
auoh die Abstrommen^e aua dem Primarsystem Z Q minimieren (Vermeidung

des Netz2usa -íenbruchs durch tlberachreitung der Kapazität der Nechspeisepumpen)

- "aanftes Tre.inen" der Systéme, um die kinetische Jinergie der Waasermea^enstrome druck-

etosafrei abzubrenisen

3.2. Prinziploaung von Direktatationen grosser Leistung

Dae .^rundsatzliohe, standort- und leistungsabhängig zu modifizierende Schaltbild

iat im Bild 3 dargestellt. Die Kau.pt absperrarniat uren 1 trennen die Station im Normal-

und StSrfall innerhalb von ca. 60 s endgultig vom Ketz.

Sie sind Bestandteil der Sioherheitskette und in das hydraulische Regelongssyetem

einbezogen. Die Druckreduzierung erfolgt Je nach vorliegender Primärtemperatur und Se-

kundärbetriebsdrucken ein- oder zweistuíig uber die Regler 2 und 3. Diese Regler haben

einen elektrischen. Stellantrieb und sind in die Sicherheitskette nioht einbezogen. Durch.

Riiokforder- und Beiinischpumpen 4 (hier als eine Baugruppe dargestellt, eine Trennung

ist standortkonkret zu untersuchen7 und die Beimiachstreoke 5 wird mit dem Regelvcntil

6 nach ersten oder zweiten Druckreduzierung die erforderliche Sekundärvorlauftemperatur

eingestellt. Die Stellung der jeweiligen Armaturen 5.1 oder 5.2 wird von den moglichen

Elektroener^ieelnapariingen der Beimischpumpen lastfallabhängig festgestellt. Bei Aus-

fall des (i e a ami; systems, z. B. Elt-Ausfall, oder der Ruokf orderung/Beimi achung erfolgen

ein zeitgesteuertes Umschalten des Weohsalventils 7, fur das alternativ die Armaturen

7.1 und 7.2 eingesetzt werden konnen, und ein parelell zeitgesteuertes Schliessen des

íjtellventila 8. Die Armaturen 7 und 8 werdea iiber ein elektrohydraulisches Antriebaystem

betatigt und sind Bestandteil der Sicherheitakette. Die während des Uchliessvor.jan^es

z.ur Vermeidun3 von Druckstó'ssen erforderliche Aufrechterhaltung der Stromuriií im Sekundär-

system v/ird uber die Abspeisung 9 gewährleiatet. Priniärsextij sind als Druckstosssioherung

eine Rohrerweiterung, Behälter 10 (mit Rucklaufvvasser gefullt) und eine standortkonkret

einsustellende Drosselarmatur 11 erforderlich. Die Ronrex-veiterung 10 verhindert dac

t!ber3tromen von Vorlaufwa33er in den Priraärrucklaaí'. Paralell zu den vorgenaoaten Ab-

läufen iviri das Schliessen der Armaturen 1 eingeleitet.

AI3 s:isätzliche oicheruagsmassnajane zor Vemeidun.3 von Druckstossen im Sekundär-

system vrird die Kurzschluasleitung 11 eia^eordnet. Šach erfolgter Trennun.3 beider Systé-

me erfolgt iiber das rie^elventil 12 die Druckhaltuag, die standortabhangig auch Uber den

Vorlauf, dana allerdin^s mit entspreohender Kuhluas, erforderlich iat. Im Vorlauf des

Sekundársystéme kárni das während des Schliessvoräan^es der Armaturen 7 und 8 nachstro-

mende ./aŝ er eventuell zu Ausdampfun^en fiihren, die im Hochpunkt 13 fixiert warden. Ein

Versajen der Sicherheitskette fíihrt zun Anspreohen der entsprechend zu bemessenden

Sicherheitsventilbatterie 14.

Sioherheitsventile sind jedoch nor bis zu einer bestimnrten Stationsgrôsse teclinijch

sinnvoll uni verfugbar, so dass fur die konzipierten Koppelstationen bis 400 LáVV. ̂  auf

jeden Pali eine Dopplung des Hydrauliksystema einochliesslich der zugehSrigen Arnataren

vor-;esehen ist. Die Sicherheitsventile sind dann nur noch fur die Leckmen^en der Absper-

araaturen auazulejen.

Píir die Abspeisung 9 zur Vermeidung unzuläasig hoher Druckgradieaten bei AuBfall der

Pumpen 4 werden gejenwärtiä in ei.-ier Versuchsstation mit einer Leistung von 35-60 IZH^

(s.Pkt.3.4.) zwei teclinologiache Lôsunsen mi gleichem physikalischea '.Virkpriazip unter-

3ucht.

Ein Verfahren ;eht von einer Armatur 15 als lia-^netventil aus, welches im Storfall

b'ffnet und den Abfluss von Rucklaufwasaer in einen druokloaen leeren Behälter si chert.
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Výhled palivoenergetlcké bilance vede k nutnému přechodu ne zásobováni teplem z vel-

kých energetických zdrojů pomocí oblastních teplárenských soustav s dálkovou dopravou

tepla nejen v ČSSR, ale i v ostatních evropských zemích.

V souladu s doporučením Evropské hospodářské komise Organizace spojených náročů s u -

vět pouze víceúčelové energetické zdroje (minimálně elektřina a teplo) dochází v ČSSR

na základě vládních rozhodnutí k přestavbě existujících velkoelektráren ne ko.7ibir.ovariou

výrobu elektřiny a tepla a všechny jaderné elektrárny v ČSSR budou vedle elektřiny čodí-

vat i teplo.

Současně se rozvíjí jak příprava, tak i výstavba dálkové dopravy teple tepeir.ýirS

napáječi velkých průměrů potrubí a značných délek, které podle své lokality slouží ji?

dnea dopraví tepla z* konvenčních elektráren a v budoucnu převezmou dopravu z jaderných

elektráren.

Ve snaze přispět k řešení těchto velkých úkolů našeho národního hospodářství při-

pravila odborná skupina pro teplárenství ve spolupráci s odbornou skupinou pro elektrár-

ny při Slbkém výboru energetické společnosti ČSVTS tento sborník referátů jako podklad

pro jednáni pracovníků ministerstev, generálních ředitelství, projektových a provozních

organizací, národních výborů i dodavatelských podniků na celostátní konferenci se zahranič-

ní účastí.

Tng. Jiří Valášek, CSc.

předseda OS pro teplárenství



ZA"SOeOVA*NÍ TEPLEM Z K^HVEHČNÍCH A JADERNÁCH ELEKTRÁREN

Ing. Jan Bouáka

Do výroby tepla v ČSSR vkládáme téměř 40 % našich prvotních energetických zdrojů,

srovnatelný podíl elektřiny činí asi 25 %. Uvážíme-11 dále, že energetické účinnost

při výrobě tepla je zhruba dvojnásobná ve srovnání s výrobou elektřiny v kondenzačním

cyklu, pak podíl tepla v užitné spotřebě je ještě daleko výraznější (asi 75 % ) .

Vzhledem k omezeným zásobám vhodných fosilních paliv e k jejich vysokým cenám ne

světových trzích je značná spotřeba prvotních energetických zdrojů nn výrobu teple nej-

podstatnějším faktorem pro posuzování systémů zásobování teplem v současné době i v bu-

doucnosti. Mezi další charakteristické ukazatele lze pak ředit rozseh základních výrob-

ních fondů, počet pracovníku, vliv na životní prostředí a předevSlm rozsah investičních

prostředků vynakládaných na rozvoj těchto systémů.

Zásobování teplem se uskutečňuje centralizovane z ústředních zdrojů, tj. z elektrá-

ren, tepláren a výtopen a decentralizované z místních zdrojů, tj. objektových a domov-

ních kotelen a individuálních topidel na všechny druhy paliv a energie.

