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JAK HOSPODAŘÍ S PRVOTNÍ ENERGIÍ
VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU?

Ing. Pavel Erban

Vytápění a příprava teplé užitkové vody spotřebovává více než 4O % celkového

ročně opatřovaného množství prvotní energie - je to polovina veškeré potřeby tepla.

Jde tedy o takový segment spotřeby energie, který skýtá nejzávažnější možnosti ra-

cionalizace. Proto si klademe otázku, kolik tepla je nutno pro vytápění a ohřev

užitkové vody vynakládat »J|terou formou energie je nejvhodnější v daném místě tuto

potřebu uspokojovat. Generalizovat zde nelze, protože místní podmínky jednotlivých

lokalit jsou velmi rozdílné a silně ovlivňují volbu.

Konečná spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody patří do íírovně nízkopotenciál-

ního tepla, které je charakterizováno teplotou do 100 °C. Z forem energie, kterými

lze tento segment konečné spotřeby uspokojovat, již v současné době rychle ustupují

kapalná paliva - na celém světě. U nás tuto situaci postupně zhoršuje i ubývání

disponibilního množství tříděného uhlí. Energetické uhlí se pro spalování v lokál-

ních topeništích nehodí - především z důvodů životního prostředí, ale i z důvodů

technických. Proto využití uhlí pro zásobování nízkopotenciálním teplem bude stále

více realizováno prostřednictvím kotelen, tepláren a elektráren s odběrem tepla.

V řadě míst se tento segment spotřeby uspokojuje topnými plyny, především dováženým

zemním plynem. Elektřinou se zatím u nás vytápí jen malé procento bytů a jiných

prostor. Střednědobá perspektiva spočívá tedy na třech nositelích energie pro uspo-

kojováni konečné spotřeby tepla: soustavy CZT s kombinovanou nebo movýrobou tepla,

vytápění plynem a vytápění elektřinou /které se zatím řeší odporovým teplem/. V dlou-

hodobé perspektivě bude pravděpodobně podíl vytápění plynem klesat - i v oficiel-

ních materiálech Evropské hospodářské komise OSN /5/ se soudí, že "spalování zemní-

ho plynu a ropy resp. ropných produktů je vlastně z dlouhodobého hlediska plýtvá-

ním" , protože tyto přírodní zdroje by měly především sloužit jako chemická surovina

a v energetickém hospodářství jako pohonná hmota pro neelektrizovatelné pohony.

Povrchní pohled porovnávající vytápění elektřinou a fosilními palivy svádí k

vžitému mylnému názoru, že první způsob hospodaří hůře prvotní energií fosilních

paliv /spalovaných v elektrárnách/. Vede k tomu povědomí, že iíčinnost výroby elek-

třiny v kondenzačních elektrárnách je nízká /v CSSR v současné době 33,24 %/. Je

však třeba pozorněji posoudit celý energetický řetězec - tok energie - počínaje od-

nímáním prvotní energie přírodě těžbou fosilních paliv přes jejich úpravy, zušlech-

tování a přeměny, dopravu a distribuci až po teplo dodávané do vytápěných místností.

Při hodnocení energetického řetězce končícího vytápěním elektřinou se počítá

s výsledky tradičně pečlivého měření a rozborů toku energie od zásobování palivy

do elektráren přes všechny dílčí procesy výroby páry, přeměny její energie na me-

chanickou, mechanické na elektrickou, přenos, transformace a rozvod elektřiny až

k využité službě, kterou elektřina v dané místnosti vytápěním koná.

Naproti tomu u vytápění prostým spalováním paliv ve výtopnách, kotelnách a lo-



kálních topeništích se tradičně používá velmi hrubých a nepřesných odhadů; nedoceňu-

je se účinnost při dopravě, skladování a distribuci paliv, přeceňuje se značně celo-

roční účinnost spalování, nedoceňují se tepelné ztráty rozvodem vyrobeného teplaj

provozovací spotřeba elektřiny kotelen, výtopen a teplovodů se do účinnosti tohoto

druhu vytápění nezapočítává. Důsledkem toho je Ľcela zkreslený pohled na celkovou

účinnost v.měřítku celé topné sezóny resp. celého roku. V poslední době se v řadě

zemí tento problém zkoumá korektneji a výsledky takovýchto analýz shrnuje zpráva

UNIPKDE /I/, kde se uvádí, že srovnatelný a tepelně stejně izolovaný byt spotřebuje

na spotřebu 1 kWh. tepla v místnosti dvojnásobek pr-v ~í energie spotřebované v pa-

livu než činí spotřeba při vytápění elektřinou. Opatří-li se elektřinou vytápěný .

byt dokonalejší tepelnou izolací /což v CSSR požadují Směrnice FMPE č. 22/77 a

č. 24/81/, lze na úrovni prvotní energie paliv /tj. na zauhlování elektráren/ do-

sáhnout i absolutní energetické úspory - nehledě k tomu, že elektrárny spalují mé-

něhadnotné druhy uhlí, které v kotelnách zpravidla nespalujeme již z technických

důvodů; pokud jde o narůstající problémy s poškozováním životního prostředí, neměly

by se horší druhy paliv v lidských sídlech spalovat vůbec!

Proto - a také z důvodů nejvyšší úrovně zhodnocování fosilních paliv pro vytá-

pění - je nejvhodnějším způsobem z energetického hlediska zásobovat sídla teplem

z kombinované výroby elektřiny a tepla /teplárenským způsobem/; rychlejšímu rozvoji

soustav CZT však brání vysoká energetická náročnost dopravy a rozvodu tepla.

Posuďme tedy vytápění elektřinou v porovnání s vytápěním kotelnami. Jak uvede-

no výše, za účinnost spalování v kotelnách se bere jmenovitá hodnota, která ovšem

nepočítá ani s tím, že kotle - zvlášt v menších zařízeních - nejsou v dokonalém tech-

nickém stavu, nejsou udržovány jako kotle v elektrárnách a teplárnách a během topné

sezóny musí pracovat s velice proměnlivým výkonem; po většinu topné sezóny na 50 %

jmenovitého výkonu i níže. Důsledkem toho je, že účinnost spalování v celoročním

měřítku dosahuje nejvýše 60 % a většinou i jen 50 %, jak potvrzují rozbory domácí

i zahraniční /I a 2/. Na účinnost výroby elektřiny v elektrárnách nemá kolísání od-

běru elektrotepla na vytápění žádný" vliv.

Jde nám především o racionální využívání fosilních paliv, protože v období pře-

chodu z fosilní na jadernou energetickou základnu, kdy v počáteční fázi je výstavba

jaderných elektráren vzhledem k potřebám rozvoje příliš pomalá, musíme zbývajícím

fosilním palivem zvlášť dobře hospodařit, abychom jím toto poměrně dlouhé přechod-

né období pomáhali překlenout. Proto musíme posoudit strukturu prvotní energie pro

výrobu elektřiny a rozložit výrobu elektřiny na tu, která se vyrábí z neobnovitel-

ných fosilních paliv, a na elektřinu klasifikovanou jakožto "prvotní elektřinu",

což je elektřina vyrobená na vodních a jaderných elektrárnách.

V příštích pětiletkách bude již silně působit hlavní strukturální změna pali-

voenergetické bilance státu spočívající především na jaderně energetickém programu

a omezování spotřeby ropy a poklesu ročních těžeb uhlí. Substitucí za kapalná pali-

va a za ubývající objemy disponibilního tříděného uhlí se zúčastní i elektřina v

segmentu vytápění a ohřevu užitkové vody. Posuďme poměry z roku 2000:

Lze počítat s výrobou uhelných elektráren /veřejných i závodních/ asi 43 260

GWH/rok a jaderných, k nimž nutno připočítat i import z jaderné elektrárny Chmel-

nická, spolu s primární výrobou vodních elektráren /tj. bez turbinového provozu

přečerpávacích elektráren/ asi 70 740 GWh/rok. Z této relace lze odvodit přibližný

obraz nároků na neobnovitelnou prvotní energii fosilních paliv pro vytápění but



elektřinou nebo z kotelen podle údajů obr. 1. Plyne z něj, že pro dodávku 100 jedno-

tek energie v teple dodávaném vytápěné místnosti nutno při vytápění kotelnami vyna-

ložit 180 jednotek prvotní neobnovitelné energie, zatímco při vytápění elektřinou

jen 141 jednotek. Je tedy elektřina z tohoto hlediska účinnou formou energie pro sub-

stituci paliv používaných pro vytápění /pokud, jak bylo uvedeno, nejde o teplo z

kombinované výroby elektřiny a tepla, které je z energetického hlediska racionálněj-

ší než vytápění elektřinou/. Provedeme-li podobný rozbor pravděpodobné situace

k roku 1995, dospějeme k výsledku, že na 100 jednotek energie v teple dodaném pro

vytápění místnosti se oproti 180 jednotkám energie v palivu kotelen vynaloží při

vytápění elektřinou na její výrobu 177 jednotek neobnovitelné fosilní energie v pa-

.livu pro elektrárny; je tudíž z tohoto pohledu již z roku 1995 struktura výroby

elektřiny v Československu taková, že vytápění elektřinou již může konkurovat z hle-

diska nároků na fosilní paliva vytápění kotelnami. Po roce 2000, kdy bude na výrobě

elektřiny výroba v jaderných elektrárnách stále výrazněji dominovat, bude efekt

ukázaný obrázkem č. 1 ještě pronikavější ve prospěch vytápění elektřinou. Pro ko-

rektní posouzení způsobu vytápění však nestačí jenom -analýza energetických řetězců.

Vytápění elektřinou totiž využívá velké své přednosti spočívající v regulovatelnos-

ti, která je oproti jiným topným soustavám výrazně dokonalejší. Dodávka tepla do

vytápěné místnosti se při vytápění elektřinou velice pružně a dokonale přizpůsobuje

skutečné okamžité potřebě tepla, aby bez byt i jen krátkodobého přetápění udržovalo

termostatem nastavenou požadovanou teplotu. Přitom vytápění elektřinou ze známých

topných soustav nejdokonaleji využívá tepelných zisků z pobytu osob a činnosti ji-

ných spotřebičů v dané místnosti i z oslunění okny. Tyto další úspory z lepší regu-

lovatelnosti dosahují minimálně 1O % potřebné energie, často až 25 % dodávaného

tepla do místnosti. Jestliže se vytápí časově programované, tj. teplota nastavená

na prostorových termostatech vytápěných místností se diferencovaně mění podle den-

ního rytmu jejich skutečného využívání, lze dosahovat úspor energie pro vytápění

ještě vyšších. Lze obecně říci, že individuální vytápění bytů resp. jednotlivých

místností vede při téže formě energie přiváděné k úrovni konečné spotřeby pro vytá-

pění oproti kolektivním formám vytápění /kotelnami atd./ k úsporám 3O až 5O % této

přiváděné energie /5/. Stejnou míru úspor pro tyto dvě alternativy topných soustav

uvádí pro vytápění plynem /lokálně proti kolektivnímu/ i dokument /3 a 4/.

Ještě jedno další hledisko nelze při rozhodování o volbě způsobu vytápění v

konkrétní lokalitě a objektu opomenout: potenciál energie, kterou máme na místo ko-

nečné spotřeby pro vytápění dovést, proti potenciálu požadovaného tepla. Pro vytá-

pění jde o potřebu nízkopotenciálního tepla, což je teplo v rozmezí teplot do 100 C

/konkrétně jde o teploty 4O až 8O °C/. Přiváděná energie by svým potenciálem měla

být tomuto potřebnému potenciálu co nejblíže.Sejlépe tomuto hledisku vyhovuje teplo

z kombinované výroby elektřiny a tepla. Spálením fosilních paliv v kotlích získáme

páru o vysokém teplotním potenciálu /tj. s vysokým podílem energie vztažené k její

celé entalpii/; tento vysoký potenciál tepla páry se degraduje užitečně výrobou

elektřiny a zbývající teplo o nízkém potenciálu se na přibližně stejné úrovni využi-

je do velké míry prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem k vytá-

pění a ohřevu vody. V čistě kondenzačních elektrárnách se teplo degradované výrobou

elektřiny bez užitku ztrácí chladícím systémem do životního prostředí. Při vytápění

výtopnami a kotelnami se vysoký potenciál chemické energie paliv /tj. energie o vel-

mi nízké entropii/ spalováním ihned degraduje na nízkopotenciální teplo pro rozvod

topným mediem. Takže každé spalování paliv sloužící pouze dodávce nizkopotenciální-



ho tepla je vlastně neracionální - přestože je dosud nejrozšířenějším způsobem vy-

tápění .

Protože elektřina představuje nejušlechtilejší formu energie s velmi malou

entropií, je také nevhodné vytápět elektřinou tam, kde je k dispozici již degrado-

vané nízkopotenciální teplo, tedy především teplo z kombinované výroby elektřiny a

tepla nebo zdroj odpadního tepla z různých procesů, které lze přímo nebo i pomocí

elektřiny pro dané účely využít /například pomocí tepelných čerpadel/. Do této kate-

gorie patří i možnost využívat odvětrávané teplo rekuperací.

Na výrobu tepla vynakládá většina zemí Evropské hospodářské komise OSN okolo

80% veškeré spotřebovávané primární energie /a z toho polovinu, jak již bylo uvede-

no, pro krytí potřeb nízkopotenciálního tepla/. Asi 12 % prvotní energie v měřítku

zemí EHK se spotřebovává pro potřebu středně potenciálního tepla /tj. pro rozmezí

teplot 100 až 300 °C/, které je vynakládáno na vaření a v celé řadě technologických

procesů v potravinářském, chemickém, textilním a tabákovém průmyslu. Zhruba 26 %

prvotní energie se vynakládá na opatřování tepla vysokopotenciálního, tj. o teplotách

nad 300 °C; potřeba tepla o tomto potenciálu se koncentruje do železářství, ocelář-

ství, cementáren, hlinikáreň a chemického průmyslu. Řada technologických procesů

vyžadujících vysokopotenciální teplo s výhodou využívá nebo přechází na elektro-

teplo - ve sklářství, při výrobě elektrooceli, při využívání laserové techniky a

podobně. V těchto procesech se elektroteplo využívá velice racionálně, ohřev lze

omezit jen na místa technologického procesu, takže odpadají ohromné tepelné ztráty

provázející plamenné ohřevy /výjimku u některých technologických procesů, činí ply-

nový ohřev/.

Na všech potenciálních úrovních požadovaného tepla lze hospodaření energií ra-

cionalizovat, největší prostor pro úspory však zůstává v oblasti tepla nízkopoten-

cxálního. Proto se tato oblast stala hlavním objektem racionalizačních programů

všech vyspělých zemí /5/. Některé země teprve v poslední době doceňují racionali-

zační efekt, který v této oblasti přináší kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

Všude však se sledují rozsáhlé programy racionalizace spotřeby tepla. Středem pozor-

nosti bývá zlepšení tepelně technických vlastností objektů. Zavádí se pojem "su-

perizolace" objektů. Jako příklad tohoto řešení byl v Kanadě vybudován experimentál-

ní "Saskatchewan home" - dům, kde tepelné zisky samy o sobě zvyšují vnitřní teplotu

o 20 K, takže umělé vytápění se musí' spustit teprve tehdy, poklesnou-li venkovní

teploty vzduchu na +1 až -5 °C. Dům stojí v oblasti, kde je průměrná lednová teplo-

ta venkovního vzduchu -18 °C a celoroční klimatickou úroveň lokality charakterizuje

6000 denostupňů /gradenú/. V porovnání se stejně provedeným avšak standardně tepel-

ně izolovaným domem spotřebovává "Saskatchewan home" jenom 12 % tepla!

Tepelné zisky existují v každém využívaném objektu, avšak naše ČSN O6O21O s ni-

mi nepofiítáf v důsledku toho často zjišťujeme, že již projekty u nás topné soustavy

často předimenzovávají /a ve skutečnosti, například u elektrického akumulačního vy-

tápění, nacházíme instalována kamna o ještě větších výkonech, než požadoval projekt

- zejména u socialistických organizací/. V některých zemích se tepelné zisky při

výpočtu výkonu topné soustavy již započítávají - například v předpisech Electricité

de France. Také z nepředimenozovávání topných soustav plynou určité energetické

úspory!

Z uvedeného je zřejmé, že vytápění elektřinou má své místo v dalším rozvoji zá-

sobování objektů teplem a má také své místo /za teplem z kombinované výroby tepla



a elektřiny/ v prioritách při volbě topné soustavy. Není plýtváním prvotní energií -

může působit právě naopak - ale na druhé straně mu nesmí být dávána přednost v lo-

kalitách, kde existují vhodnější řešení. Životní prostředí v našich sídlech stále

ještě nedosahuje potřebné urovnej vytápění elektřinou je vynikajícím prostředkem,

jak tuto otázku poměrně rychle a tíčinně řešit. Může-li elektrizace pomoci k využí-

vání netradičních forem energie k vytápění a ohřevu užitkové vody, což slibuje vy-

užívání tepelných čerpadel, získá se ve srovnání s odporovým elektroteplem dalších

úspor. Malá zařízení s tepelnými čerpadly za dnešního ekonomického klimatu nevychá-

zejí pro. spotřebitele ekonomicky přijatelně, avšak ve vzdálenější budoucnosti s ni-

mi bude možno počítat. Tepelná čerpadla velkých výkonů prokazují ekonomickou opráv-

něnost již nyní.
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PŘIBLIŽNÁ METODA STANOVENÍ PERSPEKTIVNÍ
SPOTŘEBY PALIV NA VÝROBU TEPLA
V REGIONÁLNÍM MĚŘÍTKU

Ing. Milan Klail

Při tvorbě prognóz a dlouhodobých koncepcí rozvoje palivoenergetického komple-

xu a jeho subsystémů se setkáváme s požadavkem stanovit vývoj potřeby a spotřeby

tepla a jejího krytí palivy nejen v globálním, ale i regionálním měřítku. Zejména

pro období po roce 2O1O je nutno teprve hledat základní metodické postupy, které

by dokázaly ze vstupních údajů odpovídajících současnému stupni poznání orientačně

vymezit reálně možné směry rozvoje. Navržená metoda modifikované extrapolace je na-

značena na následujícím konkrétním příkladu.

