývevami s celkovou efektivní rych-

lostí 1000 l/s. Mesiiprostor dvojitého pláště Je čerpán dvěma stej-

ně uspořádanými čerpacími jednotkami. Jako vnitřních vývěv Je uži-

to kryogenních ploch. Kezní tlak vakuového systému tokamaku je

10"9torr po odplynžiní pláátě při teplotě 500°C.

Provoz vakuových systémů termojaderných zařízení vyžaduje prů-

běžnou e spolehlivou kontrolu celkového tlaku a složení zbytkových

plynů. Měření se provádí pomocí speciálních ionizačních vakuometrů,

které Jsou upraveny tak, aby byly Jen málo citlivé na magnetické

pole. K měření složení zbytkových plynů se užívá kvadrupólových

nebo monopolových hmotových spektrometrů.

Parametry vakuového systému reaktorů závisejí značně nejen na

řešení čerpáoího systému, ale též na druhu e kvalitě konstrukčních

materiálů. Této otázce je vSak věnován další referát.
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Obr. 1. Sebenft uspořádání aparatury pro Týzkum plazmatu
(laboratoř Suratoara).

>DC

aj
Zdroj iontu

•SublimóbrTi

•Kryopbchy

Obr. 2 . Scheme ralraoYé komory Tokamaku 10. (J - Sarpaoí Jednotka)

mocné vakuum

vnitřní odplyniteln/ piáSť



M a t e r i á l o v é p r o b l é m y

termojaderných reaktorů

Ing. Jaromír Matouš
Ustav fyziky plazmatu cflCT, Praha

Xaformaoe o konstrukčních materiálech pro termojaderné reaktory
(TJIO, Irteré uvedu, zaohycují situaci tak, Jak vyplynula z jednáni
Viesvazové konference o inženýrských problémech termojaderných re-
aktorů, konané T Leningradě koncem Serme r. 1977. Referát se sna-
ží zachytit hlavni směry, kterými se vyroj materiálů a Jejich tes-
továni ubírá a vyneobává některé materiály, Jejichž cena je enorm-
ně vysoká, nebo Jejichž zpracování na potřebné části je tak obtíž-
né, že o Jejich použití nelze zatím reálně uvažovat. V dalším jsou
diskutovány převážně problémy materiálů tzv. "první stěny reakto-
ra", tedy materiálů bezprostředně vystavených působeni produktů
termojaderného plazmatu. Pracovní podmínky této Části reaktoru
jsou totiž ne J tvrdí í a specifické právě jen pro TJR. Materiálová
problémy jiných Sástí TJR nejsou Již tak specifické s J son z velké
Části úspěšně řešeny ve spojitosti a jinými technickými aplikace-
mi, jako je např. technika Štěpných jadernýoh reaktorů, energeti-
ka, chemický průmysl atd.

Důležitým hlediskem při výběru materiálu první atěny je způsob
činnosti a energetické parametry uvažovaného reaktoru. Některé
požadavky, jako pevnost zs vysokých teplot, stabilita vlastností
po ozářeni vysokými dávkami neutronů, nízká erose povrchu dopadem
lontů a tepelná stabilita uplatňuji se u všeoh typů navrhovaných
reaktorů. Při cyklickém způsobu Sinnosti reaktoru zvyšují so ná-
roky na odolnost materiálu při únavě tepelnými cykly a únavě pro-
měnným mechanickým napětím od elektrodynamiokébo působení impuls-
ních magnetických poli. U reaktorů s inerciálním udržením plazma-
tu, pracujících s mikrovýbuehy, je důležitá odolnost proti kumu-
leoi deformací vznikajících rázovým zatížením. U reaktorů s dlou-
hodobým udržením plazmatu záleží na nízkém zneSiSfování plazmatu

- 71 -



produkty erose stěn, a na atomovém čísle těchto produktů. Rovněž
uvolňováni plyců ze atěn účinkem radiace a teploty má pro tento
typ reaktoru rážný význam.

U reaktorů pracujících • proměnným magnetickým polem vytvářený*
vněJSÍmi ttívkaml, jako nspř. u tokamaků, je důležitý spsoifioký
odpor materiálu, aby nebylo ovlivňováno pronikání magnetického po-
le. Korozní odolnost za vysokých teplot je důležitá u vSeoh reak-
torů a ohláseným blanketem. Z tohoto hlediska J»ou nejnáro5nější
požadarky v hybridních reaktoreoh s homogenním blanketem, kde ma-
teriály muaí odolárat směsi fluoridu lithia, barilla, uranu nebo
thoria. U fiástí reaktorů shlazených na nízká teploty, např. kon-
Aenzačních rovrchů kryovývěv 51 auprarodlrýeh Ôásti je kladen dů-
ra* na vrubovou houževnatost za nízkých teplot a strukturní atbi-
litn (zejaána u asatenitlekýeh ooelí).