Podíl centralizovaného zásobování teplem (dále CZT) je převažující a trvale roste.

Centralizované zásobování, v užším slova smyslu teplárenství, umožňuje uplatnění velkých

ústředních zdrojů tepla a kombinované výroby teple a elektřiny. Centralizací tepelných

výkonů lze dosáhnout úspor asi 10 % paliva, úspor pracovních sil a zlepšení životního

prostředí. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla umožňuje další výrazné úspory paliva ve

výši 15 - 20 % ve srovnání s rozdělenou výrobou těchto energii v příslušných zdrojích.

Výhoda kombinované výroby spočívá ve využití značného množství tepla pro zásobováni měst,

které by jinak bylo v kondenzační elektrárně bez užitku odváděno do okolí v chladicích

věžích (asi 50 % tepla přivedeného v palivu).

Značný prostor pro úspory paliva je i ve sféře provozu a údržby zařízení pro záso-

bování teplem včetně jeho spotřeby. Jak ukazují praktické zkušenosti, lze hospodárným

provozem, zaváděním automatické regulace a měření, inovaci kotelen a spotřebitelských

zařízení, hydraulickým vyvážením soustav, zvyšováním kvalifikace obsluh,,' a dalšími opa-

třeními dosáhnout poměrně velV.ých úspor paliva bez ovlivnění tepelné pohody ve vytápě-

ných objektech a bez negativních účinků na dodávku teplé užitkové vody a technologické-

ho tepla. Je např. známo, že přetápění o 1 °C zvyšuje spotřebu paliva asi o 6 %.

Charakteristika oblasti zásobování teplem tedy nespočívá pouze v dříve uvedených

kvantitativních faktorech, ale má i výraznou kvalitativní stránku. Tepve spojení obou

těchto pohledů vytváří úplný obraz o významu zásobování teplem a jeho nejprogresivnější

složky - teplárenství - v období, kdy palivoenergetická bilance při nedostatku ušlech-

tilých a kvalitních pevných paliv a v budoucnu fosilních paliv vůbec se stává jedním

ze základních limitujících článků rozvoje celého národního hospodářství. Rovněž vliv té-

to problematiky na zachování přiméřené kvality životního prostředí a ne zabezpečení pra-

covních sil není zanedbatelný.

Teplárenství v ČSSR má dlouhou a bohatou tradici. V některých obdobích bylo v čele

světového technického vývoje v tomto oboru vůbec. Počínaje druhou polovinou dvacátých

let byly postupní budnvány velké soustavy centralizovaného zásobování teplem v Praze,

tlstí nad Labem, Brně a v dalších městech, z nichž zejména soustava brněnské byla ve své

době na špičkové úrovni. Jejich společným znakem bylo, ?e zajišíovaly teplo především

pro průmyslové závody, rozvojem průmyslu byl také limitován jejich rozvoj.
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Teprve po roce 1948 dochází k ro-cachu centraliz-ovanéno ztaobování tepien v ť.i -

plexním pojetí, kdy vzniká řade uouetav zásobujících teplem celé aglomerace e ĹJ-ÍVS . •-

audované soust:avy t:ou dále rozšiřovány.

JeětT- počátkem 50. ]et bylo provozováno jen nékoliic teplárenských SOUSTEV S vtr-.j-

nýiE rozvoden tepla. Jejich počet ee však zvyšoval a v současné době resort pali\r a tatr-

getiky zabezpečuje iodávky tepla v téměř 50 lokalitách, které obsahují větSiím vv.;.t,.i..'t..

městských aglomerací (Praha, Eratislave, Ostrave, Erno, Plzeň, Košice a další). Jerilie

v roce 1955 byle ze zdrojů energetiky dodáno 20,9 tis. TJ, pa)t v roce 1985 již 123,S *.-.-.

TJ, tedy ve srovnání a výchozím rokem téměř šestinásobek. Uvedená číela výmluvně ~c; .

tají tempo rozvoje veřejného teplárenství. 3osa~ený trend nohl týt přitom ještě- výru-:. . -

ší, nebot ve druhé polovino 60. let a ještě počátkem 5. pětiletky došlo vlivem opt ir i rv.

kých úvah o možnostech využití ušlechtilých paliv k přechodné stagnaci rozvoje CZ? na

úkor místních zdrojů spalujících tekuté paliva.

Současný stav rozvoje centralizovaného zásobování teplem u nás je chsiv:J:tericov:_n

uhelnými teplárnami a protít lakovými a odběrovými turbínami o výkonech 6, 12, 25, 55 a

66 Iff/, parními kotli 13,9, 20,8, 34,7, 41,7 a 58,3 kg.b"1 (50, 75, 125, 150 a 210 t/h)

a s horkovodními kotli 58 iáW a 115 MW. Některé starší kondenzační elektrárny s bloky

32 MW a 55 MW jsou postupne rekonstruovány na teplárny a v této souvislosti byly ji.-, vy-

budovány některé oblastní teplárenské soustavy (např. Opatovice, Hradec Králové, Parřu-

bice, Koaiořany, Most, Litvínov, Chomutov).

Ukazuje se, že jedním ze základních výhledových směrů bude využití většiny elektrá-

ren, klasických i jaderných, pro dodávku tepla a s tím související vznik velkých obl-.st-

ních soustav centralizovaného zásobování teplem.

Tento směr předpokládá, že základní teplo ae bude dodávat za systémových elektrá-

ren nejprve uhelných a později jaderných. Podstatnou komponentu budou tvořit tepelné na-

páječe schopné přenášet teplo na větší vzdálenosti. Přitom bude dávána přednost systémůn.

horkovodním a systémy parní bude nutné postupn? převádět na horkou vodu nebo je alespoň

dále podstatně nerozšiřovat.

Prevodom kondenzačních elektráren na teplárenský provoa bude využíváno naše ménč-hod-

notné uhlí i, pro zásobování teplem, dojde k vytesnení značných množství plynných, kp.pslr.yr

a kvalitních tuhých paliv z malých místních zdrojů tepla a vznikne i značná absolutní

úspora paliv využíváním kombinované výroby elektřiny a tepla v teplárenském cyklu.

Nikoli nepodstatným důvodem k využívání kondenzačních elektráren pro dodávku tepla

je i výrazné zlepšení životního prostředí našich měst odkázaných na spalování pře v?'žně

popelnatýoh uhlí a také menší nároky na pracovní síly (značně klesne potřeba obsluhy a

údržby místních zdrojů). Základními zdroji tepla budou systémové elektrárny, nejprve

uhelné a později jaderné. Předpokládá to však realizaci oblastních teplárenských soustav,

jejichž podstatou je postupná integrace lokálních soustav centralizovaného zásobování

teplem.

V zahraničí, např. v teplárenství SSSR a NSR, se projevuje výrazná tendence integro-

vat lokální (ostrovní) SCZT pomooí tepelných napáječů napájených z velkých elektráren, if-

pláren, výtopen, ze zdrojů odpadního tepla průmyslových, závodů a ze spaloven. Také u nás

se připravuje postupná integrace lokálních teplárenských soustav ve větší oblaatní teplá-

renské systémy, konkrétně např. v Ostravě, v Brně, v Severočeském kraji aj.

Úspory při kombinované výrobě tepla a elektřiny lze dosáhnout v podstatě dvojím způ-

sobem:

- budováním městských tepláren (jak se dělo dosud) $

- převodem vybraných existujících kondenzačních elektráren na teplárenský provoz v rozsai.•:

daném podmínkami v příslušných konkrétních případech.
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1 když abaoiut.oí úspory paliv jaou při kombinované výrobě tepla a elektřiny v tep-
lárenském oyklu stejné, je velkou předností dodávek tepla z kondenzačních elektráren ná-
hrada tekutých nebo kvalitních tuhých paliv, která by bylo nutné spalovat ve městech,
palivem méněhodnotným, spalovaným v kondenzačních uhelných elektrárnách, nebo uranovým
palivem, spalovaným v elektrárnách jaderných.