1. ZADJ&lf

Stanovit roční spotřebu paliv na výrobu tepla ve vybraných okresech Severočes-

kého kraje v časových průřezech do roku 2O3O.

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

V první verzi teplárenského atlasu l\l jsou zpracovány územní celky /ÚC/ nad

10 000 obyvatel; z toho do vybraných okresů spadá 11 ÚC /tab. I/. Pro úvahu byly

použity upravené údaje z května 1985.

Tab. č.l

Okres

Územní celky

•

Chomutov

Chomutov

Kadaň

Klášterec
n/Ohří

Louny

Louny

Zatec

Most

Most

Litví-
nov

Teplice

Bílina

Duchcov

Teplice

Ústí n/L.

Ústí n/L.

3. EXTRAPOLACE ÚDAjS PRO SLEDOVANĚ ÚZEMNÍ CELKY DO R. 2O3O

Protože tato extrapolace je vlastně jen přípravou na další krok v následující

kapitole, omezíme se zde v tabelárním vyjádření na součtové hodnoty za soubor sledo-

vaných územních celků /tab. 2/.

Tab. č.2 /Rok 2010/

Počet

oby v.

594 802

bytů

221 O12

Potřeba tepla

byty

MW 1 4O5

TJ 12 174

vybavenost

818

7 093

průmysl

1 996

26 740

celkem

4 219

46 007



3.1 Výchozí předpoklady

Index počtu obyvatel a bytů v časových průřezech 2030 : 2010 bude pro soubor

sledovaných územních celků cca 1,04 /diferencovaně 1,01 - 1,1/.

Potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody dosáhne

v roce 2030 u všech bytů hodnoty 5,1 kWt/byt;/36,4 GJ/ byt . rok/.

Potřeba tepla na vybavenost a průmysl poroste po roce 2010 pomalejším tempem

než v předchozím období.

Indexy pro soubor ťJC odvozené na základě těchto předpokladů jsou uvedeny v tab. 3.

Tab. č.3

2030 ̂ 2010 b v t y vybavenost průmysl celkem

tepelný příkon O,834 l,O55 l,O45 0,977

odběr tepla O,688 1,053 1,038 0,948

3.2 Výsledky

Po diferencované aplikaci uvedených souhrnných ukazatelů na jednotlivé územní

celky je možno výsledky prvního kroku shrnout do tab. 4.

Tab. č. 4 /rok 2O3O/

Počet

oby v.

616 110

bytů

229 928

byty

MWfc 1 172

8 371

Potřeba tepla

vybavenost

863

7 472

průmysl

2 085

27 752

celkem

4 12O

43 595

4. EXTRAPOLACE ťJDAj8 PRO SLEDOVANĚ* ťTZEMtf CELKY NA VYBRANĚ OKRESY

4.1 Vstupní údaje

V tab. 5 jsou v časových průřezech 1980 a 2010 agregovány údaje z upravené

první verze teplárenského atlasu údaje pro rok 2030 byly odvozeny v předchozí kapi-

tole. Jako nejvhodnější pro extrapolaci byl zvolen ukazatel kWt/obyv. /celková pot-

řeba tepla vztažená na počet obyvatel/ předpokládáme, že ve sledovaných územních

celcích bude tento ukazatel vyšší než průměr okresu.

10



Tab. č.5

Název
okresu

Chomutov

Louny

Most

Teplice

Ústi n/Labem

C e l k e m

Rok

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

1980

okres
celkem

118 OOO
930
7,9

884 OOO
461
5,2

117 1O0
724
6,2

135 6OO
643
4,7

115 1O0
798
6,9

574 200
3 556

6,2

ťíc

94 752
814
8,6

39 965
243
6,1

82 743
569
6,9

33 354
434
5,2

87 9O9
648
7,4

388 723
2 708

7

2O1O

IÍC

18O 86O
1 263

7

5O 489
345
6,8

1O5 OOO
766
7,3

9O 453
51O
5,6

168 OOO
1 335

7,9

594 8O2
4 219

7,1

2O3O

ťfc
183 780
1 181

6,4

51 2OO
324
6,3

1O5 6OO
766
7,3

91 3OO
484
5,3

134 23O
1 365

7,4

616 11O
4 12O

6,7

a - počet obyvatel, b - celková potřeba tepla

na obyvatele /kW./obyv./.

/MWt/, c - ukazatel potreba tepla

4.2 Výsledky

Předpoklad pozvolného tempa urbanizace po roce 2000 vede k relativně vyšsíiau

podílu sledovaných územních celků ve vybraných okresech /tab. 6/.

Tab. £.6

Název okresu

Chomutov

Louny

Most

Teplice

lístí nad Labem

C e l k e m

Rok

a+

b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

2O1O

198 266
1 341

6,8

94 539
588
6,2

134 637
914
6,8

141 500
719
5,1

19O 962
1 461

7,7

759 904
5 023

6,6

203

198 457
1 240

6,3

95 OOO
521
5,5

134 97O
913
6,8

142 030
677
4,8

206 124
1 475

7,2

776 581
4 826

6,2

+ označení stejné jako v tab. 5
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Pro desetileté průřezy v období 1980 - 2030 byly k potřebě tepla jednotlivých

okresů přiřazeny spotřeby tepla. Za předpokladu nasazení jaderné výtopny 2 x 200 MW.

pro dští nad Labem - Lovosice po roce 2010 a jaderných výtopen 2 x 100 MW. pro ob-

lasti Most - Litvínov a Bílina - Duchcov - Teplice po roce 2O2O byla dopočtena roč-

ní spotřeba paliv a energie na výrobu tepla /tab. 7/. Pro názornost byly součtové

hodnoty za soubor vybraných okresů zpracovány i graficky /obr. 1/.

5. ZŽVČR

Popsaná metoda umožňuje v prvním přiblížení rozšiřovat posobnost omezených da-

tových souborů /např. teplárenského atlasu/ jak v časovém, tak i územním měřítku.

V porovnání s metodou prosté extrapolace má nesporné přednosti v reálnějším zohled-

nění možných kvalitativních změn.

Literatura

/I/ KLAIL, M.: Bilanční a technické podklady pro globální koncepci rozvoje CZT,

výzk.zpráva 6. 4O4-O0-00-5, VtÍPEK Praha, 1984
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Tab. č.7 Roční spotřeba paliv a energie na výrobu tepla /10 tmp/r/

Okres

Chomutov

Louny

Most

Teplice

Ústí nad Labem

C e l k e m

Rok

1

2

4

1

2

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

3

4

1

2

3

4

1980

359

321,

37,

151.

71

80,

332,

283

-

49,

246

175

-

71

561

533

-

28

1 651

1 384

-

267

8

2

9
i

9

7

7

2

,2

,8

,8

,6
,6

1990

418

383,

34,

166,

100,

65,

366,

320,

-

45,

257,

211.

-

45.

7O1

631,

-

19.

1 9O9

1 698

-

211

6

4

1

4 ;
•

7

6

7

9

3

6

7

7

3

2000

461,

429,

31,

173,

125

48,

386,

344

-

42,

258

237

-

21

813

3O2

-

11

2 093

1 937

-

156

3

4

9

8

8

6

6

5

1

,4

,4

,4

,6

,5

,1

2010

481,

452

29,

175,

138

37,

412,

379,

-

33,

285,

263,

-

21.

850,

840

-

10,

2 2O5,

2 O73.

-

132

5

5

2

2

5

4

1

3

9

4

9

9

4

3

1

2020

458,

441,

17,

169,

146

23,

412,

394,

-

17,

273.

26O

-

13.

832

203,

618

10.

2 145,

1 446

613

82,

6

5

1

7

7

5

8

7

8

8

7

3

6

6

2030

436,

419,

17

162,

139

23,

412,

164,

236

11,

262,

112,

137,

12,

813

185

618

1O

2 086,

1 C2O,

991,

74,

4

4

4

4

5

8

7

3

3

5

5

6

5

5

6

1 - celkem, 2 - hnědé uhlí, 3 - jaderné palivo, 4 - ostatní
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Obr. 1 Roční spotřeba paliv a energie na výrobu tepla

vybraných okresů Sč kraje

HU - hnědé uhlí

J - jaderné palivo
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KONCEPCIA ROZVOJA HYDROENERGETIKY ČSSR
V BLÍZKEJ PERSPEKTIVE

Ing. Anton Darmo, CSc.

Úvahy o rozvoji hydroenergetiky ČSSR sa odvodzujú od prognózy zataženia a spot-

reby energie ES,rozvoja energetických zdrojov na jej pokrytie a rozdelenia úloh jed-

notlivých zdrojov v ES. V tejto súvislosti sa zvykne hovořit o zdrojoch základných,

napr. JE a zdrojoch špičkových či pološpičkových, medzi ktorými majú významné posta-

venie VE a PVE.

Pri návrhu koncepcie rozvoja hydroenergetiky treba zohíadnit nízky stupeň sú-

časného využitia /35 %/, prihliadnut k stutočnosti, že ide o zdroj stále sa obnovu-

júcej energie a že tieto zdroje, okrem pokrývania premenlivého pásma denného diagra-

mu zataženia /DDZ/, sú vhodné pre dynamické služby v ES a v tejto činnosti sú tažko

nahraditelné.

Pre obdobie blízkej perspektívy /k proganostickým účelom sa tu z híadiska času

rozlišuje obdobie blízkej perspektívy - 25 r a obdobie vzdialenejšen perspektívy -

5O r/ treba v oblasti hydroenergetiky za hlavnú úlohu považovat zvýšenie hydroener-

getického potenciálu v rozhodujúcej miere, keäže ku koncu roku 1985 je toto využi-

tia len 35 %. V dôsledku toho sa neradíme vo využívaní primárneho hydroenergetické-

ho potenciálu medzi popredné krajiny Európy.

Ďalší rozvoj hydroenergetiky sa bude uberat v týchto základných oblastiach:

- v oblasti mikrozdrojov - výkony do 100 kW;

- v oblasti malých vodných elektrární /MVE/ - výkony od 1O1 do 1O.O00 kW;

- v oblasti vodnýcn elektrární - výkony nad 1O.OOO kW;

- v oblasti prečerpávacích vodných elektrární - denný a týždenný prečerpávací cyklus.

Oblast mikrozdrojov zostane asi trvale, ale v období blízkej budúcnosti celkom

určite záležitostou investícií i realizácie mimo rezort FMPE.

Pre využitie primárneho hydroenergetického potenciálu v MVE je a zostane hlav-

ným cielom program realizácie podlá ÚPV ČSSR č. 2O1, doplnený návrh.--*-, realizácie,

ktorý prihliada k investičným možnostiam realizátorov GR ČEZ Praha a GR SEP Bratis-

lava. Podlá uvedeného návrhu programu sa pripravuje realizácia MVE nasledovne /!/.

MVE
/do P±<10 MW/

Inštalovaný vý-
kon P ± /MW/

Priemerná ročná
výroba /GWh/r/

Realizované
do konca
r. 1985

155,1

54O.1

Rozostavané
k

31.12.1985

8.5

41,2

Návrh
využitia
do r.2000

241,1

916,8

Prognóza
využitia
do r.2010

438,0

1566,0
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Oblast rozvoja VE je z híadiska využitia primárneho hydroenergetického poten-

ciálu najdôležitejšia. Jej realizáciou sa dosiahne požadovaná úroveň vo zvýšení vy-

užitia primárneho hydroenergetického potenciálu už v období blízkej perspektívy,

tj. do r. 2010 ako to vyplýva z nasledujúcich údajov /!/:

VE Realizované
/P.> 1O MW/ do konca

1 r.1985

Inštalovaný vý-
kon P i /MW/ 1653,4

Priemerná ročná
výroba /GWh/r/ 3276,1

Rozostavané
k

31.12.1985

439,0

197O,4

Návrh
využitia
do r.2OOO

2368,2

5902,9

Prognóza
využitia
do r. 2010

2790,0

6930,0

Celkový primárny hydroenergetický potenciál využitelný vo VE je 7959,9 GWh/rok.

Využitie 6930,0 GWh/rok podlá prognózy k roku 2010 predstavuje 87 %.

Využitia sekundárného hydroenergetického potenciálu ktorý má v ČSSR mimoriadne

výhodné prírodné podmienky, je možné realizovat prečerpávacími vodnými elektrárňami

s denným a týždenným prečerpávacím cyklom. Aký pomer oboch typov PVE sa má realizo-

vat, to vyplýva z predpokladanej spolupráce PVE v ES, od vnútornej štruktúry zdro-

jov v ES a od charakteristiky spotreby. Predpokladá sa, že PVE budú v ES využívané:

- na pokrývanie premenlivého pásma DDZ,

- na akumuláciu výroby JE zo sobot a nediel,

- na výrobu jalovej energie /v kapacitnom a induktívnom za£ažení/,

- na zdolávanie strmosti vzrastov a poklesov zaťaženia DDZ,

- na reguláciu f a F,

- ako operatívna rezerva,

- ako rýchla poruchová rezerva,

- ako krátkodobá a střednědobá poruchová rezerva /PVE od 2O do 30 hodín nepretrži-

tej turbínovéj prevádzky/.

Pre obdobie blízkej perspektívy s ohíadom na meniacu sa štruktúru zdrojov ES,

kde oproti súčasnému stavu hlavnú čast zátaže preberú JE, počíta sa s realizáciou

prečerpávacích vodných elektrární s týždenným akumulačným cyklom o celkovom výkone

25OOO - 3000 MW a 1O-12 hodinovou dennou dobou prevádzky v pracovných dňoch týždňa.

V súlade s prognózou rozvoja hydroenergetických zdrojov v blízkej perspektíve

je potrebné rozvíjať tiež koncepciu využitia všetkých /teda aj už vybudovaných/ VE

v súvislosti s meniacimi sa podmienkami ovplvnujúcimi skladbu, vlastnosti a prácu

zdrojov ES. Rovnako treba zohíadnitt nové podmienky v oblasti spotreby elektrickej

práce.

V minulosti /približne pred 25 rokmi/ ked výkon VE sa pohyboval okolo 15 %
PiES a v f r o b a dosahovala hodnotu okolo 1O % E E g, /2/ využívali sa VE na pokrývanie

špičkového zataženia DDZ a v menšej miere pre pokrývanie pološpičkového zataženia

v premenlivom pásme DDZ. V základnom pásme DDZ pracovali zvyčajne len prietočné VE,

resp. VE vo vynútenom režime. Výkon a výroba VE v základnom pásme DDZ boli k výkonu

a výrobe ES zanedbatelné /výkon < 1%, výroba < 1,5 %/ /3/. V týchto VE sa okrem

maximálneho využitia hydroenergetického potenciálu k výrobe elektrickej energie ne-

uvažovali žiadne iné väzby na ES.

Od r. 1960 dodnes výkon a výroba elektrickej energie ES vzrástli viac ako troj-

násobne /4/ V koncepcii rozvoja ES CSSR" do roku 2000 sa uvažuje s prudkým rastom
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výroby JE a s postupným poklesom účasti TE /útlmový program TE/ na výkone a výrobe

ES. Ako ukazujú skúsenosti z prevádzky JE v oblasti dynamiky nebudu súčasné typy

reaktorov celkom vhodné pre vykonávanie dynamických funkcií v ES. Za týchto podmie-

nok bude potrebné oblast pokrývania premenlivého pásma DDZ, dalej výrobu v JE cez

soboty a nedele, ubúdajúci regulačný a zálohový výkon v TE a Salšie funkcie viazané

na útlmový program TE nahradit zvýšeným podielom VE a PVE v skladbe zdrojov ES

/5,6/.

VE zúžitkujúce primárny hydroenergetický potenciál budú využívané pre prácu

v premenlivom pásme DDZ a podlá objemu akumulovanej vody v nádržiach budú sa využí-

vat ako krátkodobá, resp. střednědobá poruchová rezerva. Pre elektrickú prácu spot-

rebovanú pri pokrývaní premenlivého pásma DDZ bude však potrebné uvážit okrem rôz-

nosti špecifických vlastností budovaných a vybudovaných VE aj nové podmienky v roz-

voji ES, jej spotreby a skladby zdrojov /I/.