Jak Tidíae, požadavky na materiály jaou značně různorodé a 8as-
to protichůdná. Materiál dobře vyhovující jednomu požadavku zpra-
vidla ipatně vyhovuje jiným požadavkům aouSaaně kladeným. Proto ae
uvažuje též o kovbinaoleh materiálů nanášením ochranných vrstev
nebo plátováním. Volba materiálu je oviem těsně spjata a konstarak-
Sním řeiením zařízeni. Sasto lze vhodnou konstrukcí potlaSlt vliv
aežádouoí vlastnosti materiálu. Te nezbytné respektovat též možno-
sti technologického zpracování materiálu na ôásti potřebné veli-
kosti a tvaru. Otázka ceny materiálu a nákladů na zpracování má
rovněž znaSnou důležitost a zejména při projektování reaktorů pro
energetické úSely bude mít prvořadý význam. Obdobný soubor problé-
mů musel být řešen již při rozvoji jaäerné energetiky se Štěpnými
reaktory. Avšak podmínky, kterým jsou vystaveny materiály ve Štěp-
ných reaktoreoh, i ryohlýoh, jsou natolik odliSné od podmínek v
TJB, že získané skutečnosti lze využít jen v omezené míře.

Hlavním problémem materiálů pro TJR je jejich radiační stabili-
ta. Materiál první stěny je vystaven intenzivnímu toku neutronů
•e Širokým spektrem energií» prakticky od o do 1*,1 Me V, při-
Semž uSinek neutronů na povrch materiálu je zde ve srovnání s ú-
Slnkem lontů zanedbatelný, hlavní změny nastávají v objemu materi-
álu, neutronové záření ovlivňuje materiál jednak předáváním ener-
gie etanů materiálu, 5ímž dochází k narušování krystalové mříže a
změnám struktury materiálu, jednak Jadernými reakcemi doohází k
transmutaci Sástl původního materiálu na nové prvky. Strukturní
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Měny vaflou k tzv. radiačnímu bebtaání, tj. k postupnému zvštšcvésf.
ebjemu ozářeného materiálu. Současně *« aěnl a»oh*viloké vlaatnoatl
aateriálu. Maz pevnosti • na* klusu většinou stoupají, peaěraé pra-
dloužecí s« snižuje, tažaoat materiálů klaaá • vrubová houževnatost
s« katastrofálně anlžuje, zejaéaa při nlskýoh teplotách. Zhorleváaí
plastických vlastnosti Je působeno Tznikem poruch * krystalové aři-
21, ktaré zmenšují možnost klusu r zraeeh materiálu. Hora příměsi
• materiálech vzniklé jadernými reakoenl aohou po velkých tiávkáos
zářeni dosáhnout takové konoentraoe, Se ovlivni Jako legujíeí pří-
aada vlcatnoatl základního kovo, a to někdy kladným zpuaobem, jlady
nepříznivě. Vejvětii obtíž při posuzováni materiálu s hlediska ra-
diační stálosti spočívá v tom, ža neaáae zatía žádná zkulenosti s
ehovánia msterlálů po ozářeni tak velkyal integrálními dávkaal n o *
tronú, Jaká přicházejí v úvahu v TJB. T en«re«tlekýeh reaktorech
se poSíté při doaetllstá fiinnoatl s dávkaal 10 2 5- 10 2* n/eja2. Daaud
provedené zkoušky praoují a dávkaal o 2 až 5 řády nižšími. Teprve
v aouoaaná době jaou ve stavbě zařízeni, která uaoSni zkoušky a»te-
riálA při tocích vyaokoenergetiokych neutronů 10 1' - 10 1* a/ea^seo.
Tía se sníží rozdíl aezi skuteSaoetí a experiaentálnlBi aožnoatal
•si aa 1 řád.

účinek lontfi vyletujloiah z plazmatu • dopadajících na stěnu re-
ektoru Je rovněž závažný, a to 1 u reaktorů demonstračních, praou-
jí cíoh s malým výkonem. Ms první stSna dopadají především ionty 1-
zotopů vodíka a helia a to a energiemi nd o až do 9,5 meY. Tía,
že ionty předávají energii atomům materiálu, narušují jeho atruk-
turu. Tkllněnía iontů do krystalové ařlže materiálu a případnýai
ehemiokými reakoemi a acterlálea dochází k rozrušovaní povrohové
vrstvy materiálu. Jednak dochází k rozprašování povrchu, jednak k
vytváření bublinek v povrchové vrstvě, způsobujících odlupovaní
Šupinek materiálu - tzv. blistering. Vznik plynových bublinek v
materiálu je závislý na poměru iontového toku • ryoblosti difúze
plynu z materiálu k Jeho povrchu. Blistering je znaSně závialý na
teplotě aaterlálu 1 na jeho struktuře. Ukazuje ae např., že mate-
riál, který již byl povrchově narušen boabardovánía ionty, aá při
dalěía oatřelorání vyšší odolnost proti bllsterlncu. Hlava! vý-
zkum korose povrchu dopades iontů není v tom. Se zealabuje stěnu
reaktoru, ala že způsobuje zneôišíovánl plszaatu rozprášeným aa-
teriálea. To aá nepříznivý vliv na teplotu plazawtu predavšia a
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toroidálnfch reaktorů bez divertoru těžkých Sástio. Protože nepříz-
nivý uSln*k příměsi roste s kvadrátem Jejich atomové hmotnosti,
jsou z tohoto hlediska příznivější materiály s nižSÍ atomovou hmot-
ností.