Kromô efektu na úapoře pa.iv (který by ovšem byl dosažen i při kombinované výrobě
tepla r měetskýoh elektrárnách) je třeba vyzdvihnout příznivou strukturu palivové základ-
ny při koncepci teplárenství na bázi kondenzačníoh elektráren. V případě alternativního
řešení zásobování teplem cestou městských tepláren by bylo třeba jako palivové základny
použít kvelitaějSíoh paliv (topné oleje, plyny, výběrové uhlí), Jak již -/lo uvedeno.

Odhadem lze předpokládat, že nejméně polovina této úspory se týká ušlechtilých pa-
liv (topných olejů a plynu)| nadto se nairadí značné množství ušlechtilých paliv, které
by bylo nutné spalovat v decentralizovaných zdrojích tepla.

Kvalitativně zcela jiného oharakteru je úspora fosilního paliva, jeho nahrazeni palivem
jaderným, jež se Jeví v současné době dostupnějším a podstatně levnějším. Celková úspora
fosilníc.i paliv podle programu zahajovaného v 7. a 8. pětiletce představuje přibližně
1 mil. tmp.

Využíváním kondenzačních elektráren pro výrobu dodávkového tepla do.ide sice ke sní-
žení elektriokého výkonu i výroby elektřiny, avšak část výroby elektřiny bud* získána ve
sdruženém oyklu s nízkou spotřebou tepla, což se projeví příznivě na měrné spotřebě tepla
pro výrobu elektřiny v uvažovanýoh elektrárnách, která se sníží v průměru asi o 10 %,

Investiční náročnost programu převodu je aice značná, avšak lnuty splacení v prů-
měru u těchto akoí vycházejí příznivě. Tato investiční náročnost je přitom plně srovnatel-
ná s decentralizovaným způsobem výstavby zdroju tepla nebo výhodnější, ovšen za předpo-
kladu, že inovací elektrárenského zařízení bude zatížena také přiměřeně výroba elektřiay.

Technologickou (materiálovou) náročnost převodu kondenzačních elektráren na teplár-
ny lze chápat jako požadavky na zabezpečení zejména:

- rekonstrukcí (inovaoí) turbín, resp. jejich výměny;
- pomoonáho zařízení v elektrárnách (úpravy napájecí vody);
- výměníkových a čerpacích stanic, automatizací, regulací;
- potrubí a armatur pro tepelná napáječe.

Přírůstky tepla z jaderných zdrojů v jednotlivých pětiletkách jsou předpokládány
takto:

8. pětiletka - 2 300 TJ;
9. pětiletka - 9 350 TJ;
10. pětiletka - 13 500 TJ.

Za předpokladu respektování požadavku jaderné bezpečnosti bude mít tato koncepce
zároveň i značný přínos ekologický.

Vlastní teohnioké řešení vyvedení tepelného výkonu musí vyhovovat těmto základním
podmínkami

- především je to radiační bezpečnost, která musí zajistit, aby teplonoaná látka, dodá-
vaná spotřebiteli, byla z tohoto hlediska naprosto nezávadná

- dále musí řešení zabezpečit minimální degradaci energie ve výrobě a dopravě tepla

- technické řešení musí být jednoduché a musí mít dynamioké vlastnosti v souladu s poža-
davky spotřebitelské soustavy

- 9 -



- eřcononjiciá eí"eictiv.'io3t řešení vyvedení tepelného výkonu a Jeho doprava mueí Dýt sciiop-

oá konkurence e jinými formami zabezpečování zásobování teplem

Skladba tepelného konzuau na střední a nízkopotenciální úrovni si vyžaduje doc.-'virj

tepla v horké vodé a páře. Odběr tepla v horké vodě z jaderných elektráren typu YVEE

je a nás prakticky iořešen a se sovětskou stranou ne kontraktační bázi odsouhlasen

u vďech naäich jaderných elektráren existujících i budovaných.

Jaderné elektrárny a bloky W E R 440 jsou osazovány tizrbíaarai Škoda 220. Parní tur-

bíny 220 Wl byly původně konstruovány jako čistě kondenzační s neregulovanými odběry pá-

ry při dvoustupňovém ohřevu topné vody (dva ohříváky ä 40 MV) ze 70 °C na 150 °C. Tento

způsob kombinované výroby elektřiny a tepla bude využit v provozované jaderné elektrárni

Jaalovake aohuníce ítepelaý napáječ pro Trnavu). Poměr získaného tepelného výkonu k ztra-

cenému eleictriclcému výkonu je v tomto případě 5,08.

V turbin 220 UW JE Dukovany se počítá s odběrera tepla (pro zásobování Brna) z nere-

gulovaných odběru páry ve výši 85 lIRf při třístupňovém ohřevu topné vody z 60 °C aa 145 °C,

přičemž pomór získaného tepelného výkonu ke ztracenému el. výkonu činí 7,14. Turbiny

220 MW nové generace jsou konstruovány pro možnost zvýšeného odběru tepla: 90 1SVV při dvou-

stupňovém ohřevu topné vody 70/120 °C a 120 MW při třístupňovém ohřevu topné vody ze

70 °C na 150 °C. U nás budou tyto turbíny instalovány v JE LIochovce (v zahraničí JE Kord).

Pro JE Temelín (4 x W E R 1000) jsou ve stadiu konstrukčního zpracování parní turbí-

ny 1000 MW s možným odbárem tepla:

- 590 MW při dvoustupňovém ohřevu topné vody 60/120 °C

- 893 MW při třístupňovém ohřevu topné vodj 60/150 °C

Jako první se v současnosti realizuje tepelný napáječ z jaderné elektrárny V - 2

Jaslovské 3ohunice do Trnavy s plánovaným zahájením provozu v roce 1987. Celková délka

tepelného napáječe 2 x DH 700 pro dopravu tepelného výkonu 240 Ml bude 23 km. Tepelný

napáječ je veden po zemi, přečerpávací stanice je situována cca 1,5 km od Trnavy.

Zatím nedořešenými otázkami využití jaderných zdrojů pro odběr tepla jsou odběr pá-

ry z jaderných elektráren a nasazeni jaderných výtopen. Možnost výstavby jaderných výto-

pen je u nás sledována v územních celcích, jež jsou mimo technický a ekonomický dosah

dálkové dodávky tepla z jaderných elektráren nebo klasických zdrojů. Přitom se uvažuje

především o využití provozně ověřených bloku jaderné výtopny typu AST 500 a v dalším

s JV menších výkonu (100 - 200 WS).

Ekonomické srovnání jaderných zdroju tepla, tj. jaderných elektráren s odběrem tep-

la a jaderných výtopen s ostatními možnými způsoby zásobování teplem je třeba provádět

vždy jednotlivě případ od případu, nebot podmínky v jednotlivýoh lokalitách se liší.

Proto v rozvojových teplárenských studiích příslušných lokalit (Brno, Bratislava, Ostravs

5. Budějovioe, Trnava, Leopoldov - Hlohovec) jsou vždy vzájemně ekonomicky srovnány va-

rianty zásobování teplem vycházející z dalšího rozvoje decentralizovaného zásobování tep-

lem na bázi rozšíření dosavadní struktury palivové základny, tj. především zvýšení podí-

lu zemního plynu, mazutu, a varianty CZT s fosilním zdrojem, s jadernou elektrárnou

s odběrem tepla, popř. i s jadernou výtopnou.