Predpokladá sa, že v mnohých prípadoch bude potrebné upřednostnit programové

riadenie VE pred dispečerským riadením v reálnom čase. Bude sa to týkat predovšet-

kým kaskád VE s tesnými hydraulickými väzbami, ktorých riadenie v reálnom čase je

značne zložité, vyžaduje úmerne zvýšené investičné a prevádzkové prostriedky a na-

priek dlhoročnému úsiliu aj vplyvom objektívnych faktorov doteraz realizované len

čiastočne.

Prechod na programové riadenie kaskád VE s tesnými hydraulickými väzbami umož-

ní optimálne využitie hydroenergetického potenciálu s kritériom maxima výroby elekt-

rickej energie tj. ako optimum prietokových a spádových pomerov, možnosti akumulá-

cie a optimálneho využitia každého hydroagregátu VE. Prechod od dispečerského na

programové riadenie VE bude tiež v plnom súlade s útlmovým programom TE v súčinnosti

s ktorými malo dispečerské riadenie kaskád VE svoje opodstatnenie.

Takýto postup podporuje aj súčasná situácia v príprave riadenia nádrží kaskád

VE. K dispozícii sú /8/ a prebieha praktické overovanie programov pre ročné riade-

nie prevádzky nádrží VE, ktoré sú základom pre denné programové riadenie nádrží.

Očakáva sa, že dalšia väzba týchto VE na ES ako napr. zapojenie do regulácie

frekvencie a odovzdávaného výkonu nebude účelná. Zložitost riadenia v reálnom čase

VE v kaskáde predstavuje riadenie velkého počtu strojov, vzájomne ovplyvnených te.s-

nými hydraulickými väzbami. Obdobný efekt pre statické ale hlavne dynamické funkcie

v ES možno zabezpečit v PVE. Dva až tri stroje PVE nahradia regulačný resp. dyna-

mický účinok celej kaskády. Riadenie základných činností PVE v súčasnej dobe je už

na prijatelnej úrovni a také PVE možno ovládat z dispečerského centra.

Pri tejto príležitosti treba však připomenut nutnost objektívneho pohladu na

ekonomiku prevádzky PVE. Ako je známe PVE pracuje na princípe využitia sekundárneho

hydroenergetického potenciálu. V podstate akumulujú elektrickú energie premenou na

potenciálnu energiu vody. Akumuláciou dochádza k strate primárnej energie, pričom

hodnota strát je určovaná účinnostou prečerpávacieho cyklu. Avšak takto sa hodnotí

efekt akumulácie len v izolovanej PVE od ES. Nesprávne sa prehliada, že v súčinnos-

ti s ostatnými zdrojmi ES pri pokrývaní DDZ a najmä vplyvom prevádzky PVE na vyrov-

nanie zbytkového diagramu nasadenie TE prináša nasadenie PVE nesporný prevádzkovo-

ekonomický efekt. Kvantifikácia jeho velkosti je obtiažna a má v podmienkach pre-

vádzky ES ČSSR mnoho neurčitosti. Bol vypracovaný zjednodušený návrh metodiky eko-

nomického radenia PVE pre použitie v operatívnej dispečerskej službe /9/. Podlá

tejto metodiky bol vypočítaný efekt nasadenia PVE do zbytkového diagramu riadených
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TE v ES ČSSR. Boli náhodne vybrané dva po sebe idúce decembrová dni. Výsledkom bi-

lancie spotreby primárnej energie bola úspora 9.906 GJ v dôsledku nasadenia PVE.

Treba dodat, že vôbec nie sú hodnotené kvalitatívne služby PVE.

Ale nehladiac na uvedené skutočnosti treba brat do úvahy fakt, že PVE môžu

pracovat len vtedy, keä budú mat k dispozícii energiu na čerpanie. Otázky "dispo-

nibilnej energie" pre prevádzku PVE treba riešit optimalizáciou ekonomického efek-

tu v procese spotreba - výroba.

Na základe doterajších pratických skúseností bude možné potrebnú energiu na

čerpanie PVE získat:

- z úzkej energetickej spolupráce PVE s JE v dennom cykle a využitím energie JE

cez soboty a nedele:

Základné otázky spolupráce PVE s JE boli riešené v /1O, 11/. Bola zdôvodnená

ekonomická nevyhnutnost akumulácie energie z JE z hladiska palivových nákladov ES.

Boli riešené technickoekonomické problémy vyplývajúce zo spolupráce PVE a JE v roz-

voji ES ČSSR a zhodnotený technickoekonomický efekt budovania PVE a JE na jednej

lokalite vrátane ekonomickej efektívnosti energokomplexov PVE - JE. Riešené boli

priebehy disponibilnej energie na čerpanie a dlžky denného využitia výkonov PVE

v pä£ročných časových prierezoch do r. 2000, naznačujúce možnosti realizácie PVE

s dlhšou dobou denného využitia /PVE s týždenným prečerpávacím cyklom/ v skúmanom

období. Pre zabezpečenie včasnej prípravy a vytvorenia podmienok pre realizáciu

boli vypracované úvodné štúdie PVE na dlhšie denné využitie, tj. PVE s týždenným

prečerpávacím cyklom.

- programovým riadením kaskád VE s tesnými hydraulickými väzbami:

Predpokladá sa, že programovým riadením sa umožní získat maximálnu výrobu na

riadených VE pri zachovaní optimálnych hodnôt prevádzkovaných a technologických

parametrov. Hlavnou úlohou VE zostanú statické funkcie v ES, kým dynamické úlohy

v ES preberú PVE. Tým sa v prevádzke VE vytvoria podmienky pre max. výrobu energie.

- optimalizáciou režimov prevádzky akumulačných nádrží:

Niektoré doterajšie práce /8, 12/ ukazujú, že napr. len optimalizáciou režimov

prevádzky akumulačných nádrží kaskád VE je možné získat značnú energiu /až do 5 %/.

Ďalšiu energiu bude možné získat optimalizáciou mesačných, týždenných a denných cyk-

lov prevádzky nádrží kaskád VE, optimálnym využitím prietokov na všetkých VE kaská-

dy a vnútornou optimalizáciou prevádzky každej VE. Predovšetkým týmto otázkam je po-

trebné věnovat maximálnu pozornost a urýchli€ ich riešenie, pretože každým dňom

strácame zbytočne část využitelnéj .energie. Dôležitým krokom k urýchleniu uvedeného

využitia môže byt zdôvodňovaný prechod od optimalizácie s kritériom max. úspory tepla

v ES k optimalizácii kaskád VE s tesnými hydraulickými väzbami s kritériom max. výro-

by pri dodržaní presne špecifikovaných obmedzení. Túto činnost treba časovo zladiť

s útlmovým programom TE, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvní využitie metódy opti-

malizácie prevádzky kaskád VE s kritériom maximálnej úspory tepla v ES.

ZŽVER

V súčasnej dobe dochádza v pokrývaní spotreby elektrickej energie v ČSSR k vý-

znamnej zmene. Výrazný vzrast zaznamenávajú jadrové zdroje elektrickej energie pri

súčasnom znižovaní výkonov a výroby TE. Tým zároveň dochádza k zmene vlastností vý-

robných zdrojov ES. Tieto zmeny týkajúce sa základných zdrojov vyvolávajú oproti
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doterajšiemu stavu vyššie nároky na doplnkové zdroje, ktoré majú pôsobit pri pokrý-

vaní premenlivého pásma DDZ a zabezpečovat dynamické funkcie v ES. K najvýznamnej-

ším doplnkovým zdrojom ES sa radia VE a PVE.

Rozvoj VE v blízkej perspektíve /asi do r. 2010/ by sa mal zabezpečit tak, aby

v tomto období sa dosiahol rozhodujúci obrat ve využití primárneho hydroenergetic-

kého potenciálu a za tým účelom sa pripravuje návrh realizácie VE do r.2000 a

2O1O. Realizácia by sa mala uskutočnit v oblasti MVE a VE. Najmä výstavbu VE treba

realizovat v navrhovanom rozsahu, čím by sa dosiahlo zvýšenie využitia primárneho

hydroenergetického potenciálu pripadajúceho na V£ do r. 2010 na 87 %.

Pre zvládnutie dynamiky prevádzky ES a zabezpečenie optimálnej prevádzky zá-

kladných zdrojov ES ukazuje sa potrebným vybudova€ PVE s týždenným akumulačným cyk-

lom s P i cca 2500 - 3000 MW k r. 2010, čím sa umožní využitie energie JE cez sobo-

ty a nedele, prípadne tiež v dobe poklesov zataženia v pracovných dňoch. Podlá

posledných modelových výpočtov bude v r. 2005 VoXná energie cez soboty a nedele v

JE 5 TWh. Túto rozhodujúcu čas£ disponibilně j energie na prečerpávanie možno ešte

doplni£ energiou získanou zmenou riadenia najmä kaskád VE s tesnou hydraulickou

väzbou. Požadovaná zmena riadenia VE sa umožní tým, že všetky dynamické úlohy ES

preberú PVE a VE sa budú využívat pre statické funkcie, ktoré je možné optimalizo-

va€, pričom maximálna výroba el. energie je kritériom otpimálizácie.
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PROBLEMATIKA DYNAMICKÝCH ZMIEN WER 440

Ing. St Rýdzi

Náplň prác nášho pracovisko v 7. 5RP si vynútila potrebu mat pre niektoré prá-

ce teoretického i praktického charakteru k dispozícii matematický model, popisujú-

ci dynamické chovanie sa bloku jadrovej elektrárne /JE/ s reaktorom typu WER. Na-

kolko vývoj akéhokolvek rozsiahlejšieho výpočtového programu kladie značné nároky

na pracovnú kapacitu, bolo rozhodnuté využit v rámci medzinárodnej spolupráce so-

vietsky program DYNAMIKA /I/.

Prvá fáza prác na osvojení programu DYNAMIKA bola na našom pracovisku zaháje-

ná koncom roku 1979 a ukončená v nasledujúcom roku /2/. Jej cielom bola úprava pô-

vodnej verzie do referenčného jazyku FORTRAN, overenie a úprava niektorých algorit-

mov pre zníženie pomerne vysokých časových nárokov na výpočet. Program bol paralel-

ne spracovávaný i na pracoviskách VÚJE, ÚJV a EGP, pričom v počiatočnej fáze osvo-

jovania bol tento postup z iniciatívy VÚJE Jaslovské Bohunice čiastočne koordinova-

ný. V súčasnom období existujú upravené verzie tohoto programu na pracoviskách

VÚPEK, VÚJE a ÚJV, ktorých odlišnosti vyplývajú v zásade zo zamerania a potrieb je-

ho využívania na pracoviskách.

Program DYNAMIKA je určený pre výpočet parametrov chladivá a ostatných teplo-

technických veličín na bloku JE s reaktorom WER v havarijných a prechodových- reži-

moch. Program umožňuje vykonávat výpočty prechodových procesov na bloku pri odpoje-

ní hlavných cirkulačných čerpadiel /HCČ/, pri. vzniku trhlín na potrubiach sekundár-

neho okruhu, pri neregulovaných zmenách reaktivity v aktívnej zóne reaktora /AZ/,

pri zmenách zataženia na turbogenerátoroch /TG/ a pri výpadku napájaclch čerpadiel

parogenerátorov. Vstupnými konštantami výpočtu sú základné geometrické parametre

hlavných častí bloku a tepelno-fyzikálne charakteristiky materiálov, paliva a chla-

divá. Dynamika procesov je popísaná systémom diferenciálnych a algebraických rovníc

v mnohobodovom parametrickom vyjadrení. Značná univerzálnost programu umožňuje voí-

bou vstupných konštánt zadávat rozsiahly rozsah typov analýz. V priebehu ďalších

etáp prác bola programová verzia na našom pracovisku doplnená algoritmami reálnych

regulátorov /3/, /4/. Tieto úpravy nielen rozširujú výpočtové možnosti modelu, ale

zvyšujú i stupeň priblíženia matematického modelu reálnemu analyzovanému objektu.

Najobjektívnejším kritériom posúdenia stupňa priblíženia modelu k reálnemu ob-

jektu zostáva experiment. Nároky na experiment, pri ktorom má byt získaný súbor

reprez-entatívnych údajov, sú pomerne vysoké. Tvorí ich komplex požiadaviek, týka-

júcich sa stavu sledovaného objektu pred a počas experimentu, stavu a presnosti jed-

notlivých členov meracieho refazca a registračnej aparatúry a v neposlednom rade

i spôsobu vyhodnocovania. Možno v zásade konstatovat, že týmto požiadavkám bežné

prevádzkové merania nevyhovujú. Platí to i pre značnú čast meraní pri skúške, kto-

rej čast výsledkov je v dalšej časti použitá pre účely porovnania.

Zoznam použitého označenia na obrázkoch:

N R - pomerný tepelný výkon reaktora
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N „ - pomerný výkon turbogenerátora

N p G - pomerný tepelný výkon parogenerátora /PG/

p„„ - tlak v kompenzátore objemu /KO/
KO

P„„„ - tlak pary v hlavnom parnom kolektore /HPK/

GA_ - pomerný prietok chladivá aktívnou zónou

G__ - prietočné množstvo pary z parogenerátora

- relatívna zmena výšky hladiny vody v kompenzátore

- relatívna' zmena výšky hladiny vo

- teplotová difrencia na reaktore

Ah_ G - relatívna' zmena výšky hladiny vody v parogenerátore

t.„ - stredná teplota vody v aktívnej zóne

- relatívne otvorenie prepúšťacej stanice do kondenzátora

Na obr. 1 je uvedené grafické porovnanie modelových výsledkov s nameranými po-

čas skúšky výpadku turbogenerátora TG11 na JE V-l v Jaslovských Bohuniciach, zatvo-

rením rýchlozáverného ventilu turbíny. Skúška bola realizovaná s cielom overiť vý-

sledky regulačných pochodov, po predchádzajúcej úprave v nastavení proporcionálnej

konštanty regulátora prepúšťacích staníc do kondenzátora /PSK/ /5/. Pre účely po-

rovnania bola táto skúška vybratá z toho dôvodu, že v jej priebehu vstupujú do čin-

nosti prakticky všetky regulátory na hlavných technologických okruhoch bloku.

Východzí stav na bloku pred skúškou bol tento: tepelný výkon reaktora 100%

N_ , regulátor výkonu reaktora ARM-4 v režime SR., a regulátory turbín TVER v re-
K,nom ct

žime regulácie výkonu s pripojeným záporným korektorom tlaku pary pred TG. Priebeh

skúšky: po zatvorení rýchlozáverného ventilu na TG11 dochádza k rýchlemu stúpnutiu

tlaku pary vHPK so súčasným otváraním prepúšťacej stanice PSK, prislúchajúcej k tej-

to turbíne - krivka 1 v grafe."pSK- PSK na TG12 začína prepúšťat po prekročení hra-

nice 80% otvorenia PSK na TG11 - krivka 2. Prakticky po lO-tich sekundách prebera-

jú obe stanice celú parnú záťaž odstavenej turbíny a tlak v HPK začína klesať.. V 11.

sekunde dochádza k vypnutiu výkonového vypínača turbíny TG11 od spätnej wattovej

ochrany a začína jej dobeh spolu s HCČ č. 1 a 4, ktoré sú napájané z generátora

vlastnej spotreby tejto turbíny. V tejto fáze dochádza k pozvolnému znižovaniu vý-

konu reaktora v dôsledku jeho samoregulačných vlastností až do 43.sekundy, kedy na

regulátor ARM prichádza signál od výpadku dvoch HCČ /zníženie obrátok HCČ o 10%/.

Regulátor ARM automaticky prechádza do režimu SR , v ktorom zníži výkon reaktora o

cca 50%, zasúvaním hlavnej regulačnej skupiny kaziet do AZ rýchlosťou 0,02 m/s.

V 72.sekunde dochádza k uzavretiu PSK na TG12, PSK na TG11 sa uzavrie v 1O8.sekunde.

V 122.sekunde vstupuje do činnosti záporný korektor regulátora TVER- regulátor zni-

žuje výkon TG12 v dôsledku trvajúceho poklesu tlaku pary pred turbínou. Regulátor

ARM zostáva v režime SRg a udržuje výkon reaktora na konštantnej úrovni. V sledova-

nom intervale vstupujú do činnosti regulátory hladiny vody v KO, regulátory hladiny

vody v parogenerátoroch a regulátor tlaku chladivá v primárnom okruhu /pripájaním

skupín elektroohrievačov vody v KO/. Priebeh tlaku v primárnom okruhu bol ovplyvnený

zablokovaním sprchového ventilu na potrubí do KO, ktorý má pôsobiť pri dosiahnutí

hodnoty tlaku v kompenzátore 12,55 MPa /táto skutočnosť bola vo výpočte zohľadnená/.

22



Zrovnaním výpočtových priebehov s experimentálne získanými priebehmi možno

konstatovat relatívne dobrú zhodu u priebehu tlaku v KO, tlaku pary v HPK, výkonu

turbíny TG12 i otvorení ventilov PSK. U ostatných priebehov je zrejmá ich podob-

nost, pričom ich odchýlky vyplývajú s najväčšou pravdepodobnostou z nedodržania po-

žiadaviek na experiment, ako to bolo špecifikované v predchádzajúcej časti textu.