Záření z plazmatu zahrnuje té? neutrální atomy, fotony a elek-
trony. Jejich úfilnek na stěnu Je *$ak proti působení iontu vět8inou
zanedbatelný. tfěinek iontového bombardováni můžeme dosti dobře ex-
perimentálně ověřovat. Celkové dávky zářeni, které přicházejí v TJH
r úvahu json 10 - 10 ion/cm , Sehož lze na urychlovačíoh dosáh-
nout.

Požsdavky na tepelné e mechanické vlastnosti materiálů a též na
jejich korozní odolnost jsou obdobné jako u Štěpných reaktorů a na
zlepšování materiálů v těchto směreoh se v Širokém měřítka pracuje
v souvislosti se Štěpnými reaktory. Pracovní teplota první stěny
TJR se žádá co nejvyěší, v mezích asi *00 - 1000°C. Předpokládají
•a tepelné toky v první stěně asi 200 - 300 W/cm2, což nejsou hod-
noty vyjímeoně velké.

Jaké materiály Fro první stěna TJR nám současná technika nabí-
zí? BejaenSÍ potíže budou u demonstračních Si fyzikálních reakto-
rů, kde se předpokládají integrální toky neutronů 10 2 0 až 10 2 1n/
/cm2 a tep. ota stěny J00 - 600°C. Zde by vyhověly speciální
ohroat-nikl-^elezné slitiny, které ra*JÍ lepSÍ vlastnosti při vyS-
iíeh teplotách. Velmi výhodné vlastnosti mají zejména chrom-man-
ganové oeall (jako např. sovětská ocel AC-9), Jejichž vlastnosti
se podstatně nemění při ozáření dávkami neutronů do 8 . 10 2 0om 2.
Tyto oeell mají mez kluzu 2,5krét vyíSÍ než ooeli typu OrlOTi 97,
což umožňuje snížit hmotnost konstrukce. Též oenově Je ehromaan-
genová ocel výhodná. Pro vySSÍ teploty - až do 800°C je výhodná
ocel ehrom-niklová se zvýSeným obsahem niklu a manganu. Odolnost
ooeli proti záření se dá zlepšovat legováním malými množstvími
prvku, které ovlivňuji rozložení e hustotu dislokací v zrnech ma-
teriálu a jeho sílerostrukturu. Vhodně působí např. Cr, B, Ho.
Ha vývoji ovalí odolných zářeni se stále Intenzivně pracuje a dá
•e o5ekávet jeětě podstatné zlepšeni jejich vlastnosti. Bozpra-
Sování ocelí ionty Izotopů vodíku se pohybuje mezi 5 . 10"' a
5 . 10 at/lon a maximem u energií iontů 5 - 1 5 keV. BozpraSová-
ní lonty Ho ss uvádí až o řád větší. Zejména Ú5inek iontů He



• reaktorech a větším výkonem může působit potíž* znecišlovánf»
plazmatu. Proto se uvažuje ve spojitosti s ocelí použít ochranných
povlaků z materiálů a malou, atomovou hmotou. Velni výhodné vlast*
nosti Jeví ochranná vrstva keramického nebo sklovitého oharakteru,
s vysokým obsahem SlOg. Na rozdíl od všech kovových materiálů vy-
kazuj 9 SiO, za vyšších teplot značnou propustnost pro Es, elmí &y
se podstatní potlačila eroze povrchu vstřelenými lonty Ks. Aby sa
zajistila dostatečně rychlá difúze 1 pro vodík, uvažuje aa o poo-
žltf oermetových vrstev, v kterých by se Jako kovové složky použi-
lo materiálu s vysokou propustností pro vodík, např. TI nebo Pd.
Silikátová vrstva může při teplotě 500 - 500°C zajistit dostatečně
rychlou difúzi Ha z hloubky několika gm k povrchu při bombardování
ionty Ha intenzitou asi 10 /cm2 s. Použití takových vrstev satia
brání nedostatečně propracovaná technologie Jejich nanášení, prob-
lém soudržnosti s podkladem, chováni při vysokém tepelném zatíženi
apod. Takovou vrstvu by bylo patrně nutné nanášet na vnitřní po-
vrch již smontované komory reaktoru, což Je teohnicky velmi nároB-
né, zejména u toroidfilních zařízení. Vloméně výsledky zkoušek jsou
velmi povzbudivé a na vývoji těchto vrstev se intenzivně pracuje.

U demonstračních reaktorů přichází v úvaha též použiti slitin
TI, které vykazuji výbornou stabilita mechanických vlastnosti při
ozářeni neutrony až do dávek 10 n/orn^. Ti slitiny mohou pracovat
při teplotáoh až 500°C. Problematická je značná afinita Ti k vodí-
ku, který vytváří hydridy způsobující křehnutl materiálu. Otázka
použitelnosti slitin TI pro TJB je stále otevřená.