Obecně je třeba konstatovat, že převedené náklady při kombinované výrobě elektřiny

z tepla z jaderných elektráren jsou vždy nižší proti variantám zásobování teplem na bázi

zemního plynu nebo mazutu. Přestože voda je relativně pomalá teplonosná látka, zdá se

být v současné době horká nebo teplá voda jedině dostupnou teplonosnou látkou, přičemž

ztráty tepla v tepelných napáječích na vzdálenost kolem 100 km činí cca 3 %,
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Problematické je v eoučaené době ekonomické hodnocení Jaderných výtopen, protože

nejaou s dispozici základní vstupní ideje, Jako jsou investiční náklady, provozní nákle-

íj atd. Při našich propočtech jeme vycházeli z odborných odhedň ne základě odvození ce-

ny jaderné výtopny z ceny jaderného zařízení vyráběného pro bloky W E R 440. Tyto propoč-

ty ukázaly, že jaderná výtopna má opodstatnění pouze v těch případech, kdy nelze zabez-

pečit zásobováni teplem jiným způsobem pro nedostatek zemního plyim, pro velkou vzdále-

nost od fosilní elektrárny nabo jaderné elektrárny e za podmínky, že jadernou výtopnou bu-

dou vytěanéna v dané lokalitě značná množství zemního plynu a kapalných palir.

Pro rozvoj centralizovaného zásobování teplem jsou vytvářeny technické podaínky,

noboí

zvládnuty technické otázky dálkové dopravy tepla

- byly rozpracovány koncepce oblastních soustav zásobování teplem ve vyeoce urbanizova-

ných územních celoích s pozdějším nasazením jaderných zdroju

- byly zpracovány studí* prokazujíoí, že naturální spotřeba ocele 8 dalSích důležitých

výrobku není větší než u variant decentralizovaného zásobování teplem a že společensky

nutná práce je zvláště v případech odběru tepla z rekonstruovaných elektráren relativ-

ně nízká

- byly analyzovány specifické podmínky rozvoje palivoenergetického komplexu ČSSR, ze

kterých vyplývá, že při rozhodování je nutné respektovat skutečnost, že značná čáet

zdrojů, postavená v pc^álečném období prudkého rozvoje energetiky (50 až 1O01W bloky),

má vyčerpanou životnost důležitých technologických uzlů (kotelní bubny, turbínová tě-

lesa, systém kontroly řízení ap.) a je nutná jejich obnova v poměrně značném rozsahu,

přičemž se celková životnost prodlužuje na dalších 25 let. Havío probíhá v současné

době inovace odlučovacích zařízení, rekonstrukce na spalování méněhodnotného paliva

a další akce ke snížení specifické spotřeby a ke zvýšení spolehlivosti* Do základních

fondů jsou tedy vkládány značné prostředky bez zřetele na to, zda bude zařízení sa-

členěno do teplárenského režimu nebo ne. Podíl prostředků k zajištění odběru tepla

tvoří jen malou část takto vložených celkových nákladů (cca 20 % ) , Je proto ekonomic-

ky výhodné, aby rekonstruované zdroje sloužily i pro zásobování teplem

- byly upřesněny a kvantifikovány otázky součinnosti .elektrizační soustavy a tepláren-

ských soustav

Hlavní směry rozvoje centralizovaného zásobování teplem jsou:

V ČSR

. Zásobování hlavního města Prahy teplem bude v oblasti CZT v pravobřežní části měs-

ta zajištěno výstavbou souboru staveb zásobování teplem z elektráren Mělník. Zapojením

tohoto externího zdroje tepla a integrací stávajících soustav CZT bude zajištěno zásobo-

vání pravobřežní Sástl Prahy přes rok 2000. Rozvoj zásobování levobřežníoh oblastí tep-

lem musí nadále probíhat na bázi spalování zemního plynu při současné přípravě soustavy

CZT pro možnost přepojení na jaderný zdroj.

. Ve Středočeském kraji bude zacišíováno zásobování teplem z dosavadních rekonstruo-

vaných elektráren ve dvou případech - u lokality Kolín a Mělník.

. V Západočeském kraji bude rozvoj krajského města Plzně z hlediska zásobování teplem

řešen rozšířením nynější teplárny Plzeň o třetí a čtvrtou etapu. Tím bude dokončena in-

tegrovaná SCZT Plzeň, umožňující výhledové nasazení jaderné výtopny.

Lázeňské město Karlovy Vary a přilehlé oblasti budou v 9. pětiletce zásobovány tep-

lem z Palivového kombinátu ve Vřesové. Teplárna Karlovy Vary bude pracovat jako špičkový
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zdroj v zli^aín období, číaž dojde k omezení dopadů provozu Tohoto zdroje ne <-kologil

lázeňského cesta.

Elektrárna Tieorá bude nedále využita pro zásobování fflěsta Sokolov a přilehlých

aenších loJeali t parou. Horkovodní dodávka z této elektrárny ee uetaiteční do něata Cheb'.,

Františkových lázní a menších přilehlých lokalit.

Vytápění Maríaaaicých Lázní bude ve výhledu řešeno na bázi ušlechtilých paliv, zt~

Jaéna plynu.

. V Severočeském kraji bude převážná část přírůstku potřeb tepla - především v pri.--- •

nich okresech - Icryta vyvedením tepla z rekonstruovaných kondenzačních elektrártr.. -r

1cladem takovéto koncepoe CZT Je navržeaé zásobování

- lokalit Chomutov - Jirkov, Kláštereo nad Ohři, Kadaň a průmyslových oblastí řrunérov

a Tušimice horkou vodou z elektráren Prunérov I a II

- lokalit Host a Litvínov horkou vodou z elektrárny Komořany, event, výhledově z elek-

trárny Počerady, rekonstruované na teplárenský provoz, lokalit Louny, Zatec a ľoetolo-

prty z elektrárny Počerady

- v 8. pětiletce bude uskutečněna dodávka tepla pro Teplice z elektrárny Ledvice

V krajském městě ístí nad Labem dojde ve výhledu k integraci čtyř z pěti v soiičssaé

době odděleně pracujících soustav CZT. Převážná část potřeb města bude kryta nadále pa-

rou s teplárny ľrmice, rozšířené v průběhu 8. a 9. pětiletky o další Instalované výkony.

Kromě zásobování rětších územních celků teplem ze stávajících elektráren, resp.

tepláren bude v některých lokalitách potřeba tepla řešena výstavbou nových zdroju. Jde

především:

- o zásobování české Lípy, kde ee zvažuje etapová výstavba teplárny

- o výhledové zásobování Liberce a Jablonce teplem, založené zatím variantně buä na vý-

stavbě centrální uhelné teplárny pro Liberec i Jablonec v lokalitě Jeřmanice nebo na

zásobování obou lokalit zemním plynem

. Hlavním úkolem v zásobování Jihočeského kraje teplem bude příprava maximálního vyu-

žití možnosti dodávek tepla z jaderné elektrárny Temelín. Tato elektrárna, jako nej-

větší možný dodavatel tepla, byla situována do oblasti minimální potřeby tepla. Jsou

zde proto prověřovány i možnosti netradiční dodávky tepla z jaderné elektrárny, konkrétné

zásobování parní soustavy Českých Budějovic prostřednictvím termokompreae.

. Ve Východočeském kraji je nutné největší soustavu CZT Hradec Králové - Pardubice

posílit do napojení jaderné elektrárny Východní cechy dalšími zdroji* Jde především

o vyvedení tepla z elektrárny Chvaletice.

Soustava CZT vytvořená kolem rekonstruované elektrárny Poříčí bude dále rozvíje-

na až do vyčerpání možností dodávek tepla v dodávce páry až do Janských Lázní a Hos -

tinného, v dodávce horké vody do Úpice.

. Pro zásobování teplem v Jihomoravském kraji je největší akci využití jaderné elek-

trárny Dukovany pro dodávku tepla do města Brna a lokalit přilehlých k tepelnému napá-

ječi z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. V tomto případě půjde o úpravu kondenzač-

ní jaderné elektrárny 4 x 440 Mí na dodávky tepla.