U priebehu zmeny teplotovéj diferencie na reaktore možno jednoznačne povedat, že

príslušný posun je spôsobený značnými časovými konštantami snímačov teploty. Na-

opak, z absolútnej hodnoty zmeny At_ v sledovanom priebehu možno odvodit, že v.onco-

vá hladina výkonu reaktora 45% je nízka. Na tejto hledine by minimálne hodnoty v

priebehu teplotovéj diferencie na reaktore boli o cca 2,5 °C nižšie. Z tohoto záve-

ru možno usúdit, že príslušný snímač, ktorý bol využitý k registrácii, nasnímal

stredný tepelný výkon reaktora a jeho údaje pre vyhodnocovanie neboli korigované.

Z priebehu zmeny výsky hladiny v parogenerátoroch možno zas usúdit jednoznačne na

chybu pri vyhodnocovaní experimentu /nezosynchronizovanie časovej osi/. Nakoíko

rýchly počiatočný rast tlaku pary v sekundárnom okruhu spôsobuje prakticky okamžité

stlačovanie parnej fázy pod hladinou v PG, nemôže sa tento efekt prejavovat až po

4.sekunde prechodového deja, s minimálnou hodnotou v 12.sekunde, ako to udáva záznam

zo skúšky. V tejto časti obrázku krivka s označením 1 udáva zmenu hladiny v paroge-

nerátoroch na slučkách s dobiehajúcimi HCČ, krivka 2 hladinu v ostatných PG.

Na obr. 2 sú zakreslené priebehy vybraných parametrov z modelovej analýzy vý-

padku jedného hlavného cirkulačného čerpadla na bloku JE V-l. Výpadok HCČ je jednou

z možných prevádzkových porúch na bloku a príslušné skúšky sú súčastou skúšok počas

spúštacích prác každého bloku JE s W E R u nás. V danom prípade sa jedná o bezupcháv-

kové čerpadlo. Tento typ je použitý u nás iba na JE V-l. Vzhladom na jeho malý mo-

ment zotrvačnosti obežného kolesa, klesnú jeho obrátky po odpojení od elektrického

napájania na nulu za cca 5-6 sekund. Z toho dôvodu musí regulácia zaistit bezpečný

prechod prevádzky bloku na zníženú výkonovú hladinu. Túto činnost zabezpečuje regu-

látor výkonu ARM-4 automatickým prechodom do režimu SRs, znížením výkonu reaktora

o 25% prostredníctvom hlavnej skupiny regulačných kaziet, ktorú zasúva rýchlosíou

0,02 m/s do AZ.

Ako vyplýva z priebehu tejto analýzy, z híadiska rýchlosti zmeny tepelného vý-

konu reaktora, možno celý proces rozdělit na tri fázy. V prvej fáze v dôsledku rých-

leho poklesu prietoku chladivá cez AZ, dochádza k rýchlemu zvyšovaniu strednej tep-

loty chladivá v AZ reaktora.Pri súčasnom zasúvaní regulačných kaziet to vyvoláva

prudký nárast zápornej reaktivity, spojenej s rýchlym poklesom tepelného výkonu re-

aktora. Po cca 3 sekundách sa smernica poklesu výkonu zmenší v dôsledku stabilizá-

cie prietoku chladivá a jej hodnota sa prakticky nemení až do ukončenia zasúvania

kaziet. Tretia fáza je charakterizovaná relatívne miernym zvyšovaním výkonu v dôs-

ledku samoregulačných efektov, ktoré sú vyvolané čiastočne i zvyšovaním prietoku

cez AS počas uzatvárania sekčnej armatúry na slučke s odstaveným HCČ.

Tlak pary v HPK vplyvom rýchleho poklesu tepelného výkonu parogenerátora na

odstavenej slučke/počiatočný pokles asi 15% za sekundu/ začne klesat, napriek krát-

kodobému stúpnutiu výkonu ostatných pracujúcich PG o 12%. Hladina v pracujúcich

parogenerátoroch prechodne stúpne, kým v odstavenom sa zníži až o 0,28 m a dôjde ku

krátkodobému odhaleniu vrchného radu rúrok PG /prerušovaná čiara/. Znižovanie tlaku

pred turbínami vyvolá, pôsobením záporných korektorov regulátorov TVER, znižovanie

výkonu turbogenerátorov. K ustáleniu prechodového procesu dochádza po 16O.sekunde.

23



Jadrové elektrárne s reaktormi typu WER-440 sa popri svojej kompaktnosti

a realtívnej jednoduchosti, umožňujúcej dosahovat dobré ekonomické ukazovatele, vy-

značujú ďalším dôležitým rysom, jednoduchou reguláciou. Táto skutočnosf vyplýva

z priaznivých samoregulačných vlastností reaktora. Samoregulačné vlastnosti reakto-

ra sú dané zápornými hodnotami teplotového a výkonového koeficientu reaktivity v

priebehu kampane reaktora. Pri zanedbaní dlhodobejších vplyvov možno ich vzájomný

vztah vyjádřit rovnicou

kde: At_ - zmena strednej teploty chladivá v AZ

dS. - zmena tepelného výkonu reaktora
K

-2. _ teplotový koeficient reaktivity chladivá
6t

•&* - výkonový koeficient reaktivity

srn
Ako z uvedeného vztahu vyplýva, za predpokladu konstantnosti koeficientov reaktivi-

ty, je výkonová zmena reaktora úmerná zmene strednej teploty v AZ. Z tejto skutoč-

nosti vyplýva mechanizmus samoregulácie.

Zvýšenie výkonu turbín je doprevádzané zvýšením odberu pary z parogenerátorov,

pričom tlak v parogenerátoroch začína v dôsledku disproporcie medzi prívodom a od-

vodom tepla klesat. Pokles tlaku a teploty sýtej pary v PG zvyšuje teplotný spád

a odvod tepla z primárneho okruhu, £o vyvoláva znižovanie strednej teploty chladi-

vá v AZ. Tepelný výJron reaktora v dôsledku záporného teplotového koeficientu reakti-

vity začne stúpat. Konečný rovnovážny stav na bloku sa nastaví za takých termody-

namických podmienok, ktoré zabezpečujú nulová reaktivitu v AZ. Ako vyplýva z výsled-

kov analýz samoregulácie bloku s reaktorom WER-440 pri skokových zmanách výkonu

turbín, ktoré sú uvedené na obr. 3, prechodový proces výkonovej zmeny na reaktore

má aperiodický charakter. Pri znížení výkonu turbín je mechanizmus samoregulácie

opačný.

V programe DYNAMIKA je výkonový koeficient reaktivity nahradený teplotovým koe-

ficientom reaktivity paliva. Hodnoty koeficientov reaktivity sa v priebehu kampane

menia, čo vyvoláva kvalitatívne a kvantitatívne zmeny i v procese samoregulácie,

ako je to zrejmé z obr. 3. Mechanizmus samoregulácie je možno využívat na bloku ku

krytiu rýchlych výkonových zmien v elektrizačněj sústave, v pásme zmien tlaku pary

v HPK, ktoré nevyvolávajú zapôsobenie regulátora výkonu reaktora.

Tento príspevok mal za cieí demonštrovať úroveň a univerzálne výpočtové mož-

nosti programu DYNAMIKA. Na našom pracovisku je využívaný pri prácach, súvisiacich

s posudzovaním možností blokov s reaktormi typu WER pri prevádzke v premenlivom

režime.
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Obr. 1: Výpadok turbogenerátora na bloku s WER-44O rýchlozáverným ventilom

26



"AZ

/MPa/

"PG

"PG

rHPK
/MPa/

"TG

O 25 50 1OO 150

Obr. 2: Výpadok jedného HCČ na bloku s WER-44O

t /s/

27



122

121

PG 120

•v
119

/kg.s"1/

0,95
0 6O 120 180 t /s/

Obr. 3: Samoregulácia bloku s reaktorom WER-440 pri skokových zmenách výkonu

+2% N T 6 na turbogenerátoroch

začiatok kampane

konie kampane

28



TESTOVÁNÍ STRUKTURY SPOTŘEBY ELEKTŘINY
PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY V ROCE 2000

Ing. Jožka Halík, CSc.

Pro účely ověření prognózy rozvoje elektrizační soustavy ČSSR je nezbytné sle-

dovat i vývojové trendy rychle narůstajících segmentů spotřeby eleketřiny. Nejrych-

lejší rozvoj zaznamenává segment el. vytápění a ohřevu užitkové vody /EVUV/. VÚPEK

-odbor rozvoje elektrizace provedl proto pro potřeby zpracování zprávy pro vedení

FMPE testování struktury EVUV v pracovních dnech topné sezóny vybraných cílových

reků včetně r. 2000.

PARAMETRY ES R. 2000 ROZHODUJÍCÍ PRO EVOV

Celková roční spotřeba 114 TWh

Max. roční zatížení 18 500 MW

Zatížení čerpáním /v prac.dny/ 950 MW

Denní čerpací práce /v prac-dny/ 5 7OO MWh

Roční spotřeba EVUV 11,9 TWh

CÍL MODELOVÝCH VÝPOČTU ZATÍŽENÍ ES

Výzkumné práce měly nalézt takové reálné režimy řízení zatížení EVUV pomoci

hromadného dálkového ovládání /HDO/, aby denní diagramy zatížení /DDZ/ nepřekročily

maximální přípustné zatížení ES a měly vyhlazený průběh, tj. nejmenší změny mezi

hodinovými zatíženími. Diagramy měly obsahovat všechno zatížení, čerpací práci a

čerpací výkon přečerpávacích vodních elektráren /PVE/.

POUŽITÝ VÝPOČETNÍ APARÁT

Pro modelové výpočty byl využit programový soubor modelování zatížení elektri-

zační soustavy MZES /I/.

Dřívější modelové výpočty /2/ prokázaly, že rozvoj převážně akumulačních forem EVUV

by vedl ve druhé polovině devadesátých let k neschodným proběhům zatížení a k potí-

žím v operativním řízení ES ČSSR.

TESTOVANÁ STRUKTURA EVUV R. 2000

První varianta struktury EVUV byla po provedení modelových výpočtů upravena

na druhou platnou variantu členěnou podle počtu výpočtových jednotek /v.j./ :

Akumulační kamna řízená HDO pro obyvatelstvo 100 tis. v.j.

- " - • - " - soc.maloodběr 116

- " - řízená spínacími hodinami -

Pozn. 1/ Jedna výpočtová jednotka představuje byt nebo evivalentní nebytový prostor

s instalovaným výkonem 1O kW pro akumulační, resp. 6 kw pro hybridní vytá-

pění a 2 kw pro ohřev užitkové vody.
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Ohřev vody řízený HDO pro obyvatelstvo 611

- " - pro soc.maloodbšr 300

Ohřev vody řízený spínacími hodinami 978

Akumulační elektrokotle 62
Hybridní kamna 295

Přímotopná kamna 312

VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTO*

Provedená výzkumná práce splnila vytčené cíle. Řešení tíkolu bylo nalezeno sa-

mostatně pro tři různé charakteristické dny topné sezóny /nejstudenější dny, pře-

vážná část jádra topné sezóny, ostatní dny/. Pravděpodobné průběhy zatížení /3/

vyhověly zadání.

Průběh DDZ pro pracovní den reprezentující převážnou část topné sezóny je zná-

zorněn na obr. 1. Do výsledného diagramu je rovněž zakresleno vypočtené zatížení

způsobené řiditelnými spotřebiči EVUV a zatížení vyvolané čerpacím provozem přečer-

pacích vodních elektráren. Optimalizací jejich časového umístění /prováděnou prog-

ramovým systémem lineárního programování LPDS pro řešení rozsáhlých ekonomicko-ma-

tematických modelů/ bylo dosaženo co nejvíce vyhlazeného průběhu DDZ. Při jeho posu-

zování je třeba uvážit to, že výpočty pracují jen s hodinovými průměry. Výsledkem

modelových výpočtů jsou i časové režimy nabíjení řiditelných skupin spotřebičů EVUV

/4/. Tyto režimy se liší pro různé charakteristické dny. Nemožnost jejich přesného

dodržování v provozu způsobí mírné členění DDZ nejen v průběhu celých hodin, ale i

během dne.

ZÁVERY

Testování struktury el. vytápění a ohřevu vody prokázalo na modelu, že rozvoj

EVUV podle návrhu pracovního týmu FMPE je reálně možný. Vypracovaný návrh pro r.

1990 a 2000 byl proto poradou vedení FMPE dne 16.7.1985 vzat za základ rozhodnutí o

rozvoji EVUV do r. 2000.

Podmínky úspěšné realizace jsou následující:

- přechod z el. vytápění čistě akumulačními kamny postupně na kamna hybridní, která

obsahují i přímotopnou část, a to již od 8. pětiletky

- v průběhu 90. let významné posílení'přímotopných systémů ve struktuře vytápění

- rozšíření hromadného dálkového ovládání el. spotřebičů

- přijetí provozních opatření pro každou topnou sezónu: rozepsání režimů nabíjení

řiditelných skupin spotřebičů EVUV na krajské energetické podniky, upravování

vysílacích programů HDO jednotlivých KÉP v závislosti na předpovídané teplotě.
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Obr. 1 Pravděpodobný průběh DDZ pro pracovní den

reprezentující převážnou část jádra topné

sezóny r. 2000
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ZPŮSOBY IMPLEMENTACE
MATEMATICKÝCH MODELŮ NA POČÍTAČI

Ing. Jaroslav Plucar

V posledních deseti letech prošlo matematické modelování reality na samočin-

ných počítačích etapou intenzivního rozvoje. Matematické modely jsou aplikovány na

všech existujících typech počítačů, od nejmenších a nejjednodušších modelů na per-

sonálních počítačích/až po nejsložitější na středních počítačích, jako je EC 1055

apod.

Příspěvek, který přináší věda /a v jejím rámci i využití modelovacích technik/

ke zvyšování objektivity a účinnosti procesu řízení je dnes už mimo veškerou pochyb-

nost. Zejména v sovětské literatuře je zdůrazňováno, že nehmotné výstupy vědy a je-

jich důsledné využití v procesu řízení mohou přinést několikanásobně vyšší efekt

než hmotné výstupy technických a technologických inovací.

V oblasti technologie zpracování a využívání matematických modelů a metod na
samočinných počítačích však zdaleka nejsou využívány všechny možnosti, které posky-
tuje výpočetní technika třetí generace. Cílem tohoto článku je upozornit na některé
z nich.

SOPČASNÝ STAV

V roce 1983 byl v rámci řešení tíkolu R 10 - 125 - 027 proveden průzkum využí-

vání matematických modelů pro potřeby palivoenergetického komplexu ve 13 rozhodují-

cích organizacích PEKu. Ve zvláštní příloze výzkumné zprávy je uveden stručný popis

4O vytvořených matematických modelů.

Hodnotíme-li tyto modely z hlediska technologie jejich zpracování na počítači,

vidíme, že značná část z nich je poplatná dostupné značně nekompatibilní výpočetní

technice s omezenými možnostmi využívání displejů. Defakto je tedy určitá část mode-

lů odkázána na způsob práce s daty, který byl vlastní batch-processing-ovému režimu

počítačů druhé generace a který je značně neefektivní v dialogovém režimu při zpra-

cování matematických modelů na počítačích třetí generace.

To vede k závěru, že příčinou nízké efektivnosti ve využívání některých modelů
není charakter těchto modelů, ale způsob jejich implementace a využívání na samočin-
ných počítačích, at už v důsledku charakteru dostupného hardware nebo v důsledku
subjektivních příčin.

VÝCHODISKA ŘEŠENÍ

Principy, z nichž vychází současný přístup k využivání výpočetní techniky v

procesu řízení, jsou definovány teorií řízení /viz např. /3//.Proces řízení je dě-

len na dvě základní části, a to na rozhodování a na zpracování informací.

Proces rozhodování je považován za subjektivní činnost řídicího pracovníka,

kterou vykonává na základě heuristických /neformalizovaných/ algoritmů, tj. na zá-
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kládě svých zkušeností a své intuice. Proto je proces rozhodování považován za ne-

formalizovatelný a v důsledku toho za neautomatizovatelny.

Zpracování informací je naopak považováno za proces, jehož formalizace a ná-

sledná automatizace je nezbytným předpokladem k zvládnutí neustále rostoucího obje-

mu nových poznatků v podmínkách čím dále tím složitějšího výrobního procesu.

Už dnes se totiž často dostáváme do situace, kdy stávající jen nedostatečně

automatizovaný informační systém není fakticky schopen zvládnout neustálý růst in-

formačních potřeb ze strany řídících pracovníků.

Na kvalitu podkladových informací má vliv nejen časový stress, ke kterému někdy

dochází při jejich zpracování, ale i poměrně vysoká variabilita podkladových údajů.

Není snad třeba dodávat, že na základě neúplné nebo opožděné informace lze jen těž-

ko učinit správné rozhodnutí.

SPECIFIKACE PROBLĚMU A JEHO ŘEŠENÍ

To, co bylo řečeno v předcházející kapitole, determinuje zároveň úlohu výpočet-

ní techniky v procesu zpracování informací. Je chápána jako technický prostředek,

který umožní v důsledku velkého objemu uchovaných dat a velkých operačních rychlos-

tí při jejich zpracování podstatné zkvalitnění podkladových informací.

Za základní a nejčastěji používaný prostředek pro agregaci podkladových infor-

mací z dat, uložených v počítači, můžeme považovat matematický model. A právě zde

se dostáváme k problému technologie využívání matematických modelů, naznačeném už

v kapitole 2.