Velká pozornost se věnuje slitinám kovů s vysokým bodem táni.
V úvahu přichází zejména vanad, molybden, niob, tantal a zirkon,
jako přísady též W, Be, Ti, Ce, La, T. Tyto kovy vesměs vykazuji
velmi dobrou stabilitu vlastnosti při ozářsnl neutrony a máji vy-
nikající mechanické vlastnosti za vysokých teplot. Vepř. slitina
85% Hb 10% W 5% Zr má při teplotě 1200°C pevnost JI kp/faa2 a při-
tom dobře tvárná za normální toploty. Slitina Ta s 10% V má dob-
rou pevnost až do 1600°C. Slitiny V (především s Hb) lze použít
do teplot 600 - 750°C, slitiny Rb se Zr do teplot 850 - 900°C a
slitiny Ho do 1000 - 1100°C. Některé vysokotevné kovy mají výbor-
nou korozní odolnost proti roztaveným alkalokým kovům. Hb odolává
roztavenému Li sž do 950°C a Ko až do 1000°C. Závažným problémem
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použití tiehto korá v koastrukol m je vyseká citlivost tványeh
vlaetaeatí M aalá aříaiel avolstot. Tla*o spůeobaa aůže M uplat-
nit jcdaek vodík, savidaaý lo aateriálu loatovýa boaaardováaía,
Jetaak array vnikl* jaaerayal reakeeal při osářaní vyso&ýal dávka-
•1 aestroaů. Vři aávkáea fáta 10 2 5 a/a*2 vaalká Již taková anoftatví
přivěsí, kt«7e* vyresaé ovllvauje aeeaanloká vlastnosti sáklaeafeb
MtcrlálA. Zat«aailta roapralavial Tfmdsofmt** koro dopatej fatal
ioatT • • Eto Ja ataJaA aafto 1 «y«lí mrt u oa«lf aaae aaroamlklo-
rfth allt«a. fHtoai a vyj la*M vaaaila ja atoanvá baotaoat saaSai
vrili* aai • oaali. Iroto 1 • těakto attartálů aa uvafuja o po«il>
ti mara—Jal vrat«v.

Jako aktarlály aa dlafraflay, atíatei a jlaé Sáatl ualatiaé u-
•ttltř koaory 171 • vyatavaa* lataaslvaí arosl plasaataa saiiacji
m aplataovat aaprav* slitiny grafitu a křaažku a grmtttu m kŕaai-
ksai a boraau fyt* iáatl aa lBtanslvai rospraiuji a ja iádoual, aby
•Tlyvyroawiy s •atariélů e aískýa atoaovýa Síalaa c obladaa aa saa-
•lliováal plasaatu. Tjrto artarlály aa získávají lapracaaef póréí-
nica srafltovýaa sloka rmt«v«Býa SI • B. Ti tří 54st křasilku raaeu-
ja a ualíkaa aa karald, takla obsak karbidu křaaiku v Mtarlálu
tvoři 22 - 75*, ílstý křaalk 5 - 17% C va fora* tuhého roztoka v
31. Msebcaloké vlaataoatl Jaou sa nornální taploty íM>dobs4 jako u
skla, a*t«rlál aá vlak díky aískaaa sooSlnltall tapslD< dllataea
a dobré1 tapalaé vodivosti výboraou odolnost y rot i teplotním rásäf.

Závěraa aožao konstatovat, ža otázka aatarlálA, zcjaéaa aatarl-
álA první st<ny, jm dnes stála otavřaná.

Pokud jda o fyzikální reaktory najbllilieh let, kde osiková
neutronová dávky nepřekroSÍ 10 n/ca2, bude sa s nejvStSÍ pravdě-
podobností pro první stěnu používat austenltlokýoh obroanlklovýoh
ooelí s vysokým obsahem Hi nebo ooelí obroa-Bsnganovýoh, stablll-
sovanýoh Ce, Ho nebo B pro teploty do 500°C, cliromnllclovýoh sli-
tin pro teploty do 700°C a slitin vysokotavnýob kovů, zejména Ko
pro teploty do 1000°3. Bude-li nutná použiti oobxannýoh povlaků
nebo ne, závlai na typu a ne^zkusenoeteoh a deflekeí těžkých 8áa-
tle u toroidníoh zařízení.