Kromě toho bude dále rozvíjena soustava CZT zásobovaná z elektrárny Hodonín.

. Severomoravský kraj má největší rozsah CZT a tomu odpovídající problematiku rozvo-

je CZT. Specifickým problémem několika lokalit kraje, zejména pak Ostravy, je dožívá-

ní poměrně vysokých výkonů nynějších zdrojů. Například v Ostravě je nutné nahradit 1000 '*
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Pro zabezpečení Ostravské teplen bude v naxiaiální aoíaé míře využito r

elektrárny Dětrasrovic© (4 x 200 1£W), zásobování vlastní Ostrevy e rozsáhlou parní tc—

pernou aítí batie řeueno výstavbou velkokapacitní teplárny Třebovice IV. Výhledový ros-

voj ostravské agloseroce Je r zásobování teplen orientován as využití .jaderné elektrár-

ny Severní Morava, případné náhradního zásobování jadernými výtopnami. Eozvoj CZT dal-

ších lokalit kraje, zejména pak Olomouce a Přerove, bade spočívat v rozvoji místních

tepláren a výtopen ne fosilní paliva.

y SSR

Bosným programem v této oblasti Je pro 8. pětiletku a další výhled budování vyve-

dení tepla z dosavadních kondenzačních elektráren v ranci jejich převodu na tepláren-

ský provoz. Budou vytvořeny oouetavy centralizovaného záeobofání teplem nepojené no

zdrojej jaderné elektrárny Jaolovské Bohunice a liochovce, elektrárny Mováky a Vojany.

Vytvoří oe oouotavys

- Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice - Trnava, Leopoldov, Hlohovec a k roku 2000 ee

uvažuje o napojení Bratislavy

- jaderná elektrárna Hochovce - Levice, Mitra, Tlrnače, Vráble a Zlaté Moravce

- elektrárna Kováky - Prievidza, Partizánske a ve výhledu Topoľčany a Bánovce nad Bebrave

- elektrárna Vojany - Trebišov, Michalovce, Velké Kapušany

- mají se zahájit práce na Jaderné elektrárně Východní Slovensko (2 x 1000 MH) e dodáv-

kou tepla pro města Košice a Prešov

Progresivní teplárenský program se neobejde bez řízení rozvoje a bez stanoveni me-

tod a nástrojů jeho prosazování a uplatňování. Resorty i národní výbory podílející se

na zásobování teplám mají často různé i protichůdné zájmy, které je nutné sladit i pod-

řídit jednotné koncepci. Především je třeba zamezit neefektivní výstavba malých zdroju

tepla na tekutá a Jiná kvalitní paliva, pro zásobování teplem využít v maximální míře

moderně koncipované teplárenské systémy a důsledně prosazovat hospodárnost ve spotřebě

tepla.

Pak ovšem tato oblast přestává být záležitostí místních orgánů a naopak musí být

jednotně technicky, metodicky i koncepčně řízena v souladu s celostátní palivoenergetic-

kou politikou. Je nutné pozměnit dosavadní praxi, podle které se zásobování teplem

pasivně přizpůsobovalo místním podmínkám. Přitom účelné soustřeďování a lokalizace spo-

třeby tepla mohou nejen vytvořit příznivé podmínky pro uplatnění centralizované dodáv-

ky tepla, ale přinést také značný celospolečenský efekt. Proto zásobování teplem a jeho

progresivní technické řešení musí být pojaty nikoli jako pasivní, ale jako aktivní pr-

vek plánovitého rozvoje příslušných lokalit a celých oblastí.

Zabezpečení tepla v potřebném množství pro národní hospodářství i pro obyvatelstvo

je úkolem zásadního významu. Nedostatky na tomto úseku bezprostředně ovlivňují chod prů-

myslu, životní podmínky obyvatelstva, a tím i politické nálady ve správních a průmyslo-

vých centrech státu. Proto vláda ČSSR svými usneseními č. 130/79 B Č . 384/80 pověřila

resort paliv a energetiky metodickým a koncepčním řízením centralizovaného zásobování

teplem v rámci celé ČSSR. V návazností! na tato usnesení pak bylo rozhodnuto o přípravě

zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě t^>pla, jehož zásady byly schváleny ve federální vlá-

dě ve 2. pololetí 1983. Vlastní zákon byl již předložen a probíhá jeho projednávání,

které bude uzavřeno Legislativní radou vlády ČSSR.

Závěrem je třeba konstatovat, že centralizované zásobování teplem je vzhledem k sou-

časné výhledové situaci v primárních palivoenergetickýoh zdrojích rozhodující při zabes-
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-íaläícis pŕíristk"! teple pro prSisyel e pro obyvatelstvo. To v eoučssaé době ve

vas5ě i& aodo3te*4lc ušlechtllýcn palir pro de centre li so vaaé zásobování teplem s ne po-

' a-i&veSc ^axi^álaíáo vytesnení těchto paliv ze etacioaáraí eaergetifcy, xedy 1 z výroby

Tej.I-1, vedla ke zpraoov:lai koncepce B rozvoje aésobování teplem a& basi tasesiskéiio ia&-

něhoi;:otnéiio uhlí a jaderaé energie přerodem a vyaáíváaxni Jconrenčních 1 jadercýcli eleic-

tráren na tioáárk^ tepla.

"/ 5sSH jaoa vytvářeny leglelativaí, koncepiaí i techaioké předpoklady k realisaci

rozvoje zásobováni teplen, sejaéae centralizovanéhc zásobování, směřující 3c iaa-

vya;:£váaí kombinované výroby elektřiny a tepla ae základě nám drstupných ;-a-

lív a Jaderne enorgie. Složitou vaak zůstává situace v invostlěaí e dodevatelBké aebes-

poěenooti, Protú tuto problematiku opakovaně projednává i vláda ČSSR, Vedle jaderné ener-

getiky oo atůvá teplárenoký projram základní Inovací naáí palivoeaergetické bil<inc« a pro-

bionmttlcou, ktorou je nutná zásadně rašit. To povrdily i Hlevaí eaěry hospoiéřaiiého G S O -

oiálního rozvoje Í5SR na léta 1986 - 1990 a výhled do roku 2000, ocavál«aé XVII.

KSČ.
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VYUŽITELNOST KONDENZAČNÍCH ELEKTRÁREN PRO ZÁSOBOVÁNÍ TĽPLEM Z HLEDISKA JEJICH ŽIVOTHOSTI

Ing. Josef Hrdlička

Myšlenka využít kondenzační elektrárny (KE) pro dodávku tepla není nová a původně

byla navrhována již při projekci velkokapacitních kondenzačních elektráren v padesátých

létecho Rozvoj centralizovaného zásobování teplem nebyl však asi na takovém stupni vývo-

je a KE byly koncipovány a lokalizovány bez zřetele na potřeby dodávek tepla.

Vážněji se přistoupilo k využití kondenzačních elektráren pro dodávky tepla a£ v ob-

dobí, kdy ukončení ekonomického provozu těchto zdrojů bylo v dohledu a vyvstala otázka,

co s nimi.

V druhé polovině sedmdesátých let byly zpracovány programy na využití KE pro dodáv-

ky tepla a příslušnými vládními usneseními byly také schváleny.

Vložením určitých investic na úpravu nebo výměnu technologických celkii lze prodlou-

žit životnost KE na dalších 25 až 30 let do tzv. druhé provozní etapy.

Využití kondenzačních elektráren pro zásobování teplem

Z dosavadního průzkumu a vývoje vyplývá poznání, že na území ČSR bude další rozvoj

centralizovaného zásobování teplem soustředěn do 13 oblastních teplárenských soustav (OTS).

vytvářejících se v dosahu rekonstruovaných kondenzačních elektráren (ReKE) na tepláren-

ský provoz, budovaných velkých teplárenských zdrojů a jaderných elektráren s dodávkou

tepla. Na území SSR se těchto OTS předpokládá celkem sedm.