V mnoha případech totiž není rozlišen model od způsobu práce s modelem. Mate-

matický model můžeme obecně považovat za systém, tvořený množinou ukazatelů a mno-

žinou algoritmů, které jednoznačně specifikují vazby mezi ukazateli. Problematiku

různých způsobů práce s matematickým modelem je možno ukázat na následujícím jednodu-

chém demonstračním příkladu matematického modelu:

CD± = L ± X

/3/ CD. = E CDi

Pi "

Pk

- E L±
1
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Význam použitých symbolů:

T. - Těžba za koncern

T. - Těžba za jednotlivé důlní podniky

D. - Počet pracovních dnů za jednotlivé důlní podniky

L. - Počet pracovníků v jednotlivých důlních podnicích

L- - Počet pracovníků koncernu

P. - Produktivita práce za jednotlivé důlní podniky

p - Produktivita práce za koncern

CD. - "člověkodnynza jednotlivé důlní podniky

/pomocný ukazatel pro výpočet/

CDfe - "Člověkodny"za koncern

/pomocný ukazatel pro výpočet/

Popsaný demonstrační model je tvořen množinou čty.ř ukazatelů a množinou algo-

ritmů, které determinují vazby mezi uvedenými čtyřmi ukazateli. Reálné modely býva-

jí složitější a jsou reprezentovány cca dvacetiaž čtyřiceti algoritmy.

Na bázi jednoho modelu je možno vytvořit i dva nebo více programových systémů,

které zohledňují dílčí aspekty problémů, které jsou s pomocí modelu řešeny.

Běžnou praxí v současné době je, že vytvořený model je většinou zprogramován

běžným, agendovým způsobem. To znamená, že jsou načteny vstupní údaje, provedeny

příslušné výpočty a vytištěny výstupní sestavy.

Tento postup má tři dosti závažné nedostatky, na které je ze strany uživatelů

poukazováno:

a/ neumožňuje tzv. "zpětný chod" modelu: pokud po vytištění výstupů nevyhovují vý-

sledky uživateli, pak je nutno pracně vykalkulovat nové vstupy tak, aby při dal-

ším modelu vyšly požadované výstupy. Tento aspekt se samozřejmě netýká modelů,

které jako vstupních ddajů využívají ddajů o skutečnosti. Týká se především mo-

delů využívaných v plánování, kde je často vyžadována možnost finálního čísla,

které pak model sám "rozdělí" do jednotlivých dílčích položek. V uvedeném demon-

stračním modelu by se např. mohlo jednat o zadání T^, tj. těžby za koncern, a je-

ho následného rozdělení modelem na jednotlivá ÍSÍ, tj. na těžby pro jednotlivé

důlní podniky.

b/ Nepracuje s reálným prostorem pro rozhodování: program, do něhož je model zakódo-

ván, zpravidla neprovádí kontroly vypočtených ukazatelů /což platí zejména pro

složitější modely/ a tím může dojít k tomu, že výsledky modelu se mohou dostat

do oblasti nepřípustných hodnot, které neodpovídají realitě. V praxi to znamená,

že uživatel musí kontrolovat všechny výstupy, zda někde k této možnosti nedošlo.

c/ Poměrně dlouhá doba implementace modelu /vzhledem k reálným potřebám uživatelů/:

Kódování a ladění programů, do nichž je model zakódován, vyžaduje poměrně dlouhou

dobu a je zatíženo určitým rizikem chyby. Navíc zde není možno operativně zasá-

hnout při změně algoritmu /až na nepatrné výjimky/.

Cesta k řešení uvedených tří nedostatků vede přes tzv. kompilátor modelů. Jeho funk-

ce je schematicky znázorněna na obr. 1, jeho základní charakteristiky jsou v násle-

dující kapitole.
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Princip řešení spočívá v tom, že algoritmy modelu nejsou běžným způsobem kódo-

vány do programu, ale jsou zadávány formou parametrů do kompilátoru. Ten provede je-

jich formální kontrolu /kontrolu konzistence modelu/ a vlastni vygenerování kódové

formy modelu už provede sám.

Tato forma implementace modelu řeší především nedostatek, zmíněný v bodu c ,

t j. poměrně dlouhou dobu, potřebnou k zakódování modelu do počítače a poměrně dlou-

hou dobu, potřebnou k provedeny změny v hotovém algoritmu.

Problém lze demonstrovat na příkladu systému OSPP /operativní systém plánových

propočtů/, který pracuje na principu kompilátoru modelů. Byl vyvinut ve VNIIUugol

Moskva a je využíván pro potřeby MOP SSSR. Jeho možnosti a způsob, jakým je pro něj

kódován model, jsou popsány v /4/.

U nás tento systém sice k dispozici není, VNIIUugol však umožnil /v rámci stá-

že/ na něm experimentálně ověřit model pro výnos koksu /je popsán v /5//, kde je

uživatelem požadován "zpětný chod" při bilancích popela.

Zakódování modelu pro systém OSPP trvalo čtyři dny. Vytvoření běžného programu,

který zabezpečuje jeho funkci, trvalo však půl roku.

Zmíněné podstatné zkrácení času pro zakódování modelu má svůj zásadní význam ze-

jména pro plánování. Zde je totiž výpočetní technika siřeji využívána jen ve fázi

přípravných prací, tj. při provádění rozborů skutečnosti za minulé období. Při vlast-

ním plánování, tj. ve fázi vytváření a sesouhlašování plánů není z výše uvedeného

důvodu využívána prakticky vůbec.

Uvedený princip nepůjde však aplikovat mechanicky na všechny modely. Dosavadním

běžným způsobem bude nutno i nadále řešit modely, které jsou svým charakterem určeny

pro agendové zpracování /např. model odpisů popsaný v /5// a dále tzv. rozsáhlé a

specializované modelovací techniky /např. model strategických scénářů popsaný v /I//.

ZgKLADMf CHARAKTERISTIKY KOMPILÁTORU MODELO

Způsob, jakým je možno řešit pomocí kompilátoru modelů problémy naznačené v

předcházejících kapitolách, je uveden při popisu jednotlivých níže uvedených charak-

teristik.
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a/ Invariantnost kompilátoru vůči modelům

Ještě před vytvořením kompilátoru musí být dána množina matematických operací/

které je povoleno použít při konstruování modelů, se kterými bude kompilátor praco-

vat. Jinak musí být model invariantní /tj. nezávislý/ na kompilátoru. V praxi to

znamená, že analytik, který konstruuje model, může definovat libovolné vazby mezi

jakýmikoliv ukazateli bez jakéhokoliv omezení. Jedinou podmínkou je, že nesmí pou-

žít jiné matematické operace než ty, které specifikuje předem daná množina.

b/ Spolupráce s bankou dat

Existence banky dat není nezbytnou podmínkou pro fungování kompilátoru modelů.

Data je možno uchovávat na pamětových médiích i v maticové formě v tzv. "blocích"

/tímto způsobem pracuje i citovaný systém OSPP/. Existence komplexně pojaté banky

dat by však funkci kompilátoru modelů nesmírně zproduktivnila, zejména vzhledem k

začlenění jednotlivých modelů do hierarchického systému /viz dále bod c/. Je totiž

všeobecně známo, že právě pořízení a kontrola vstupních dat jsou časově nejnáročněj-

šími operacemi každého programového systému.

c/ Hierarchický systém modelů

Pomocí kompilátoru modelů je možno efektivně řešit i problém vzájemné prováza-

nosti modelů v rámci hierarchického systému modelů. Metodický přístup k řešení ja

naznačen např. v /3/. Vyplývá z něho, že modely je možno vzájemně provázat na zákla-

dě hodnot společných ukazatelů. Zejména jde o tzv. "nadřízené" a "podřízené" modely,

kde podřízený model musí respektovat hodnoty rozhodujících ukazatelů z nadřízeného

modelu /např. hodnoty ukazatelů státního plánu apod./, zatímco nadřízený model musí

zase respektovat vliv technologických a technických omezení, daných charakterem vý-

roby, který je fixován v ukazatelích podřízeného modelu.

Tímto způsobem je možno řešit automatizovaně problematiku dodržení těch hodnot,

které model musí respektovat /kompilátor může generovat model tak, aby nepřipustil

jiné řešení/.

d/ Charakter dat, se kterými model pracuje

V současné době jsme při práci s počítačem zvyklí defakto jen na práci s disk-

rétními hodnotami ukazatelů. ,Tento přístup řeší jen velmi nedostatečně problém agre-

gace těch informací, které určují prostor pro rozhodování, v němž se mohou rozhodnu-

tí konkrétního řídícího pracovníka pohybovat. Problém je možno řešit pomocí interva-

lového zadávání hodnot ukazatelů /viz /3//, kdy k tzv. očekávané hodnotě ukazatele

/je prakticky totožná s dnešními diskrétními hodnotami/ připojíme ještě horní a dol-

ní mez intervalu, ve které se hodnota ukazatele může pohybovat. Tyto hodnoty lze

velmi snadno získat expertním odhadem příslušných řídících pracovníků. Takto je mož-

no automatizovaně vyřešit problematiku /citovanou v bodu b/ předcházející kapitoly/

nereálných výstupních hodnot. Model je už kompilátorem generován tak, aby vyloučil

hodnoty mimo intervaly přípustnosti.

e/ Inverzní výpočet, prováděný modelem

Kompilátor umožňuje vygenerovat model tak, aby kromě přímého výpočtu /výpočet

výstupních hodnot ze vstupních/ prováděl i zpětný výpočet /viz problém citovaný, v

bodu a/ předcházející kapitoly/, tj. při zadání finální hodnoty ji musí "rozpustit"

do jednotlivých dílčích položek.

36



Toto je umožněno zcela jiným chápáním funkce modelu oproti současnému pojetí.

Zatímco v současné době je od modelu většinou požadován jen výpočet výstupních hod-

not ze vstupních ukazatelů, pak v popsaném pojetí je od modelu požadováno vybilan-

covaní vazeb mezi všemi ukazateli přítomnými v modelu.

Prakticky tedy od modelu očekáváme, že "upraví" hodnoty ukazatelů, které figu-

rují v modelu, následujícím způsobem: při respektování fixovaných hodnot /např. hod-

not ukazatelů státního plánu/ dopočte hodnoty ostatních ukazatelů tak, aby se pohy-

bovaly v předem zadaných intervalech a co nejvíce se blížily očekávaným hodnotám

/viz předcházející bod d//.

ZŽVER

Cílem článku bylo upozornit na některé výhody implementace matematických mode-

lů na počítači pomocí kompilátoru modelů. Tuto možnost prakticky neposkytovala vý-

početní technika druhé generace. Objevila se až s nástupem generace třetí, která

svým technickým /diskové paměti, displeje/, ale zejména programovým zabezpečením

/možnost dynamické práce s pamětí/ umožnila využití progresívnejších-technologií

práce s daty.

Problematiku bylo možno vzhledem k rozsahu článku jen stručně nastínit /podrob-

nosti jsou uvedeny např. v /4/ a /5/ . I z tohoto stručného popisu však vyplývá

nejvýraznější výhoda, kterou je podstatné snížení pracnosti při implementaci modelu

a zároveň podstatné zkrácení času, potřebného pro tuto implementaci.

A zmíněný faktor času je důležitý zejména v těch oblastech řízení, kde jsou vy-

žadovány velmi krátké lhůty na dodání informací z počítače, a kde bylo doposud prá-

vě z tohoto důvodu využití matematických modelů minimální.
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MOŽNOSTI APLIKACE AUTOMATIZOVANÉHO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REVIS

Ing. Ján Kandráč

Rozvojom systému vědeckotechnických informácií a v dôsledku ich automatizova-

ného a databázového spracovania vzniká požiadavka na vytvorenie aplikačného progra-

mového vybavenia a univerzálneho databankového systému, ktorý by umožnil modelova-

nie databázových štruktúr pre rôzne účely použitia. Táto požiadavka sa stala aj

súčasťou štátnej technickej politiky pre tvorbu a využívanie databankových systémov

/DBS/ a zaväzuje náš aplikovaný výskum v tejto oblasti, ale aj užívateľov už reali-

zovaných DBS ku koordinácii pri tvorbe a využívaní nových systémov.

Prvé kroky v tejto politike sa už začali realizovať. Kontrolou dovozu DBS sa

zamedzilo doterajším nekoordinovaným nákupom a prijatými smernicami sa urobili opat-

renia pre čo nejširšie využívanie už zakúpených systémov /napr. systému IDMS/« U

DBS vyvinutých u nás /DBS/25, SOFIS/ sa naďalej budú rozpracováva£ programové apa-

ráty pre ich efektívne využívanie a vypracuje sa neprocedurálny jazyk pre styk

neprogramátor - databanka.

Dodržiavanie zásad štátnej technickej politiky pre tvorbu a využívanie DBS je

nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia jednotnej koncepcie, štandardnej technologie a

efektívneho využívania DBS.

Výskumný ústav pallvoenergetického komplexu, pobočka Bratislava sa aktívne po-

diefa na rozvoji a využívaní DBS pre potreby energetiky. Cieíom prác je návrh uni-

verzálnych DBS pre spracovanie údajových /technické parametre, prevádzkové paramet-

re, konštrukčné údaje apod./ a textových /hlásenia porúch, prevádzkové charakteris-

tiky, archivácia VTI/ informácií.

V zmysle zásad štátnej politiky bol v rokoch 1982-83 rozpracovaný systém IDMS

/Integratet Database Management System/ s generátorom výstupov CULPRIT. Pomocou

tohoto systému sa katalogizujú údaje o jadrových elektrárnách /JE/. Databanka JE

obsahuje konštrukčné, technologické, ekonomické a prevádzkové údaje o jadrových

elektrárnách vo výstavbe, prevádzkovaných a plánovaných z celého sveta. Neustále pre-

bieha jej pravidelné doplňovanie údajmi z databnky MÄAE VO Viedni, čím sa aktuali-

zujú a rozširujú možnosti jej využitia.

Naši pracovníci navrhli schému lokálnej verzie IDMS na počítači EC 1O4O Sloven-

ských energetických podnikov /SEP/. Zároveň sme navrhli schému banky dát a prísluš-

né subschémy a naplnili ich údajmi o technických parametroch JE. Po postupnom otes-

tovaní funkčnej schopnosti systému IDMS ve výpočtovom stredisku SEP sme v roku 1983

pristúpili k úpravám pôvodnej štruktúry uloženia údajov o JE, takže súčasná štruk-

túra je nasledovná:

- údaje sú obsiahnuté v jednom súbore,

- sú vyšpecifikované tri oblasti dát /oblast stálych údajov, oblast premenlivých -
doplňovaných údajov, oblasť vysvetliviek a komentárov/,

- údaje sú zhrnuté do logických viet.
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Sú určené nasledovné vety:

- veta ELEKTRA - obsahuje technické údaje o JE,

- veta BLOK - obsahuje údaje o bloku JE,

- veta PROK - obsahuje údaje o ročnej výrobe a ukazovateíoch výroby,

- veta MESIAC - obsahuje údaje o mesačnej výrobe a jej ukazovatefoch,

- veta VÝPAD - obsahuje údaje o výpadkoch JE,

- veta KÓDY - obsahuje skratky použitých označení v banke dát,

- veta KDTEX - .obsahuje vysvetíujdce texty skratiek.

Databanka má navrhnutú schému pre cca 300 JE a dobu ich prevádzky 25 rokov.

Ďalšie presnejšie informácie sú obsiahnuté vo výskumnej správe VťÍPEK č. 4O3-02-02-

-2/1 z roku 1984 "Príprava databázy pre rozvoj JEK a jej aplikácia".

Pre urýchlenie prác je možné po vyšpecifikovaní oblasti záujmu spracovať prís-

lušnú vetu na počítačoch EC 1O1O a EMG 777, Ktoré sú u nás k dispozícii. Okrem toho

sú na týchto počítačoch uložené súbory základných technických údajov, údajov o roč-

nej výrobe, koeficienty využitia výkonu a prevádzkové koeficienty pre vyše 200 JE

prevádzkovaných vo svete.

Pre spracovanie textových informácií je na našej pobočke odladený informačný

systém REVTS pre potreby prevádzkovatefa JE V-l. Tento systém spĺňa veíkú časť po-

žiadaviek na textový IBS, je dostatočne pružný a jednoduchý z hľadiska obsluhy,

prevádzky a údržby» ' "Naduje počítač so stredne velkou operačnou pamäťou /* 150 kB/

a základnú verziu sys '-mu s užívateľskými programami je možné archivovať na jednej

magnetickej páske /MGP/.

Využívanie systému REVIS na našej pobočke je spojené s požiadavkou EBO - Jas-

lovské Bohunice o automatizáciu a počítačové spracovanie informácií z prevádzky JE

V-l /registrácia a archivovanie poruchových hlásení, zlepšovacích návrhov, vynále-

zov apod./. Po konzultáciách vo Výskumnom výpočtovom stredisku / W S / v Bratislave,

kde systematicky pracujú už niekoíko rokov na vývoji a realizácii DBS, bol prevzatý

systém REVIS, ktorý zodpovedal určeným požiadavkám. Po jeho odladení v prostredí

počítača IBM 370/148 bol aplikovaný pri spracovaní hlásenky č. 2 /hlásenie o poru-

che/. Táto hlásenka je podkladom pre určenie základných prevádzkových a spoľahlivost-

ných údajov o JE a okrem EBO je využívaná aj ďalšími organizáciami. Keďže doposiaľ

je vyhotovovaná pracovníkom, ktorý poruchu odstraňuje, je často neúplná a nepresná.