Podstatně horlí js situaoe u energetických reaktorů, kde nau-
lironová dávky doaáhnco 10 * - 10 n/om . Dosud nejsou k dispozl-
oi experimentální údaje o chování materiálů při tsk velkáa ozá-
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ření. Bxtrapolace dosavadních zkušenoatí o 2 až 3 řády dala mají
pochybnou o«nu. U vysokotavnýeh kovů lze na základ* výpočtů před-
pokládat významný pokles mechanických vlastností vlivem transmta-
eí. Nevyjasněná je rovněž otázka křebnutí materiálů při vysokém
nasycení vodíkenu Přiton otázky plasticity materiálů osjí zásadní
význam pro posuzování bezpečnosti provozu zařízení. Případná nava-
ria T7B způsobené křehkýic lomem materiálu komory by mela v«lml
vážné následky, neboí by docházelo k úniku silně radioaktivního
triola. Z hlediska radiační bezpečnosti TJH má význam rovněž prob-
lém úniku tricia difúzí skrze stěny reaktoru. Dosud provedené
zkoušky materiálů z hlediska použiti v TJR Jsou nedostatečné hlav-
ně svou malou komplexností. Dosud publikované práee v převážné
většině sledují chováni materiálu pouze při jednom druhu namáhání.
Přitom je velmi pravdepodobné, že při současném působení vieeh ne-
příznivých vlivů nebudo výsledný účinek na materiál pouze sumární,
ale mohou se objevit kvalitativně nové jevy. Proto se bude muset
v budoucnu provádět zkoušení materiálů daleko komplexněji a sou-
atavněji. Nebude to jednoduché ani levné. Vystaveni větších vzor-
ků materiálů velkým dávkám záření at už neutronů 81 iontů vyžaduje
nákladné zařízení a Je 1 Sašově nárofiné. Časový faktor hraje ostat-
ně při zkouSení materiálů z hlediska dlouhodobé stálosti významnou
roli a nelze jej vždy obejít. Protonaize očekávat v problematice
materiálů překotný vývoj. NaStSstí pro technology neočekává se
atavba energetických TJB dříve než asi za 20 let, což je přeoe Jen
dosti dlouhá doba k tomu, aby se do otázky materiálů pro TJR
vneslo vice světla, než máme nyní.
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K r y o g a n n i t e c h n i k a

ve výzkumu řízených termonukleárních reakcí

Ing. J i ř í Růžička, CSo

Fyzikální ústav SsAV, Praha

* r o d

Jednou z cest, která může T budoucnu véat k dlouhodobému řešení
neustále rostoucí potřeby energie, Je bezesporu zvládnutí řízeni
termonukleární reakce. Podle dnešních znalostí a reálných představ
pro nejbližší budoucnost se zdá být nepochybným, že předevSim z e-
nergetiokýcb ale také i z ekonomických, konstrukčních a výrobních
důvodu, je pro budoucí termojaderná energetioké reaktory nejprav-
děpodobnější alternativou využití supravodivých magnetických sys-
témů pro udrženi a ovládání plazmatu. Tyto systémy přloházejí v ú-
vahu Jak u dnežních tokamaků, magnetiokých zroadel, tak i u zaří-
zení, zvaných "theta pinch".

Protože konstrukoe, výroba i provoz supravodivých magnetických
systémů jsou v současné době nutně spojeny s teryogenní technikou,
která není dosud běžnou technikou v en&rgetioké praxí0 Sude Její
stručný popis a dosažené úspěchy na tomto poli predmetom následu-
Jícíoh kapitol, které by měly alespoň v hlavních rysech ukázat sou-
Sasný stav a pokusit se odhadnout její další vývoj v nedaleké bu-
doucnosti.

Současná experimentální technika

Při současném výzkumu řízených termojadernýoh reakoí bylo již
postaveno, zkouší Be nebo se připravují projekty supravodivých
magnetických systémů, které mají poskytnout potřebné údaje o fyzi-
kálních a inženýrsko-technických parametrech jak materiálů samot-
ných, tek i oelýeb zafízeai. Mají rovněž poskytnout potřebná zku-
šenosti a podklady pro projekol a výrobu většíoh jednotek, které
Jsou pro současnou kryoteohniku bu3 extrémní nebo zatím nedostup-
né.
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Ve väeoh těchto zařízeních a rovněž tak i u budoucích energetic-

kých reaktoru se předpokládá instalace hlavního supravodivého mag-

netického systému v těsné blízkosti plazmatu o teplotě několika de-

sítek Si stovek milionů K. Z pouhého porovnání faktů, že současné

supravodivé materiály pracují při teplotách asi 4-,5 K, vyplývají

ntlBořádnS vysoké nároky na materiály, konstrukci 1 provedeni samot-

ného kryost&tu, který je pro provoz magnetického supravodivého za-

řízení základním předpokladem. Neméně závažnou je i otázka tepelné

Izolace a tepelného stínění oelého systému, Jakož i problémy spoje-

né s účinným ochlazováním väech vnitřních vinutí, spojů a okruhů.

Supravodivé materiály

Základní otázkou supravodivého magnetického systému Je volba a

možnosti použití toho kterého supravodivého materiálu. V současné

djbé je pro použití na stavbu supravodivých magnetických systémů u

zařízeni na výzkum termojaderné řízené reakce k dispozici řada ko-

merčně dostupných supravodivých slitin a sloučenin.