Oblast""!" teplárenské soustav?/*

0 OTS Střední cechy - z hlediska tepelného výkonu je to největší teplárenská soustava

v ČSR vůbec. Základní tepelný výkon je dán rekonstrukcí elektráren Mělník I (EMĚ I)

a Mělník II (EMĚ II). Již od roku 2000 bude připravena přijmout tepelný výkon jaderné

elektrárny 2 x 1000 Miff. K roku 2010 je nutné tento tepelný výkon realizovat v souvislos-

ti s dožíváním EMĚ I.

Do roku 2020 dožijí místní zdroje a náhradou je buä jaderná výtopna, nebo rekon-

strukce EMĚ III. Do roku 2030 dožije i EMĚ II a krytí odpadlého tepelného výkonu bude

zabszpegeno dostavbou jaderného zdroje.

Při lokalizaci jaderné elektrárny Východní Čechy do oblasti Chlumec nad Cidlinou

a při realizaci plného výkonu 4 x 1000 MW se nabízí propojení OTS Střední čeohy a Vý-

chodní Čechy. Z hlediska tepelného výkonu by mohla odpadnout výstavba jaderné výtopny,

eventuálně dvou bloků JE Střední cechy,

9 OTS Jižní Čechy - základní zdroj je jaderná elektrárna Temelín (JETE). Realizovaný

výkon JETE 4 x 1000 MW je z hlediska velikosti OTS nadbytečný, i výhledově postačí vý-

kon jednoho až dvou bloků. Provoz zdrojů na fosilní paliva je dán tempem přestavby par-

níoh tepelných sítí, které limitují náběh dodávek tepla z JSTE. Po roce 2020 budou zacho~

vány pouze špičkové, resp. záložní zdroje.

0 OTS Plzeň - rozvoj je zabezpečován dostavbou klasických zdrojů. Výstavba jaderné vý-

topny je motivována vytěsněním fosilních paliv.

9 OTS Západní Čechy - výkon je časově limitován fyzickým dožitím základníoh zdrojů elek-

trárny Tisová 1c roku 2015. V závislosti na těžbě sokolovského revíru bude zajišťována
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výstavba nového teplárenského zdroje. Totéž platí 1 pro obnovu palivového konbinétu
Vřesová. Bebudou-li zabezpečeny výhledové těžby uhlí, není tvorba této OTS plně opod-
statněná.

• OTS Severozápadní cechy - provoz rozhodujících zdroji elektrárny Prunéřov (EPRU) a
Počerady (EPOČ) se předpokládá do konce uhelného programu. Proto je konoepce zásobová-
ní teplem této OTS založena na rekonstrukci těchto KE a na jejich oo největším využití.

• OTS Severní fieohy - stákladním zdrojem pro horkovodní SCZT je rekonstruovaná elektrár-
na Ledvioe (ELE). Po dožití ELE se předpokládá propojení horkovodní části na OTS Seve-
rozápadní Čeohy. Parní čáet SCZT detí nad Labem je napájena z teplárny Trmice.

• OTS libereo - Jabloneo - tato parní soustava je trvale ponechána na zdrojích B fosil-

ními palivy.

• OTS Východní čeohy - základním 2drojem horkovodní soustavy je rekonstruovaná kondenzač-
ní elektrárna Opatovioe (EOP), která s dodávkou tepla začala již v roce 1979. Zdroj EOP
dolije k roku 2020 - horkovodní část SCZT bude přepojena na jadernou elektrárnu Východ-
ní Čechy (JEVČ) a parní dodávka bude převedena na nový zdroj. Teplárenská rekonstrukce
elektrárny Chvaletice (ECHVA) dává podmínky pro rychlý rozvoj OTS k nasazení jaderného
zdroje a zároveň vytváří předpoklady dlouhodobého využití (fyzická životnost končí k
roku 2040). ECHVA trvale zabezpečuje dodávky páry do Kolína.

JEVČ jako náhrada za tepelný výkon EOP je postačujíoí v rozsahu 2 x 1000 MW. Při
lokalizaoi JEVČ na staveništi Chlumeo a při uvažovaném propojení na OTS Střední Čechy
je naopak potřeba výkon JEVÔ co největší (4 x 1000 MW).

• OTS Severovýchodní Čeohy - největším zdrojem pro převážně parní soustavu je rekonstruo-
vaná kondenzační elektrárna Poříčí II (EPO II), která dožije k roku 2020. V tomto obdo-
bí fyzicky dožijí i části tepláren Náchod a Dvůr Králové. Náhrada odpadlých výkonu je
možná:

a) obnovou zdrojů na fosilní paliva (EPO III, teplárna Česká Skalice)
b) parní jadernou výtopnou

• OTS Jižní Morava - Základní výkon je dodáván horkovodním napáječem JE Dukovany. Míst-
ní zdroje jsou ve špičkovém provozu a pro zajištění dodávek páry. Od roku 2000 postupně
dožije teplárna Brno a k roku 2020 bude odstavena celá. Obnova místních zdroji musí být
řešena v souvislosti a přestavbou parních tepelných sítí na horkovodní systém.

• OTS Moravsko-slovenská - založená na využití rekonstruované kondenzační elektrárny
Hodonín (EHO). Palivem je místní lignit. Po dožití k roku 2010 bude třeba zvážit rozsah
obnovy zdroje EHO II v závislosti na těžbě paliva. Vzhledem k nejistotám v palivové zá-
kladně je nutné pečlivě zvážit rozšiřování dodávek tepla z EHO v páře,

• OTS Střední Morava - bude vytvořena ze SCZT Gottwaldov (zdroj teplárna Svit) a SCZT
Otrokovice (zdroj teplárna Otrokovice). Rozvoj této OTS po roce 2010 musí být řešen no-
vým zdrojem (v současné době je navrhována jaderná výtopna).

0 OTS Severní Morava - je druhou největší OTS v ČSSR. Sákladní zdroje této soustavy
jsou rekonstruovaná kondenzační elektrárna Dětmarovice (EDĚ) a nová teplárna Třebovice.
K roka 2000 fyzicky dožije elektrárna 5a. armády a elektrárna Suohá.

Hozvoj OTS a dožívání dalších zdroju vyžaduje k roku 2000 přivedení tepelného vý-
konu z jaderné elektrárny Severní Morava (JBSM) do oblasti Ostravy a k roku 2010 i pro
jihozápadní oblasti Olomouce a Přerova.
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Životnost rekonstruovaných kondenzačních elektráren

Ekonomická životnost základních kondenzačních elektráren se požitá ne 25 až 30 let.

Při rekonetrukoi KE musí být položena i otázka, jaká je fyzické životnost zdroje a co lze

a nelze u KE vymlnit. Předpokládá ee, že pro zabezpečení druhé provozní etapy je možné

ihned nebo postupně obnovit veškeré technologické zařízení (i když ee v současné době

diskutuje obtížnost výměny kotlových těles). Za limitující prvek fyzické životnosti KE

považujeme stavební objekt hlavního výrobního bloku (strojovna a kotelna e bunkrovou

stavbou).

V různých časových údobích byla na stavbách používána různá stavební technologie,

různé cementy a v úvahu je třeba brát i riiznou kvalitu provedení. Přesto je odhad fyzické

životnosti kondenzační elektrárny na 50 až 60 let střízlivý a tato životnost plně dosa-

žitelná. To po určitém zjednodušení může platit pro všechny v úvahu přicházející konden-

zační elektrárny. Termíny fyziokého dožití jednotlivých zdrojů jsou zřejmé z následují-

oí tabulky.