V priebehu niekoľkých rokov prevádzky sa nahromadí také množstvo hláseniek, že nie

je už možné poskytnúť žiadanú informáciu rýchle a presne.

Vstupné informácie pre systém REVIS sú na diernych štítkoch /DS/ alebo na mag-

netickej páske. Preto údaje z hlásenky č. 2 museli byť podľa určitých pravidiel

predierované na DS a vstupný súbor sa potom pripravil na testovanie. Testovanie

informácií pozostáva:

- z kontroly úplnosti a správnosti textov po formálnej stránke /modul KONTROLA/;

- z výberu /kategoriálny, atributívny, makro/ a generovania zvolených informácií

podľa určených atribútov a variantov /modul MPKEVOD/;

- z úpravy textov /odstránenie rozdeľovaclch znamienok a prebytočných medzier/,

spájania pracovných polí s rovnakými atribútmi a vytvárania vstupných blokov

/modul VETY/;

- z kontroly a generovania rotovaných viet /rotačný generátor/ podľa spracovania

a výpisu výstupných textov /modul ROTGEN/;

- z kontroly a výpisu duplicitných výskytov /modul ROZSLOV/.
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Vlastné triedenie zabezpečuje zvyčajne už katalogizovaná procedúra SORT. Všet-

ky potrebné uživatelské programy pre:

- uloženie základného súboru dát /ZSD/ na MGP /ZÁPIS JOB/;

- výpis uloženého ZDS z MGP /VÝPIS JOB/;

- kontrolu uloženého ZSD na MGP /KONTROLA JOB/;

- vlastné .triedenie /TRIED 1,2,3 JOB/

sú prístupné na MGP s príslušnými modulmi.

Táto základná verzia systému REVIS umožňuje:

- efektívnu archiváciu uložených informácií /MGP/,

- jednoduché ukladanie nových údajov /pomocou DŠ/,

- abecedné /lexikografické/ a systematické triedenie informácií,

- rýchle a úplné výpisy žiadaných informácií,

- prácu so systémom bez znalosti programovania a práce so systémom /presné chybové

hlásenia/.

Systém vyžaduje 13O kB operačnej pamäte, prípadným rozšírením o äalšie moduly

/frekvenčný a jazykové slovníky apod./ sa jeho nároky na operačnú pamäť výrazne

nemenia.

Doterajšie skúsenosti riešitefov s využívaním systému REVIS v energetike sú

popísané vo výskumnej správe a uživatelskom manuále systému £ 1,2 ' . Naša pobočka

je ochotná zabezpečiť prípadným záujemcom o tento DBS kópiu MGP s príslušnými modul-

mi a užívateľskými programami.

Vzhľadom na zameranie a potreby nášho ústavu sa javí reálnym použitie systému

REVIS v oblasti prípravy, zhromžďovania a spracovania VTEI. Riešiteľmi je už rozpra-

covaná problematika jeho aplikácie pri spracovaní textových informácií /systematic-

ká knižnica, spracovanie knižničných prírastkov/, kde sa umožní v oveľa väčšej miere

využívať dostupné databanky informácií pre retrospektívne, rešeršné a dopytové

práce.

V energetike sú vytvorené optimálne podmienky nielen pre jeho využívanie, ale

aj pre realizáciu iných DBS pre zhromažďovanie a spracovanie informácií avšak za-

tiaľ ich plne nevyužívame. Prejavuje sa to hlavne v nežiadúcich duplicitách infor-

mácií a roztrieštenosti prác v oblasti využívania DBS. Centralizácia v riadení ener-

getiky /CEZ, SEP/ umožňuje zhromažďovanie informácií do jedného centra a riadenie

ich spracovania tak ako každého iného prostriedku podnikov, ústavov apod.

Je zrejmé, že výhody automatizovaného databázového spracovania informácií sa

neprejavia okamžite, je to však jediná reálna cesta zvládnutia obrovského množstva

informácií, ktoré nám poskytuje súčasná životná realita.
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NORMOVÁNÍ THP V RESORTU PALIV A ENERGETIKY -
-METODYA STRUKTURA PRACÍ

Ing. Jan Filipovský

ÚVOD • .

Ve VÚPEK /a předcházejícím VÚEPE/ byl řešen výzkumný úkol zabývající se prob-

lematikou stanovení počtů THP cestou vypracování normativů počtu THP.Řešení tohoto

úkolu bylo započato v r. 1979. V letech 1979-82 byl úkol součástí úkolu SPEV 903-

125-202, v těchto letech měly práce na úkole výzkumný analyticko-syntetický charak-

ter. Od r. 1983 se mění charakter úkolu v realizační a úkol je řešen jako resortní

úkol. Součástí řešení tohoto úkolu byla tzv. organizční databnka THP, která dává

přehled o rozmístění a zaměření THP v rámci organizačních struktur jednotlivých kon-

cernů ve vývojové řadě jako informační zdroj pro vlastní normování a pro další pou-

žití. Tato problematika je nyní řešena samostatně.

CÍLE ŘEŠENÍ ÚKOLU

Součástí organizační a racionalizační práce, jejíž význam stále roste, je nor-

mování spotřeby práce, zejména živé. Norma nebo normativ je odrazem dosaženého stup-

ně a osvojení vědecko-technického rozvoje v dané etapě rozvoje socialismu. Normy a

normativy vytvářejí současně impulsy pro další racionalizaci práce a zvyšování spo-

lečenské produktivity práce a přispívají k růstu efektivnosti.

Značná závažnost norem a normativů, jejich zpracování i aplikace se odráží i

v řadě stranických a vládních materiálů, kdy např. na XVI. sjezdu KSČ bylo konstato-

váno: "Velmi málo pozorjiosti se dosud věnuje aktualizaci a rozvoji norem všeho dru-

hu." S rozvojem normování práce se konkrétně počítá i v Hlavních směrech dalšího

rozvíjení souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního

hospodářství, schválených usnesením vlády ČSSR č. 243 ze dne 13. září 1984. Je kon-

statováno: "Pro zlepšení stavu v technickohospodářském normování vytvořit technicko-

organizační a personální předpoklady na všech stupních řízení, realizovat program

dalšího zkvalitňování a plného využití technickohospodářských norem." Práce na nor-

mování THP vycházejí z usnesení vlády ČSSR č. 293 z 6.1O.1975 o opatřeních k usměr-

nění počtu řídícího a správního aparátu. Je zde uloženo FMPSV vydat jednotnou meto-

diku a zásady pro stanovení vzorových norem početních stavů a struktury počtu THP

a všem ministrům a vedoucím federálních ústředních orgánů a vládám republik zajistit

vypracování vzorových norem počtu těchto pracovníků v jednotlivých útvarech na růz-

ných stupních řízení, pro rozdílné typy organizací v působnosti resortu.

Cílem normy spotřeby času i norem početních stavů je zavádění takové potřeby

času a pracovních sil, která odpovídá moderním a efektivním metodám řízení práce.

V jednotlivých případech lze stanovit konkrétní potřebu času a normy a normativy a

uplatnit ji všude, kde jsou pro jejich uplatnění příznivé podmínky a vyvíjet tlak

na utváření těchto příznivých podmínek.

Bezprostředním cílem řešení úkolu bylo zpracovat a ověřit resortní metodiku
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stanovení počtu THP v různých případech, tak jak je patrno z etapizace prací a vý-

sledků. Současně byla též ústavem zpracována řada konkrétních normativů, což předsta-

vuje praktický přínos k realizaci výzkumné práce.

PŘÍSTUPY A METODA

V druhé polovině 70. let se při plnění úkolu plynoucího z usnesení vlády ČSSR

£. 293/1975 rozvíjely práce na normování THP na více pracovištích v ČSSR.Tyto práce

se rozvíjely jen s nízkou vzájemnou koordinací. Řada resortních a oborových výzkum-

ných a racionalizačních pracovišt zpracovávala normativy počtů THP vycházejíce při-

tom z obdobných přístupů a používajíce víceméně shodných metod. V prvé řadě FMPSV

vydalo "Jednotnou metodiku", která tvořila skelet prací ve všech resortech. Na zá-

kladě dohody FMPE a FMPSV bylo stanoveno, že FMPE přijme opatření k zpracování a

uplatnění metodiky normování THP, která odráží problematiku resortu. Tímto úkolem

byl pověřen tehdejší VtJEPE.

Pro potřeby normování počtu THP v resortu byla vypracována nepřímá analyticko-

syntetická metoda, kterou charakterizuje:

- Stanovení normativů pro hlavní článek, tj. činnosti, které zpracovává největší po-

čet THP.

- Celoresortní srovnatelsnost normovaných činností, jejich věcné náplně pracovních

postupů, výstupů, relativní stálost a srovnatelsnost podmínek provádění, při res-

pektování specifik resortu a jednotlivých koncernů.

- Přiměřená nevelká pracnost, jednoduchost a reálnost použité metody a vypracovaných

normativů.

- Vytváření určitých relativně homogenních skupin organizací /podniků/, které jsou

v ustálené fázi svého vývoje /nikoliv tedy prudký rozvoj/.

- Jako východiska bylo využito:

. historického vývoje ovlivňujících faktorů a závisle proměnné /počtu THP/ nebo

. stavu /i jednorázového/ ovlivňujících faktorů a nezávisle proměnné u dostateč-

ně rozsáhlé skupiny.

- Použití metod matematické statistiky zejména korelační a regresní analýzy k vytypo-

vaní formálních závislostí mezi ovlivňujícími faktory a nezávisle proměnnou ve vzá-

jemné oplodňující kombinaci s.

- Tzv. inženýrskou rozvahu či odborným posouzením, které přispívá k vytypovaní ovliv-

ňujících faktorů a věcných závislostí. Konkretizace úkolů spolupracujících odbor-

níků jsou uvedeny v kapitole o metodických poznatcích.

Při tvorbě metody normování bylo využito poznatků a zkušeností uhelného hornictví
v SSSR.

Tato metoda má přes řadu předností i některá úskalí, např.:

- nutnost sestavení dostatečně velkého počtu pozorování

- možnost další petrifikace současného /a minulého/ ne vždy zcela racionálního stavu.

Tato úskalí jsou právě v maximální možné míře eliminována inženýrskou rozvahou, porov-
náváním organizací a výběrem vzorové organizace.
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Využití normativů

Využití zpracovaných normativů THP je mnohostranné, lze je použít v těchto smě-

rech:

- podklady k plánování počtu THP a struktur pracovníků

- k projekci organizace a jejího personálního zabezpečení nově tvořených podniků

- podklady pro vytýčení směrů racionalizace

- jako pomůcky k přerozdělení početních stavů THP v podniku,případně v koncernu.

Při využívání a aplikaci normativů je třeba mít vždy na zřeteli charakter prá-

ce THP. Charakter této práce je rozmanitý, tvůrčí, pestrý a obtížně porovnatelný

v jednotlivých podnicích a koncernech. Podmínky a okolnosti ovlivňující pracnost vý-

konů sledovaných činností se mění nejen při srovnání různých organizací, ale i v

čase; jsou příliš rozmanité než aby mohly být v jednoduše konstruovaném normativu

zcela postihnuty. Normativy početních stavů THP jsou konstruovány "na průměrné pra-

covní podmínky". Zpracují-li se normativy tak, aby co nejvíce odrážely konkrétní

podmínky, znamená to:

- malou stabilitu takto zpracovaných normativů, které ztrácejí objektivitu již při

malých změnách v organizaci a technice práce a z toho plynoucích podmínek výkonů

normované činnosti

- přílišná konkrétnost, která snižuje možnosti aplikace na další organizace, kde se

již nevyskytují podrobně definované podmínky a s tím spojenou

- malou četnost výskytu pozorování a z toho plynoucí obtíže při zracování normativu.

Nejvhodnějším typem normativů početních stavů jsou normativy skupinové. Při aplikaci

normativů početních stavů THP je třeba mít na zřeteli, že podrobnost a přesnost vy-

tvářejí jistý protipól ke stabilitě a rozsahu použitelnosti normativů.

Normativ počtu THP zpracovaný uváděnou metodou a v resortu PaE využívaný je

konstruován na základě regresního vztahu a má obecný tvar

počet THP = A Q + A x . fx + A 2 . fn .... A n . f n t s

kde

počet THP závisle proměnná

A regresní koeficient - absolutní člen

A 1 - n regresní koeficient

fj__n hodnota ovlivňujícího faktoru, nezávisle proměnné

n počet ovlivňujících faktorů /a jejich transformací/, počet nezávisle proměnných

s reziduálni, zbytková chyba - rozptyl normativu

Shrnutí základů této metody a poznatků z její aplikace bylo pro použití odbor-

nou veřejností provedeno v metodické příručce "Resortní met̂ *U..a normování a regulace

THP - část 1 Stanovení normativů THP ve vybraných činnostech - metodická část". Pří-

ručka byla zpracována pracovníky VÚPEK a vydána FMPE v r. 1983.

ETAPIZACE A VÝSLEDKY PRACÍ

Etapizace prací odpovídala stanoveným cílům a uloženým tíkolům. 1. a 2. etapa

byly zakončeny realizačními výstupy.
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1. etapa - globální normativy počtu THP

Etapa probíhala v letech 1979-82, byly zpracovány globální normativy počtu THP

vybraných organizací resortu. V globálních normativech /GN/ je určen počet THP na

základě hodnoty tzv. ovlivňujících faktorů matematicko-statistickým vztahem pro da-

nou organizaci, a to jako celek. Prvně byly globální normativy použity při tvorbě

plánu počtu THP pro r. 1983.

2. etapa - normativy počtu THP ve vybraných činnostech

Tato etapa probíhala v letech 1981-83 a částečně i v r. 1984. V rámci této eta-

py byly vypracovány normativy pro činnosti, které jsou do jisté míry jednotné a srov-

natelné. Pro tyto normativy je charakteristické, že se nevztahují na celé organiza-

ce, nýbrž pouze na určité činnosti v nich. V těchto normativech je též určen počet

THP na základě hodnoty tzv. ovlivňujícího faktoru matematicko-statistickým vztahem.

Tyto dvě etapy je možno v současné době považovat za uzavřené.

3. etapa

Zatím co 1. etapa měla ráz převážně výzkumný, 2. etapa měla ráz výzkumně reali-

zační, tak třetí etapa je rázu realizačně poradenského.

V prvních etapách bylo uplatňováno centrální zpracování normativů, ve 3. etapě

je uplatňováno decentralizované zpracování normativů. Přechod od centralizovaného

k decentralizovanému zpracování normativů je prováděn postupně.

V této etapě koncerny víceméně samostatně zpracovávají normativy stavů THP v

činnostech dle vlastního výběru, vlastních potřeb a možností.

V této stati jsou shrnuty přístupy a členění práce. Výsledky práce a poznatky

získané řešením s nástinem dalších perspektiv normování THP budou uvedeny v dalším

čísle EZ.
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MENTÁLNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ MLÁDEŽE
V OBDOBÍ PŘÍPRA VY PRO HORNICKÁ POVOLÁNÍ

PhDr. Blažena Padziorová

Úroveň rozumových schopností 14 - 151etých žáků, přijatých do SOU, nutno v glo-

bálu posuzovat v souvislosti s obory, pro něž byli náborováni. Vyšší nároky na úro-

veř. myšlenkových procesů klade studijní obor horník mechanizátor, do něhož byli při-

jati pouze žáci dspěšní při výběrovém řízení, tedy jedinci s nadprůměrným či prů-

měrným logickým myšlením. Nižší nároky na mentální schopnosti žáků připouštějí učeb-

ní obory mechanik - opravář s odborným zaměřením pro důlní stroje a zařízení a hor-

ník, v nichž mohou být v podstatě vyučeni všichni, kdož mají zájem o hornická povo-

lání, tedy i jedinci mentálně vyspělí v dolním pásmu normy, jejichž podíl na počát-

ku studia činil 46 %. Hlubší analývou zjišťujeme, že skupinu žáků s vyvinutým samo-

statným myšlením tvoří horník mechanizátor 78,4 %, mechanik - opravář 16,2 % a hor-

ník 5,4 %.

Je zřejmé, že příliv nadpůrměrně schopných jedinců do hornictví pro dělnická

povolání výrazně zabezpečuje studijní obor horník mechanizátor. Pro sledované stu-

dijní a učební obory bylo doporučeno 26,9 % žáků s výborným nebo velmi dobrým pro-

spěchem /převážně žáci oboru horník aechanizátor/, 39,3 % s dobrým prospěchem /ze-

jména žáci oboru mechanik/ a 33,3 % žáků s podprůměrným školním prospěchem /hlavně

žáci oboru horník/. V základní škole dosahovali žáci lepších školních výsledků při

relativně nižší úrovni logického myšlení. Obdobný trend lze sledovat i v 1. roč.

studia v SOU u žáků oboru horník a mechanik, kteří v tomto období výrazně zlepšují

školní prospěch, zatímco žáci oboru horník mechanizátor při vyšších mentálních

schopnostech své studijní výsledky zhoršují. Je to dáno patrně rozdílnými nároky

učitelů na vědomosti žáků ve studijních a učebních oborech. Výsledky psychologických

testů žáků 1. roč. totiž ukazují, že významně mnoho horníků a mechaniků nedosahuje

normy v oblasti abstraktního myšlení /46,8 %/ a technického porozumění /39,8 %/.