NbTi

NtoTi Je supravodivá slitina s dobrými mechanickými vlastnostmi,

tJ. s dobrou tažností, pevností a ohebností. Její supravodivé

vlastnosti, tj. kritická teplota T c, kritická proudová hustota j 0

• horní kritické magnetické pole H o 2 jsou závislé stejně jako Její

mechanické vlastnosti jednak na poměru obou komponentů -re slitině

a dále na způsobu jejího mechanicko-tepelného zpracování. NeJčas-

tě j i používané složení Je HWE150 s kritickou teplotou T c = 9,5 K,

hornin magnetickým polem H„- = 14,5 T a kritickou proudovou husto-

tou v magnetickém poli 5 T J c 5m = 2 . 1(K A/om . Vzhledem k aob-

rým tažným vlastnostem vyrábějí se z ní v průmyslovém měřítku jed-

no i mnohovláknové supravodivé vodiče, uložené zpravidla v měděné

Eiatriol, která tvoří jednak stabilizaci vodiče proti skokům magne-

tického toku a Jednak přebírá funkci vedení proudu v případě vy-

padnuti některé části supravodiče ze supravodivého stavu. Z tohoto

důvodu musí být použitá Jijě3 velice S isté a její množství dostateč-

né k tomu, aby stačilo převádět proud supravodiče a dovolilo ochla-

dit supravodič pod Jeho kritickou teplotu T o. Nevýhodou takovéto

mědi je jají magnetorezistence, která se uplatní zejména u supra-

vodivých magnetických systémů, pracujících při vysokých magnetic-
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kých políoh. 7 některých případech se ke zvýšení elektrického odpo-

ru matrice ve směru kolmém k ose vláken supravodiče provádí ulože-

ní supravodivých vláken do mědi-niklové matrice, vytvořené vlože-

niu polotovaru do niklové trubky, která ae v dalším prooesu tažení

zpracovává spolu ae supravodivým vodičem. Elektrická vodivost to-

hoto výrobku ve směru osy drátů je dána vodivostí mědi a ve směru

kolmém k ose je určena elektrickým odperem niklových vrstviček.

Technologie výroby NbTi vodičů je dnea propracována již do tako-

vého stupně, že průměr vláken u mnohavláknových vodičů se pohybuje

od 5 do 50 mikrometrů a jejich počet v jednom vodici se pohybuje

od aěkolika desítek do několiko desítek tisíc. Laboratorně byly do-

konce vyrobeny vodice s několika sty tisíc vláken. Vnější tvar NbTi

vodi$ů je rovněž různorodýs kruhový průřez s různými průměry, Stver-

oové Si obdélníkové průřezy i dalSí tvary. Pro případy chlazení he-

liovými parami nucené cirkulujícími v supravodivém magnetickém sys-

tému Je velmi výhodné zhotovit tvar vodice s vnitřním kanálem. Ta-

kové vodiče s kruhovým nebo čtyřúhelníkovýa vnitřním kanálem Jsou

does rovněž nabízeny komerčně. Tento materiál skýtá tedy poměrně

mnoho výhod, je proto dnes nejrozšířenějším a nejcastěji používaným

supravodivým materiálem. K jeho nevýhodám patří především relativně

nízká kritická teplota s poměrně nízké horní magnetické pole.

Avšak i značně vysoké kritické proudové hustoty při nízkých magne-

tických polích se v oblasti silných polí rychle snižuje, takže i z

tohoto důvodu je n"**"> obracet se k materiálům sice dražším, avšak

poskytujícím vyšší kritické parametry.

Nb-Sn

Intermetalická sloučenina Ifb-Sn se strukturou A 15 (někdy ne-

přesně označovanou betawolframovou strukturou) má kritickou teplo-

tu T o * 18,2 K, horní kritické magnetické pole H c 2 = 24,5 T a kri-

tickou proudovou hustotu Jo při 5 T prakticky shodnou s Jo slitiny

NbTi, avSak při aagnetiokém poli 10 T Siní J o l o T = 5 • 10*A/o»
2 a

při 18 T 5 ů i 8 T = 5 . ío' A/cm
2. Její mechanioké vlastnosti Jsou

dány Její strukturou, která Je tvrdá a velice křehká. Není proto

možno Ji mechanicky tvářet, táhnout ani ohýbet. Bylo proto věnová-

no nemálo úsilí k tomu, aby se vyvinula technologie, která by pře-

ce jen umožnila Její praktické použití. Je-li tato sloučenina při-

pravena v tenké vrstvě do několika mikrometrů tloušíky, je možno
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Ji obýbat bez poškození supravodivých vlastností na poloměr 20 -

25 sin. Potřebnou pevnost může pak takováto vrstva získat tu3 vol-

bou vbodné podložky, na niž ss usazuje Ift>,Sn při výrobě přímo, ne-

bo vhodným spojením s materiálem o dostatečné pevnosti. 7 současné

době lze komerčně získat dva druhy ffb-Sn supravodivých vodiSu:

pásky v šířoe od 1 mm do několika cm, připravené difúzí cínu do

niobové podložky nebo mnobavláknové vodiče, připravené tzv. bronzo-

vou technologií, tj. pevnofázovou difúzí oinu z bronzu do niobo-

vých vláken, tažených v bronzové matrici.