Rozhodující kondenzační elektrárny k roku 2000
Tab. 1

Poř.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Zdroj

Elektrárna Mělník I

Elektrárna Mělník II

Elektrárna Mělník III

Elektrárna Tisová I

Elektrárna Tisová II

Elektrárna Opatovioe

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Poříčí II

Elektrárna Tušimioe I

Elektrárna Tušimioe II

Elektrárna Prunéřov I

Elektrárna Prunéřov II

Elektrárna Ledvice I

Elektrárna Ledvice II

Elektrárna Počerady I

Elektrárna Počerady II

Elektrárna Hodonín

Elektrárna Dětmarovice

Rok uve-
dení do
provozu

1961
1971
1982

1959

1962

1960

1978

1958

1964
1976

1968

1983

1967

1969

1972

1977

1954

1976

El.
výkon

6x 55

4x110

1x500

4x 50

3x100

6x 55

4x200

3x 55

6x110

4x200

6x110

6x200

1x200

4x110

4x200

2x200

4x 55

4x200

Rok tp.
rek.

1)

1990

1995

2015

1985/7

1991

1979
1993

1991
1995
1981/5

-•
-

1989
1992

2005

1994
1988
1994

1992
1996

2005

1980
1990

1992

El.výk.
po rek.
MW

4x 55
4x110

1x500

2x 50

2x100

5x 55

4x200

3x 55
-
-

4x110

5x200

1x200

2x110

4x200

-^00

2x 55

4x200

Tep.
výkon

m
700
670
250
15O 2 )

320
620, j
240 '

54O 2 )

240 2 ;

350
—
-

180
180

670
200
1502>
320

1402>

310
400

640

Rok od-
stavení

2015

2025
2040

2015

2015

2015

2040

2020

1995

2005

2010

2040

2015

2015

2030

2035

2015

2035

Vysvětlivky: 1) Rok teplárenské rekonstrukce je navržen pouze z hlediska potřeb OTS

a ekonomické životnosti KE

2) Pouze dodávky páry
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Rekonstrukcí KE získáme tepelný ";;_?n cca 7 000 1Í1V v horké vodě a 1000 MW v páře.

Z hlediska investiční náročnosti činí rekonstrukce pouze 20 % nakladli na výstavbu uhel-

né teplárny, resp. 60 % nákladu na plynové kotelny.

Závěr

Z uvedených údajů lze učinit jednoduchý, ale o to nekompromisnejší závěr:

Nebudou-li provedeny jednotlivé rekonstrukce kondenzačních elektráren na tepláren-

ský provoz v určitém časovém období, pak pozdější rekonstrukce ztrácí smyBl a D U S Í se

hiedat jiné řeaení, které by vyhovovalo příslušné lokalitě.
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MODEL "SEZAIl" K POSUZOVANÍ 0BLA3THÍCH TEPLfciKUSKÝCH SOUSTAV

Ing. Ladislav Bohal, CSc.

Opatřování energie pro průmysl i pro obyvatelstvo je v podmínkách rozvinuté socia-

listické společnosti a na území tak huatě osídleném, jako je ČSSR, úlcol národohospodář-

sky složitý a náročný. Zvláštní pozornost zasluhuje centralizované teplo, které je zá-

važným faktorem průmyslové činnosti, životní úrovně, ekologických podmínek i teritoriální

infrastruktury. Centralizované teplo má další racionalizační přínosy, které ve svém sou-

hrnu přispívají ,- řešení energeticky méně náročného typu rozvoje čs. ekonomiky. Velkou,

pozornost při volbě rozvojových strategií centralizovaného zásobování teplem je třeba

věnovat synergiokému působení oblastního, územního a odvětvového plánování. Mimořádná

složitost těchto úvah vedla k námětu pro metodologický výzkum - vypracovat model rozhodo-

vacího prooesu etrategíckého řízení rozvoje centralizovaného zásobování teplem. Z tohoto

podnětu byla v rooo 1984 vypracována ve VÚPEK první verze takového modelu pod pracovním

názvem SEZAM - 1, Tradičně existuje v této oblasti řada optimalizačních procedur, jako

např. optimalizace provozních režimů, volba optimální tloušíky tepelné izolace, volba

optimálních hydraulických režimů atd., které téměř bez výjimky slouží k rozhodovaní o

projektových variantách nebo k ověřování provozních stavů daného strategického řešení.

SEZAM naproti tomu má jediný cíl - nalézt množinu nejvýhodnějších celkových strategic-

kých řešení rozvoje centralizovaného tepla v dané oblasti. Model pracuje se silně agre-

govanými technickými, fyzikálními i ekonomickými parametry. V logickém bloku zhodnotí

model všechny kombinace řešení, z hlediska reálnosti vybere všechny bilančně vyhovující

varianty, zhodnotí je podle zadaného kritéria a nabídne uspořádanou množinu nejvýhodněj-

ších řešení. Autorský kolektiv si dal za cíl dosažení těchto hlavních charakteristik mo-

delu:

- vytvořit dialogový model, s nímž je mošno relativně snadno komunikovat

- vytvořit model, který automatizovaně převede varianty nejen na energeticky, ale i na

ekologicky srovnatelnou bázi

- vytvořit model, který respektuje stárnutí (reop. dožívání) stávajících sdrojů tepla

i kondenzačních elektráren a event, nutnost jejish obnovy na kvalitativně vyšší úrovni

- Tytvořit model, který respektuje prostorovou stránku problému (dislokaci potřeb i zdrojů)

- vytvořit model, který může jednoduchým způsobem respaktovat strukturální stav národní-

ho hospodářství a simulovat jeho vliv .ia rozvoj centralizovaného zásobování teplem

Vlastní práce na modelu předpokládaly vyřešit celou řadu dílčích problémů odborné-

ho i programátorského charakteru. První verze ;r;ode3.u je včetně datové báze implementová-

na ve VÚPEK na počítači SM 4 - 10 a tímto iriodelem byla řešena řada konkrétních úloh.

Podrobný popis věcného řešení i jeho programového zabezpečení je v /l/. Základní

praoovní schéma modelu SEZAM je uvedeno na vývojovém diagramu na obr. 1,

Při řešení postupuje model SSZAM takto:

1. Určí postupně všechny k-tice (k = 1, 2, 3 •.. N)teplárenských lokalit v dané oblasti

(teplárenskou lokalitou rozumíme vyaoce agregovaný prvek spotřební struktury oblasti,

v němž plošná koncentrace výkonových maxim všech prvků této lokality Je vyšší než ssa-

daná mez) zásobovaných z oblastního zdroje (celkový počet lokalit je H ) , Každá tato

k-tice lokalit, připojených na oblastní zdroj spolu s (N-k) lokalitami, íésobovaný-

mi pouze svými zdroji, představuje jetou strategickou teplárenskou variantu. Základ-

ní (nultou) variantou je případ pro 1c = 0, tj. varianta, kdy všeohny teplárenské lo-

kality jsou zásobovány svými zdroji v dané lokalitě. Tato varianta slouží pak v po-

rovnání za měřítko
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2. Vyřadí z daläích výpočtů varianty, které nevyhovují bilanční podmínce, tj. zdroje

nestačí krýt potřebu tepla v lokalitách (technicky nereálné varianty)

3. Stanoví pro všechny možné varianty hodnotu zadané kriteriální funkce B vybere 50 nej-

lepších variant v pořadí (obecně vzato může aeřadit v pořadí všechny varianty bez

ohledu na počet)

Tím je řešení pro zadané vstupy a pro zadanou oblast skončeno.

V průběhu výpočtu model SEZAM automatizovanými procedurami uvede všechny varianty

na srovnatelnou ekonomickou i ekologickou bázi.