Výrazné zlepšení a využití myšlenkových operací vzhledem k předchozímu období zazna-

menáváme u většiny žáků 2. roč., a to bez ohledu na studovaný obor a matriční věk.

Z hlediska vývoje lze usuzovat na rozvoj schopností mentálním skokem. Intelektově

nadprůměrnými se začínají projevovat i žáci oboru mechanik a horník, avšak jejich

školní prospěch se v tomto období již podstatněji nezlepšuje. Teoretická a praktic-

ká příprava má nesporný vliv na rozvoj schopností žáků - v učebních oborech úroveň

logického a technického myšlení dosahuje vrcholu ve 2. roč., u studijního oboru se

schopnosti výrazně rozvíjejí i ve 3. roč. studia.

Odborná příprava v oborech mechanik a horník mechanizátor výrazněji než v oboru

horník rozvíjí schopnost technicky myslet. Lze předpokládat, že nově navržený expe-

rimentálně ověřovaný učební obor mechanik důlních provozů může pozitivně ovlivnit

rozvoj technického porozumění u většího počtu žáků. V závěrečném ročníku učebních a

svudijních oborů dochá.. •' k rozporu mezi snahou žáků o dosažení lepších studijních

výsledků při vyšších schopnostech a klasifikací učitelů, která je v tomto období

podstatně přísnější než v předchozích letech - zhoršení prospěchu zaznamenáváme u
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šestiny horníků, třetiny mechaniků a poloviny horníků mechanizátorů. Zvýšené nároky

učitelů na žáky souvisejí s požadavky učebních a studijních bborů a jsou motivovány

úspěšným absolvováním závěrečných učňovských a maturitních zkoušek. Přestože výkony

v testech /pro jejich opakované snímání/ nutno brát s rezervou, jsou rozdíly v úrov-

ni abstraktního a praktického myšlení žáků 1. a 3. ročníků natolik průkazné, že je

nelze chápat jako pouhý zácvik v testu. Rozvoj schopností potvrzují i výsledky Ra-

venova testu /snímán pouze jednou ve 4. roč. studia oboru horník mechanizátor/. Pře-

hled výsledků mentálních testů zachycuje tabulka č. 1

Tabulka č. 1

Úroveň logického myšlení

vysoký nadprůměr

nadprůměr

průměr

podprůměr

hluboký podprůměr

Úroveň technického myšlení

••>

vysoký nadprůměr

nadprůměr

průměr

podprůměr

hluboký podprůměr

Test čtverců

1.roč.

1=143

7,0

12,6

33,6

23,1

23,7

2.roč. 3.roč.

1-192

26,6

22,4

21,9

13,5

15,6

1-146

48,6

12,3

16,4

9,6

13,0

4.roč.

1=50

80,0

12,0

4,0

4,0

Bennettův test

1.roč.

3,5

24,5

32,2

25,8

14,0

2.roč.

13,1

34,0

32,5

12,0

8,4

3.roč.

19,2

34,3

3O,l

8,9

7,5

4.roč.

46,0

44,0

10,0

Raven

4.roč.

1=50

48,0

5O,O

2,0

Poznámka: 4.roč. pouze žáci stud. oboru horník mechanizátor.

Z rozboru je patrná perspektiva absolventů v průběhu výkonu pracovní činnosti.

Po absolvování studijních či učebních oborů se může v pracovním procesu /nebo při

dalším studiu/ velmi dobře uplatnit 62 % nadprůměrně schopných jedinců /98 % horní-

ků mechanizátorů, 56 % mechaniků a 38 % horníků/, dobré uplatnění v oboru najde 17 %

absolventů a přiměřené výkony v rámci méně náročných činností může podávat 21 % ab-

solventů /hrubá 20 % mechaniků a 4O % horníků/.

Úroveň mentálního rozvoje žáků lze sledovat i z pozorování učitelů a mistrů odb.

výchovy ve vyučování, z jejich kvalifikovaných odhadů. K posouzení úspěšnosti žáků

přispívá zejména jejich hodnocení vztahující se k pozornosti žáků při vyučování,

k úrovni a typu jejich pamětních schopností, chápavosti a upřednostňujících se fo-

rem k osvojování si nových poznatků. Z výsledků hodnocení se signifikantně vydělu-

jí tyto skupiny:

1- Horník mechanizátor - při vyučování jsou žáci převážně pozorní a soustředění,

k osvojení poznatků jim stačí slovní výklad, rychle chápou podstatu učiva, někteří si

zapamtují učivo rychle, jiní pomaleji, avšak v obou případech si je dlouho pamatují.
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Ve 4. ročníku studia se významně zvyšuje počet žáků /zhruba o třetinu/, kteří si

učivo všeobecných předmětů osvojují pomalu a brzy je zapomínají, přičemž v l.roč.

studia takto nebyl hodnocen ani jeden žák.

2. Mechanik - opravář - žáci jsou pozornější a soustředěnější při výuce odborných

předmětů, k osvojení poznatků potřebují nákres, model nebo předvedení, ve všeobec-

ných předmětech, zejména ve 3. roč., si poznatky osvojují obtížněji i při opakované

instruktáži, učivo si sice zapamatují rychle, avšak brzy je zapomínají.

3- Horník - při vyučování se žáci obtížně soustřeaují, jsou roztěkaní, vyžadují ná-

zorné vyučování a je velký počet těch, kdož si obtížně osvojují poznatky i při opa-

kované instruktáži, výkladu učitele obvykle nerozumějí, učivo si osvojují pomalu a

brsy je zapomínají.

Ke zlepšení školního prospěchu však významně často dochází u žáků oboru horník,

méně často u oboru mechanik a ke zhoršení stud. výsledků u oboru horník mechanizá-

tor. Rozpor je nutno hledat v metodách a formácíh vyučovacího způsobu učitele, zejmé-

na ve všeobecných předmětech.

Nelze posuzovat pamět pouze v jejím mechanickém retenčním aspektu, která takto

výrazněji působí pouze na nižších úrovních kognitivní kapacity. Při vysoké kognitiv-

ní kapacitě dochází k retenčně kognitivní interakci. V prvním případě se rozvíjí

reproduktivní myšlení, ve druhém případě myšlení produktivní. Těmto směrům jsou však

podřízeny rozdílné formy a metody výchovně vzdělávací práce, a pokud se zanedbaly,

pak dochází ke zhoršení studijních výsledků.

U intelektově průměrných a podprůměrných žáků k zlepšeni školního ̂ prospěchu

se upřednostňuje retenční strategie konkrétních, názorných podnětových atributů,

která je pro krátkodobou retenci výhodná; selhává však při dlouhodobé /sémantické/

paměti, protože se zanedbaly možné poznávací strategie. O intelektově nadprůměrných

žáků k lepšímu výkonu je třeba více verbálních podnětů, které svou abstrakcí nutí

k využití možných kognitivních ministrategií.

Ve školní praxi dosud setrvává:

- posuzování paměti pouze v jejím mechanickém retenčním aspektu,

- rozvíjení reprodukčního myšlení,

- klasifikace žáků na základě kvantity reprodukovaných vědomostí.

U studijních oborů, v nichž jsou připravováni žáci převážně nadprůměrně men-

tálně vyspělí /v našem výzkumu stud.obor horník mechani-átcr/ je nutno preferovat

tento směr výchovně vzdělávací práce:

- posuzování paměti i vzhledem k její retenčně kognitivní interakci,

- rozvíjení produktivního myšlení,

- klasifikovat žáky i na základě produkovaných vědomostí.

Tento směr je sice v metodách a formách vyučovacího způsobu učitele dobře

rozpracován, podmínky k jeho realizaci však nejsou dostatečně zajištěny.

O učebních oborů, v nichž převažují žáci průměrně mentálně vyspělí /v našem

výzkumu obor mechanik - opravář/ je nutno důsledně kombinovat oba směry výchovně

vzdělávací práce.

Princip individuálního přístupu učitele k žákům tímto globálním vymezením vy-

učovacího způsobu dle převažující mentální vyspělosti žáků však nemizí, je jej nut-

no důsledně uplatňovat jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak mimo něj.
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Podstatou výchovného procesu je na biologickém základu formovat volní vlast-

nosti žáků. Cíle a úkoly v této oblasti byly vytyčeny v rámci zavádění nové školské

soustavy, a to v souvislosti s pracovní a charakterovou výchovou. Zdůrazňuje se cí-

levědomá činnost, v níž se tvoří charakter, který je výslednicí rozvoje volních

vlastností jedince.

Ke sledování základních osobnostních rysů a formování povahových vlastností je-

dinců v období adolescence byl použit Cattellův osobnostní dotazník pro mládež,

v němž informace obsažené ve faktorech 1. řádu vyjadřují relativně nezávislé vlivy

v osobnosti, které naznačují chování jedince, a to na základě širších vývojových,

dědičných,zkušenostních vlivů, a bylo použito i hodnocení některých osobnostních

vlastností žáků z pohledu výchovných pracovníků /třídní učitel, vychovatel/.

Míra sociability žáků /faktor A/ odpovídá věku a rozvíjí se v souladu se zamě-

řením v oborech přípravy. Všichni žáci jsou více či méně společenští, utlumenost

ve vztahu k lidem nezaznamenávame. U žáků studijního oboru horník mechanizátor se

v průběhu přípravy výrazněji rozvíjí větší bezprostřednost, optimismus a neformál-

nost v navazování kontaktuj jsou přizpůsobivější, pozornější k druhým a ochotnější

ke spolupráci než žáci učebních oborů, přestože na počátku studia nebylo mezi nimi

významných rozdílů. Lepší společenské přizpůsobení žáků studijního oboru pozorují

i výchovní pracovníci, a to jak ve škole, tak v domově mládeže. Vyšší přizpůsobivost,

bezstarostnost a pohotovost horníků mechanizátorů potvrzuje i faktor F, a to již na

počátku studia; tendence k bezstarostnému nadšení se však u nich v průběhu přípravy

dále zvýrazňuje a teprve ve 4. roč. studia, kdy přibývá starostí a obav z maturit-

ních zkoušek, se vyšší počet žáků přizpůsobuje starostem, zvyšuje se odpovědnost za

konečný výsledek. Vývoj ukazuje, že tito žáci vyrůstali v méně trestajícím optimis-

ticky laděném rodinném prostředí. V učebních oborech jsou žáci více přizpůsobeni

starostem, a to vlivem tvrdších a obtížnějších podmínek v rodině, v níž vyrůstali.

Podíl žáků bezstarostných či střízlivých je relativně stálý po celou dobu přípravy.

Žáci, zejména obora horník, jsou opatrnější, méně sdílní, mají více starostí.

Úroveň duševních schopností žáků /faktor B/ v souvislosti s adaptabilitou na-

značuje, že u absolventů všech oborů lze předpokládat přiměřenou vytrvalost, odpo-

vědnost a dobré přizpůsobení v zaměstnání, a to: u studijních oborů, kde převažují

jedinci nadpůrměraě mentálně vyspělí, chápaví a pohotoví, díky vyšším nárokům pro-

fese na zodpovědnost, u učebních oborů/s menšími nároky na rychlost zvládání abst-

raktních problémů/ pak vlivem větší vytrvalosti a houževnatosti.

Problémy s přizpůsobením vlivem uplatňování výrazných dominantních či submisiv-

ních rysů v jednání /faktor E/ se vyskytují v minimální míře, což je přínosem s ohle-

dem na výkon dělnických povolání v podzemí hlubinných dolů. Dominance, disponující

jedince k aktivitě, k neformálnímu vůdcovství, perspektivně k vedoucím funkcím na

pracovišti, se výrazněji rozvíjí u 10 % žáků. Přiměřené sebevědomí a účelový způsob

jednání charakterizuje převážnou většinu žáků bez ohledu na obor a věk. Tendence

k prosazování se, svéráznost v projevu a vyžadování obdivu je častější u žáků 2.roě.

učebních oborů, u studijních oborů pak ve 3. roč. studia. Pozorování výchovných

pracovníků je v souladu se zjištěním o účelovém způsobu jednání žáků: horníci mecha-

nizátoři se více prosazují ve škole, mechanici v domově mládeže, kdežto horníci

jsou více závislí na ostatních a prosazují se jen při vhodných příležitostech, pře-

devším však v rámci skupiny svých na roveň postavených vrstevníků.

Panovačnost nebo podrobivost do jisté míry souvisí s úrovní sebedůvěry či nejis-
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toty žáků /faktor O/. Horníci raechanizátoři a mechanici jsou výchovnými pracovníky

významně častěji než horníci hodnoceni jako vyrovnaní, a to jak ve škole, tak v do-

mově mládeže. Toto zjištění je v souladu s psychologickým měřením, jehož výsledky

naznačují, že většina žáků všech sledovaných oborů je přiměřeně sebevědomá, věří

si. Úzkostné ladění, náladovost, pocity méněcennosti jsou častější u žáků oboru

horník, k vyrovnání s ostatními vrstevníky dochází až ke konci přípravy na budoucí

povolání. V 17 - 18 letech se zvyšuje citlivost na mínění druhých, intenzivněji se

prožívají nesnáze. V tomto období se zvýrazňuje vyrovnávání se jedince s vnějším

okolím jako východisko ke korekci vnější aktivity poučeněji orientované na druhé.

Zdravý vývoj většiny žáků potvrzuje i faktor Q4- Zvýšení napjaté dráždivosti v sou-

vislosti se sociální citlivostí je průvodním znakem v chování žáků 2. roč. bez ohle-

du na obor a věk; ke konci přípravy dochází k uklidnění; vyšší dráždivosť zazname-

nává zhruba 14 % žáků.

l?ro hornická povolání se z osobnostních rysů dále jeví žádoucí přiměřená cito-

vá zralost a vyrovnanost, samostatnost a akceschopnost. Střední či vysoká míra cito-

vé zralosti /faktor C/ je charakteristickou vlastnostni převážné většiny žáků bez

ohledu na obor a věk. Žáci se ovládají, dokáží se přizpůsobit skutečnosti, čímž se

vyhnou obtížím. Schopnost snášet frustraci je u většiny žáků zjevná, což ukazuje

na to, že vypracování citové kontroly je závislé nejen na vrozených předpokladech,

ale i na sociálním učení. Reálně se stabilně vyskytuje nízký podíl žáků /12 %/ ci-

tově nevyrovnaných, kteří se obtížně přizpůsobují novému prostředí a dennímu režimu.

Rovněž proměnlivost emocionální a rychlost citových vzruchů /faktor D/ je u většiny

v mezích normy a žáci jednotlivých oborů se od sebe neliší. Impulzivnější jednání

zaznamenávají častěji 151etí s posunem ke klidnějšímu a rozvážnějšímu jednání

v následujících letech. Sklon k netečnosti, k pasivitě je dle výchovných pracovníků

častější u žáků oboru horník.Výrazná sociální senzitivnost /faktor 1/ se projevuje

vyšším podílem po celou dobu dospívání, a to bez ohledu na obor a věk žáků. Citová

závislost na okolí klesá u žáků 3. roč. oboru horník, stabilně se udržuje u horníků

mechanizátorů a vzrůstá s věkem u mechaniků. Tato skutečnost je v rozporu s obecným

míněním, že hornická povoláni si volí tvrdší, prakticky orientovaní a hrubší jedin-

ci. Posun k samostatnějšímu jednání na základě praktické evidence je častější u

žáků ubytovaných v domově mládeže, kdy se ve skupinových situacích častěji setkáva-

jí s tvrdým realismem, jsou nuceni spoléhat na sebe a stávají se v běžných záleži-

tostech praktičtější. Prokazuje se rozvoj osobnosti ve smyslu růstu individuality

/faktor J/ u žáků všech sledovaných oborů. Tendence k individualistickému jednání

je výraznější s postupujícími ročníky u žáků učebních oborů, u žáků studijního obo-

ru je relativně stálá po celou dobu profesionální přípravy a vykazuje, souvislost

se studijními výsledky, které jsou lepší u jedinců osobitějších v jednání. Vliv ko-

lektivních forem výchovy na výraznou podnikavost, akceschopnost a zainteresovanost

při akcích kolektivu však průkazný není. Z výchovného hlediska je žádoucí vést žáky

k větší samostatnosti, odpovědnosti a houževnatosti při kolektivních akcích, což

je velmi obtížné, neboť pobídková složka neoceňuje výkony jednotlivce, ale výkon

celého kolektivu.