Výhodou páskových vodičů Nb_Sn je možnost dobré stabilizace mó-

di,, menSi ztráty střídavým proudem, možnosti převíjení a opětného

nemíjení oívelc a snadné získání vysoké pevnosti kompositu přlpáje-

aím nerezového pásku. K největším nevýhodám patří magnetická nesta-

bilita, způsobená geometrickým tvarem pásku a obtížnost vinutí slo-

žitějších tvarů magnetických vinutí.

K výhodám mnofcsvláknových vodičů Nb,Sn (tzv. multifilamantů)

patří malý rozměr vláken, která Jsou magneticky stabilní, snadné

navíjení libovolných tvarů magnetických vinutí a možnost zkrucová-

ní vodičů. Nevýhodou je horší stabilizaoe módi z bronzu a siatím

velmi Spatné možnosti převíjení jednou zhotovených cívak.

Oproti supravodičům z NbTi Jsou vodiča z Nb-Sn citelně dražší.

Intermetalioká sloučenina V,Ga má obdobnou strukturu jako Nb,Sn.

Kritická teplota je poněkud nlžSÍ než u Nb-Sn (Te = 15,2 K), avšak

horní kritické magnetické pole H 2 = 28 T a kritická proudová hus-

tota v polích vySSÍoh než 15 T převyšuje proudovou hustotu Nb^Sn.

Tento materiál je tedy vhodný zejména pro použití v magnetických

polích vyäších než 15 T. Technologie jeho výraby Je obdobná Jako u

Nb,Sn a v současné době se vyrábí komerčně rovněž ve formě pásků

1 mnohavláknových vodiíů (multifllamentů). Cenově Je ještě nároč-

nej SI než Nb.Sn.

J~iné supravodiče

Jiné velmi slibné a perspektivní materiály s vysokými kritický-

mi parametry Sekají teprve na zvládnutí technologie jejich přípra-

vy pro technické využití. Patří sem zejména Vb-Ge s kritickou te-

plotou T a 23f2 K, horním kritickým magnetickým polem E g = *0 T
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8 JolOT s 5 • 105 A/om2 a HT^Ul.Oe) s To = 21 K,olOT s 5 • 105 A/om a HT^Ul.Oe) s To = 21 K, Hc£ = « T.

Vliv zářeni na supravodivé vlastnosti materiálů

Vzhledem k předpokládaným silným tokům rychlých neutronů, po-

případě záření gama v termojaderných reaktorech, studuje se dnes

intenzivně vliv záření na supravodivé vlastnosti těchto materiálů.

Zejména u materiálů se strukturou A 15 (Nb,3n, V~Ga, Nto,Ga, Nt>*Al

•J.) doohází ke znaSné degradaol T o, }Q 1 H o 2 v důsledku ozáření.

Pro provoz termojaderného reaktoru Je mimořádně důležité znát cho-

vání materiálů yřl ozařování za nízkých teplot. Brio proto posta-

veno několik zařízení ve světě, která imitují tyto podmínky a do-

savadní výsledky studii ukazují, že poSkození je JeStě markantněj-

Sí než při ozařování za teplot okolí. I když vyčíháním je možno u-

vést supravodiSe do jejich původního stavu před ozářením, předsta-

vují tato fakta určité omezení nebo přinejmenším komplikaol pro

použití při termojaderných zařízeních. Ale v důsledku ozáření není

své vlastnosti i konstrukční materiály ostatní, takže tento soubor

problémů bude musit být vyřešen komplexně s volbou optimálních va-

riant doby provozu a konstrukSniho uspořádání.

gryoatat a chladící zařízeni

Supravodivý magnetický systém Je umístěn v kryostatu, který u-

možnuje udržovat supravodivé vinutí při teplotě dostateSně nízké

pod teplotu kritickou. Ke snížení tepelných ztrát sáláním je heli-

ový prostor obklopen stínícím pláštěm ochlazovaným na teplotu 77 K

kapalným dusíkem. Vzhledem k poměrně velkým hmotám magnetiokého

systému se ukazuje, že nejvhodnějším řešením způsobu chlazení je

nucená cirkulace chladícího media. V úvebu přicházejí dvě možnosti:

cirkulace heliových per těsně nad mezí sytosti nebo oirkulaoe nad"

kritického helia. První varianta je z technického hlediska jedno-

du3ší a znamená prakticky instalaci běžného typu heliového refrl-

gerátoru, který při nepřetržitém provozu ochlazuje a zároveň cir-

kuluje páry helia ve všech sekcích chladícího systému. Cirkulace

nadkritlekého helia skýtá výhodu účinnějšího odvodu tepla z vinutí,

ale na druhé streně je spojena s komplikovanějším technickým vyba-

vením i provedením samotného supravodivého vinutí.



Velké pozornost musí být věnována těsnosti systému, průchodkám

proudových a měřicích přívodů, jakož i zajištění vakua v mezlpros-

toru kryostatu. Při provozu je nutno mít na zřeteli zdvojení chla-

dicího výkonu rezervním reŕrigerátorem pro případ poruchy.