Rozvoj soběstačnosti či závislosti na skupině /faktor Q 2/ ovlivňuje odborná

příprava, zejména výkon praktických činností v dole. Ve všech sledovaných oborech

podíl žáků soběstačných, s tendencí rozhodovat se po svém, byl na počátku profesio-

nální přípravy vyšší, v období odborného rozvoje se snižuje zhruba o 1O %, relativně

vzrůstá počet jedinců výrazně závislých na skupině při nejvyšším podílu žáků s žá-

doucí mírou závislosti na ostatních. Pro práci v pouzemí je vazba na skupinu a vy-
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tvoření sounáležitosti s kolektivem v pracovní činnosti nezbytně nutná, zejména pak

při překonávání situací mimořádně nebezpečných. Odvážnost a přiměřenost reakcí na

nebezpečí potvrzuje i faktor H. V souladu s věkem ubývá jedinců nedůvěřivě plachých,

zdrženlivých} dovršením 18 let věku získávají žáci větší společenskou jistotu, od-

vahu a projevují spontánní aktivitu v otevřeném zájmu o opačné pohlaví; 191etí se

v této oblasti již více kontrolují, stávají se uvážlivější /patrně po předchozích

zkušenostech/.

Mravní výchova v rodině, v základní škole i v SOU v souladu se záměry pracovní

a charakterové výchovy plní svou funkci a má zásadní vliv na formování folních vlast-

ností žáků . Přiměřené osvojení mravních zásad a pravidel /faktor G/ zaznamenáváme

u převážné většiny žáků bez ohledu na obor a věk. Vedle dobré dynamické sladěnosti

vykazují žáci relativně vyspělý smysl pro odpovědnost, vytrvalost a dobré chování.

Svědomitost a ukázněnost je pro budoucí horníky důležitá z hlediska bezpečnosti

práce a odpovědnosti vůči spolupracovníkům a koresponduje s hodnocením pracovní mo-

rálky a dodržováním bezpečnostních předpisů v odborném výcviku v důlním provozu.

Úroveň mravní výchovy žáků má svou platnost pro vnitřní strukturaci osobnosti, vy~

tváření sebepojetí při součinnosti volního tísilí jedince o usk-atéčnění vlastního

ideálu před sebou i před druhými /faktor Q3/. Zjišťujeme, že většina žáků všech

sledovaných oborů se přiměřeně ovlává a usiluje o osvojení společensky uznávaných

mravních norem již v 15 letech, kdy se začíná u nich formovat vlainí soubor názorů

a postojů. Sebeovládání žáků pozorují i výchovní pracovníci, zejména v jejich lepším

chování,kulturnosti vystupování, v mímění agresivních tendencí. Lze konstatovat, že

rozvíjení sebekontrolujících společensky zaměřených postojů je podporováno konstruk-

tivní výchovou společenských mravních hodnot a povzbuzováním úcty k sobě samému i

v průběhu profesionální přípravy. Nedostatečná vnitřní sladěnost a labilita v sebe-

pojetí je častější ve 2. roč. přípravy, projevuje se i v souvislosti s dosažením

plnoletosti, svéprávnosti, zejména jako výraz vzdoru proti kontrole, avšak ke konci

profesionální přípravy dochází k vyrovnání, takže zhruba již jen 10 % žáků nemá

dostatečně vyvinuté stálejší sebepojetí. Tendence k maximální společensky zaměřené

sebevládě je výraznější u žáků oboru mechanik a horník mechanizátor a u jedinců nad-

průměrně inteligentních, kteří si častěji dokáží ztvárnit představu vlastního ideá-

lu a snaží se o jeho uskutečnění.

Závěrem nutno konstatovat, že výchovně vzdělávací proces v nově koncipovaných

studijních a učebních oborech pozitivně působí na mentální a osobnostní rozvoj do-

spívající mládeže. Otázkou však zůstává do jaké míry budou osobnostní přednosti jed-

notlivce v pracovní činnosti i v osobním životě využity a dále rozvíjeny.
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SOUČASNÝ ROZVOJ UHELNÉHO PRŮMYSLU
VE SVĚTĚ

RNDr. Ivan Imiamovský, CSc.

Dvacáté století je charakterizováno intenzivním růstem výroby a spotřeby ener-

gie ve světě a především v průmyslově vyspělých zemích. Na této skutečnosti se po-

dílí růst počtu obyvatel, industrializace národního hospodářství a zvyšování ener-

getické náročnosti průmyslové a zemědělské výroby. V blízké budoucnosti skončí v

mnoha zemích možnost využívat levné a snadno dostupné energetické zdroje. Podle od-

hadů činí dnes světové zásoby organických paliv cca l.OOO mld tun měrného paliva,

z čehož připadá na ropu 13 %, zemní plyn a kondenzáty 11 % a na uhlí asi 7O %. I když

je pravděpodobné, že budou objevena nová ložiska těchto paliv, je při současném stup-

ni lidského poznání jediným řešením pro krytí energetických potřeb v nejbližších de-

setiletích orientace na jadernou energetiku.

SOUČASNÝ STAV

Podle údajů Mezinárodní agentury pro atomovou energii /MAAE/ ve Vídni bylo ke

konci roku 1984 v provozu ve 26 zemích světa 344 jaderných reaktorů. Jejich insta-

lovaný výkon činil 22O tisíc MWe a podíl na celkové výrobě elektřiny dosáhl 13 %. Dal-

ších 180 reaktorů o celkovém výkonu 163 tisíc MWe bylo v různých fázích výstavby. Jak

je patrno z následující tabulky, podíl jaderných elektráren na celkové výrobě elekt-

řiny je v některých významných zemích následující /Francie - 58,7 %, Belgie - 50,8 %,

Finsko - 41,1 %, Švédsko - 40,6 %, Švýcarsko - 36,5 %, Bulharsko - 28,6 %, NSR -

23.2 %, Japonsko - 22,9 %, Madarsko - 22,2 %, španělsko - 19,3 %, Spoj.království -

17.3 %, USA - 13,5 %, NDR - 12,O %, Kanada - 11,6 %, SSSR - 9,0 %, ČSSR - 8,5 % atd./

a podle všech dosavadních prognóz lze předpokládat, že bude i nadále stoupat.

Výkony jaderných elektráren ve světě ke konci roku 1984

/čistý výkon v MWe/ / 3 /

Tab.l

Země

Argentina

Belgie

Brazílie

Bulharsko

ČLR

ČSSR

Finsko

Francie

Indie

Itálie

Japonsko

v provozu

935

3.473

626

1.632
-

1.194

2.310

32.993

1.020

1.286

21.751

Elektrárny

ve výstavbě

692

2.O12

1.245

1.906

300

4.394

-

28.355

1.1OO

1.999

9.186

•

plánované

1.8OO

-

8.715

3.812

5.4OO

2.676

-

2.91O

88O

6.OOO

7.992

Podíl

v % /1983/ v % /1984

5,O

45,7

-

32,3

-

8,0

41,5

48,3

3,2

20,0

11,4

5O,7

O, 7

28,6

-

8,5

4O,O

58,7

2,6

3,8

22,9
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Výkony jaderných elektráren ve světě ke konci roku 1984

/čistý výkon v MWe/ /3/

/pokračování/

Země

Jugoslávie

Kanada

Korejská rep.

Maďarsko

NDR

NSR

SSSR

španělsko

Švédsko

švýcarsko

Tchaj-wan

USA

Spoj.království

Celkem

v provozu

632

9.521

1.790

8O5

1.694

16.133

22.997

4.69O

7.355

2.882

4. Oil

68.867

9.564

220.407

Elektrárny

ve výstavbě

-

5.630

5.622

82O

3.432

6.881

36.675

7.517

2.100
-

907

45.401

3.130

175.729

plánované

1.000
-

3.456

3.280

12.765

39.216

3.881
-

2.000

4.120

2.200

llo

124.448

Podíl

v % /1983/ v

6,0

12,9

18,4

10,0

12,0

17,8

8,0

9,1
36,9

29,3

36,0

12,6

17,0

% /1984/

11,6

21,9

22,2

23,2

8,8

19,2

40,6

36,5

47,9

13,5

17,3

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

MAAE odhaduje, že instalovaný výkon jaderných elektráren ve světě bude v roce

1990 činit 370 až 400 tisíc MWe a v roce 2000 zhruba 580 až 850 MWe. Celkový podíl

jaderných elektráren na výrobě elektřiny má dosáhnout v roce 1990 asi 18 % a v roce

2OOO pak 23 %. Počet zemí, které budou mít v provozu jaderné elektrárny se má do ro-

ku 2000 zvýšit na 52.

Obdobné hodnoty vyhlásila k světové prognóze jaderných výkonů do roku 2025 stu-

dijní skupina Japan Atomic Industrial Forum, vedená Mitsuo Takeim vědeckým pracov-

níkem university z Nagoye, který je rovněž autorem zde použitých tídajů.

Prognóza byla vypracována jako matematická projekce /extrapolace/ stávajícího
stavu, přičemž algoritmus extrapolace byl založen na stanovení:

- vývoje počtu obyvatel,

- vývoje měrné spotřeby energie na obyvatele,
- celkové spotřeby energie,

- vývoje podílu elektrické energie na celkové konečné spotřebě energie,

- vývoje podílu jaderné energie na výrobě elektrické energie,

- vývoje celkové výroby jaderné energie,

- vývoje jaderné energetické kapacity.

Vývoj počtu obyvatel byl vzat z dlouhodobých prognóz OSN, spotřeba energie na
obyvatele byla odvozena z prognóz vývoje hrubého domácího produktu /HDP/ na obyvate-
le a analýz dlouhodobého vývoje relace mezi spotřebou energie na jednotku tvorby HDP
a HDP na obyvatele.

Podíl elektrické energie na celkové konečné spotřebě energie a jaderné energie

na celkové výrobě elektrické energie byly počítány podle logistické funkce:
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Kes

" 1 + exp./-aT + b/

za předpokladu, že existuje jistý, definovatelný stupeň nasycenosti. V uvedené

funkci značí:

E g t příslušný podíl v roce t

K g s stupeň nasycenosti příslušné relace

T t - to

to základní rok, rok 199O

a,b konstanty, odvozené spekulativně

Vlastní výpočet prognózy na počítači byl zcela bezproblémový. Náročné však

bylo sestavení parametrů a konstant pro výpočetní program, tj. např. odvození koe-

ficientů K a konstant a resp. b pro jednotlivé země či skupiny zemí.
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Prognóza úhrnu jaderných elektráren ve světě do roku 2025 v MWe /4/ Tab.2

Země

Francie

NSR

Ostatní evr.kap.země

Evropské země OECD

Japonsko

Kanada

USA

Socialistické země

Ostatní země

Svět celkem

1900

39.22O

19.42O

33.52O

92.160

32.66O

13.250

95.31O

46.97O

13.85O

294.11O

2000

59.470

32.25O

6O.63O

152.35O

6O.34O

31.22O

159.460

103.900

46.340

553.61O

2025

108,450

58.16O

156.890

323.500

139.19O

78.16O

376.490

596.38O

287.19O

1,801.91O

Vývoj v jednotlivých zemích

Podívejme se ještě krátce na některé kapitalistické země, u nichž jaderná energetika

dosahuje významných hodnot.

FRANCIE: jaderné elektrárny v provozu 32 993 MWe /z toho: 34 PWR - 3O.68O MWe,

5 GCR - 2.O1O MWe , 1 FBR - 233 MWe a 1 HWGCR - 70 MWe/.

Jaderné elektrárny ve výstavbě 28.355 MWe /z toho: 22 PWR - 27.155 MWe a

1 FBR - 1.200 MWe/.

Výsledky studie zadané vládou ukázaly, že jaderná energie je nejlevnějším

zdrojem pro výrobu elektřiny v elektrárnách, které mají být vybudovány do

roku 1992. Vláda omezila budoucí růst cen na 1 % pod úroveň inflace a EdF

poskytla vekoodběratelům záruky na stabilizaci cen elektřiny. Cílem tohoto

opatření je dosáhnout toho, aby elektřina z jaderných.elektráren kryla do

roku 199O 50 % potřeby průmyslu. Na oplátku by měl francouzský průmysl při-

spět na financování výstavby dalších jaderných elektráren.

NSR: jaderné elektrárny v provozu 16.133 MWe /z toho: 9 PWR - 9.196 MWe, 8 BWR -

6.907 MWe, 1 HTGR - 13 MWe a 1 FBR - 17 MWe/.
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Jaderné elektrárny ve výstavbě 6.881 MWe /z toho: 5 PWR - 6.290 Mwe, 1 HTGR -

296 MWe a 1 FBR - 295 MWe/.

Cena elektřiny z jaderných elektráren bude i nadále klesat a podle výzkumu

Battelle Institute bude v roce 1991 o 7,1 feniků /kWh nižší než cena elektřiny

z uhelných elektráren. Elektrárenská společnost Bayernwerk oznámila, že nákla-

dy na výrobu elektřiny z jaderných elektráren činily v roce 1985 12,5 feniků/

kWh, přičemž odhad pro rok 1988 je 17,8 feniků/kWh. Naproti tomu uhelné elekt-

rárny vyráběly v roce 1985 elektřinu za 15,4 feniku/kWh a odhad pro rok 1988

je 20,9 feniku/kWh.

JAPONSKO: jaderné elektrárny v provozu 21.751 MWe /z toho: 14 PWR - 10.010 MWe,

15 BWR - 11.434 MWe, 1 GCR - 159 MWe a 1 HWLWR - 148 MWe/.

Jaderné elektrárny ve výstavbě 9.186 MWe /z toho: 5 PWR - 3.061 MWe,

6 BWR - 6.125 MWe/.

Prognóza energetického rozvoje Japonska do roku 2025 /4/ Tab.3

Ukazatel

Počet obyvatel
/mil.osb./

Celk.spotřeba
energ.mil. tmp

Podíl elektr.
energie,% 1/

Podíl jaderné
energie,% 2/

P rodukce j ad.
energie, TWh

Jaderná energ.
kapacita GW

1982
skutečnost

118,OO

438,96

19,4

16,4

106,44

17,36

1985

120,21

464,01

20,5

18,9

136,55

22,3

1990

123,19

505,08

22,2

23,5

200,29

32,66

2000

129,28

568,08

25,6

33,4

370,00

60,34

2025

131,45

661,19

32,5

52,2

853,51

139,19

Poznámka: 1/ podíl elektrické energie, primární i sekundární, na konečné spotřebě

energie

2/ podíl jaderné energie na výrobě elektrické energie

USA: jaderné elektrárny v provozu 68.867 MWe /z toho 54 PWR - 44.716 MWe, 30 BWR -

23.821 MWe a 1 HTGR - 330 MWe/.

Jaderné elektrárny ve výstavbě 37.093 MWe /z toho 25 PWR - 28.818 MWe a 8 BWR

- 8.275 MWe/.

Ministerstvo energetiky pověřilo firmy General Electric a Rockwell Internatio-

nal vývojem pokračilých typů rychlých reaktorů. Firma General Electric studuje

modulový rychlý reaktor se třemi reaktory bazénového typu o výkonu 135 MWe s

vysokou vnitřní bezpečností, který může být přepravován na staveniště a zde

smontován na elektrárnu o výkonu 4OO MWe. Firma Rockwell vyvíjí rychlý reaktor

bazénového typu o výkonu 330 MWe.

Předpokládá se, že podstatně vzroste rozsah služeb v oblasti jaderného palivo-

vého cyklu, jenž se má zvýšit ze 3,72 mld dolarů v roce 1983 na 6,64 mid dola-

rů v roce 199O. Je též pravděpodobné, že náklady na údržbu jaderných elektráren

převýší palivové náklady a budou tvořit druhou největší část celkových nákla-

dů na výrobu elektřiny po investiční složce nákladů.
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V březnu letošního roku oslavil ředitel Výzkum-

ného ústavu palivoenergetického komplexu soudruh

Ing. Vladimír Kadeřávek významné životní jubileum

šedesáti let.

Jako významný odborník a hospodářský činitel,

který v resortu paliv a energetiky pracujô již 35

let si získal nesporné zásluhy za rozvoj českoslo-

venského uhelného průmyslu, plynárenské soustavy

a má nemalý podíl na rozvoji vědy a techniky v re-

sortu.

V současném období své působnosti, při budová-

ní Výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu v jehož čele stojí od roku 1983

dovedl příkladně- spojit politický přístup, odbornost a bohaté zkušenosti spolu

s citlivým přístupem k lidem.

Stejně záslužná je i jeho činnost na poli mezinárodní spolupráce a to jak ve

Stálé komisi pro uhlené průmysl zemí RVHP, tak i jako předseda čs. národního komité-

tu "Světových hornických kongresů". Rovněž jeho působení ve funkcích předsedy Čes-

koslovenského výboru báňsko-plynárenského a předsedy Českého výboru hornické společ-

nosti ČSVTS si zasluhuje velkého uznání.

Jeho pracovní a společenské působení se vždy a ve všech funkcích vyznačovalo

a vyznačuje vysokou politickou a odbornou angažovaností, obětavostí a velkou skrom-

ností .

Jeho práce byla již v minulosti oceněna státním vyznamenáním "Za vynikající

práci", hornickými vyznamenáními "Za pracovní obětavost", "Za pracovní věrnost",

"Řádem rudé hvězdy práce", resortními vyznamenáními a řadou čestných uznání.

K jeho životnímu jubileu 60ti let mu jako výraz uznání dlouholeté obětavé a

společensky prospěšné práce a za vysokou politickou angažovanost propůjčil presi-

dent republiky "ŘAD PRACE".

Celý pracovní kolektiv ústavu upřímně, blahopřeje, svému řediteli a spolupracov-

níkovi k vysokému státnímu vyznamenání a současně přeje do dalších let hodně pra-

covních úspěchů, pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.
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