Realizované supravodivé magnetické systémy

Z postavených supravodivých magnetických systémů pro řízenou

termojadernou reakci Je třeba uvést na prvém místě sovětský Toká-

mak T - 7 se středním průměrem toroidu 2,5 m a průměrem vytvářejí-

cí kružnice 0,? m. Průřez toroidu plazmatu má 0,6 m a Jeho proud

je 0,5 Vh. Supravodivý magnetický systém tvoří 4-8 cívek, uspořáda-

ných do 8 sekcí. Střední průměr cívek Siní 1 m, vodič je plně sta-

bilizovaný NbTi s vnitřním chladícím kanálem, vytvořeným z Cu-

trubek, pro chladicí helium při 4,6 K. Provizorní refrigerator o

výkonu 250 V při 4,6 K ochlazuje celý magnetický systém z okolní

teploty v průběhu * dnů. Při zkouškách bylo při proudu 4,8 kt v

supravodivém vinutí dosaženo magnetické imlukce ve středu toroidu

2,4T, na samotném vinutí bylo pole 4 T. Projektovaného pole ve

středu toroidu 3 T lze plně dosáhnout a Jeho další zkoušky poskyt-

nou potřebné zkušenosti a podklady pro konstrukci dalSího většího

zařízení Tokamaku T - 15. Jeho velký průměr bude dvojnásobný, tj.

4,8 m, malý průměr 1,4 m, magnetické pole na vinutí 5,7 T, pracov-

ní proud 5 - 10 ki, počet cívek 24. Celková hmotnost supravodivé-

ho vinutí přesáhne 200 tun. U tohoto tokamaku bude použito už

Nb.Sn supravodiče, vytvořeného z 9 drátů po 7225 vláknech. Dráty

jsou uloženy v měděném pásku o rozměrech 6 x 24 SUB , opatřeném

dvěma trubkami o vnitřním průměru 5 mm pro chladicí helium.

Z dalších postavených zařízení je možno se zmínit o zrcadlových

äcvadrupólových cívkaoh, postavených v Oak Ridge Hat. Lab.v USA.

Uvnitř válcových cívek z ffbTi poskytují pole 2 T, přičemž na je-

jich vinutí Je 5,9 T a kvadrupólové cívky z Nb,Sn vodičů poskytu-

jí pole 8,2 T. Celková délka supravodivého magnetického systému

tohoto zrcadla je 1,1 m a nahromaděná magnetická energie 2,4 JSJ.

Levitron, postavený v Culham Lab. v Anglii, má torold o průmě-

ru 60 cm, průměr vytvářející kružnice 9 cm, proud plazmatu Je 0,5

Há. Jako supravodivý materiál byl použit WbTi.

Pro pulzní napájení jednozévitové cívky systému "theta pinoh"
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se v USA, SSSR i v NSR uvažuje o použití supravodivého magnetu o
velice záBobní energii, kterou může uvolnit během několika milise-
kund.

ZávSrem je možno konstatovat, že delší vývoj supravodivých mag-
netických systému pro řízenou termojadernou reakol spočívá v kon-
strukci, výrobě a zkouškách supravodivých systémů pro větší expe-
rimenty a pro vlastní termojaderné reaktory.



M e m o r a n d u m

Účastníci semináře o solárníob a termonukleárních zdrojích ener-
gie pořádanébo Fyzikálním oddělením pražské pobočky Jednoty 5s. ma-
tematiků a fyziků ve fineob 10. až 12. května 1978 ve štiřfně pro-
jednali některé problémy vídeeko-teohniokéno rozvoje souvisejícího
a perspektivou 5a. energetiky v kontextu se staven v některých víd-
níoh oboreeh. Rozbor perspektiv energetického problému ukázal, že
Je zapotřebí koordinováni a cílevědomě zajistit československý vý-
zkum směřující k využití solárních a termonukleárních zdrojů ener-
gie.

Účastníci v této souvislosti doporučují
- zřízení informačního centra v rámci soustavy přírodovědných a

technických informací pro oblast nekonvenčních zdrojů energie k
soustřeďování vědeckých, tecbniokýeh a ekonomiokýob informaoí, do-
mácích 1 zahraničních;

- postupně vytvářet soustavu úkolů rozvoje vědy a techniky vyčle-
něním proatředků na koordinovaný základni e aplikovaný výzkum a
vývoj za účasti pracovišť &SAY, vysokých Skol a vedoucích praco-
visí v energetice, strojírenství, stavebnictví a zomědělatví»

- organizovat pravidelná setkání odborníků k úSiuné výměně infor-
maoí a diskusím o poznatcích z různých vědníen disciplin včetně
ekologie, biologie a ekonomie)

- vytvořit poradní orgán při 7MTIB nebo SSKAB složený z předníoh
odborníků z různých praoovläl s úkolem stimulovat přenos výsledků
výzkumu v oboru nekonvenčních zdrcjů energie do praktického vyu-
žiti a usnadnit orientaoi ve složitých problémoch podmiňujících
zodpovědné stanovení prognóz v tomto oboru.
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