Přepočet variant na stejný energetický efekt provádí SEZAM podle těchto principu:

- v oblasti užitkového tepla je energetický efekt vždy stejný a přepočtu neni třeba

- v oblasti elektrické energie je stejný energetický efekt dán předpokladem stejného

výkonového efektu v den ročního maxima v elektrizační eousiavě. Z tohoto hlediska

hodnotí model výkonové úbytky ve zdrojích umístěných v lokalitách a v oblastním zdro-

ji i výkony potřebné pro čerpání teplonosné látky v tepelných napáječích. Z těchto

faktorů stanoví model pro každou variantu velikost závěrného výkonu

Závěrný výkon promítne model prostřednictvím investic do národohospodářské kriteriální

funkce.

Přepočet variant na atejný ekologický efekt je založen na vyhodnocení ekologických

důsledku každé varianty podle /2/. Pro určení ekologického efektu zjistí model velikost

ekologického zatížení "nulté varianty" (varianty se zdroji v jednotlivých lokalitách).

Pak model provede postupně srovnání ekologického zatížení každé lokality při jejím spo-

jení s oblastním zdrojem a stanoví odchylku od nulové varianty. Tyto odchylky se zřete-

lem na znaménko se pro všechny lokality připojené na oblastní zdroj v hodnocené teplá-

xeneké variantě promítnou prostřednictvím investio do hodnoty národohospodářské krite-

riální funkce.

Při výpočtech ekologického zatížení se plné respektuje:

- proněnnost výkonového zatížení jak oblastního zdroje, tak i zdrojů v jednotlivých lo-

kalitách

- základní povětrnostní podmínky dané oblasti

- množství emisí škodlivin podle druhu zdroje a užitého paliva

- výška komínu každého zdroje

- hodnoty emisí v jednotlivých lokalitách

Vstupní zadání pro model SEZAM je formalizováno do formuláře , který vyplní zadava-

tel a přenese dialogovým způsobem do modelu. Výstupní sestavy z modelu SEZAM jsou uve-

deny na obr. 1 a 2. Ve výstupních sestavách je varianta označená tak, že příslušné pís-

meno označuje lokalitu připojenou na oblastní zdroj a "+" označuje lokality zásobované

vlastními zdroji.

Široké dialogové možnosti Modelu SEZAM, možnosti volby libovolné národohospodářské

kriteriální funkce, značný kapacitní rozsah s možností posoudit až 50 lokalit v jedné

oblasti vytváří z modelu SEZAM velmi univerzálni pracovní nástroj pro strategické posu-

zování významu centralizovaného zásobování teplem v dané oblasti. .

Závěrem je třeba zdůraznit, že v současné době pracuje autorský kolektiv na druhé

verzi modelu "SEZAM - 2", která bude obsahovat proti první verai tato zlepšení a roz-

šíření!

- souřadnice zdrojů i spotřebních lokalit se budou zadávat ve všeobecně platné karto-

grafické síti pro CSSR
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- budou možné grafické vstupy a výstupy umožňující na základě standardních mapových poä-

kladfi určitého měřítka řešit danou úlohu a větším zřetelem na všechny geografické as-

pekty

- zvýší se dosavadní možnost užití 1 oblastního zdroje na víoe oblastních zdrojů. Tato

úprava však bude vyžadovat Jiné "hardwareové" zabezpečení, bude však umožňovat řeše-

ni i nejsložitějaíoh úloh v této oblasti

- rozšíření možností dialogově ovlivnit konfiguraci dálkových tepelných procesů

- oelý model bude řešen modulově a řídící program bude z modulů sestavovat podle zadání

úloh potřebnou sestavu procedur

- bude nové vložen do modelu SEZAM - 2 blok redukce spotřebitelů na spotřební lokalitu,

oož se v současné době provádí mimo model SEZAM ručně

Tyto a další drobné úpravy, které by měly být ve VtfPEK k dispozioi ke konci roku

1987, by měly z modelu SEZAM vytvořit značně univerzální a širooe použitelný model umož-

ňujíoí rychle vybrat vhodnou generální koncepci centralizovaného zásobování teplem pro

jednotlivé oblasti ČSSR. Vývoj takového modelu je nezbytný pro úspěšné řešení řady úko-

lů VÚPEK, ale zejména pro úspěšné řešení úloh Státního plánu základního výzkumu IX - 11 -

4 - 02, v jehož rámci se model SEZAM dále zdokonaluje.
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PROJEKIOVg ŽEŽžSÍÍ TSPLÁflEHSiCfCH SOUSTAV S E L E K T R X R H A M UPRAVEHIMI PRO DODAVKU TSP1A

Ing. Jiří Iiiota

Součaaná pallvoener^etlcká situace našeho etátu el vynucuje oo největší hospodárnost

ve spotřebě všech forem energie. Jednou z cest 3c úsporám energie Je kombinovaná výroba

elektřiny a tepla jak v klasických, tak i v jadernýoh zdrojích. Toto řešení umožní sní-

žit spotřebu nedostatkových kvalitnějších druhů paliv, Jež byla nutná pro místní zdroje

tepla, výrazně přispěje Ice snížení měrné spotřeby tepla v elektrárnách s kombinovanou

výrobou tepla a elektřiny a bude mít příznivý vliv na životní prostředí v místech s cen-

tralizovaným zásobováním teplem.

Rekonstrukce nynějších kondenzačních elektráren

Odběry tepla z nynějšíoh kondenzačních elektráren se získávají využíváním rezerv

neregulovaných odběrů turbín a rekonstrukcemi turbín. V současné době jsou rekonstrukce

provedeny u některých elektráren s turbínami 50 až 55 MW a další se připravují i u elek-

tráren s bloky 110 a 220 MW.

Jako příklad prováděných rekonstrukcí u elektráren s turbínami 50 až 55 MW lze uvést

elektrárnu Poříčí II a elektrárnu Opatovice. Z elektrárny Poříčí se zajišíuje dodávka tep-

la v horké vodě i v páře - max. výhledový tepelný výkon se předpokládá ve výši 299 1W,

z toho 129 MW v horké vodě o parametrech 150/70 °C. Podstatou rekonstrukcí je přeměna

všech tří kondenzačních turbín na odběrové výměnou jejich VT těles včetně rotora při za-

chování původních HT těles. Regulovaný odběr nového VT dílu (1,47 až 2,17 JOPa) u TG1 a

TG2 zabezpečuje krytí parních dodávek a špičkový ohřev oběhové vody, regulovaný odběr

z převáděcího potrubí mezi VI a W dílem u TG3 je zdrojem páry pro základní ohříváky

výměníkových stanic.

Z elektrárny Opatovice se dodává teplo v horké vodě o parametrech 180/65 °C do te-

plárenské soustavy Pardubice - Hradeo Králové (max. výhledový tepelný výkon cca 700 1W).

Rekonstrukce se provádí ve třech etapách a spočívá ve výměně dosavadních kondenzačních

turbín TG6 za odběrovou turbínu s 1 regulovaným odběrem a TG5 za protitlakou. Protitlak

TG5 a regulovaný odběr TG6 jsou zdroji páry pro základní výměníky tepla, řazené na stra-

ně oběhové vody v sérii, další dva stupně ohřevu oběhové vody (špičkové ohříváky,) jsou

topeny parou redukovanou ze sítě ostré páry.

0 obdobném způsobu rekonstrukce se uvažuje též v ENĚ I (výměna 4 turbín) v souvis-

losti so zajištěním dodávky tepla pro Prahu.

Otázka rekonstrukcí turbín 110 MW

pro perspektivní dodávku tepla pro zásobování vybraných lokalit se řešila v sou-

vislosti s inovacemi těchto turbín. Přestože požadavky na výměnu složitých částí před-

cházejí požadavkům na dodávku tepla, bylo dohodnuto, že možnosti dodávky tepla a z nich

vyplývající úpravy turbín se uplatní v předstihu. Při řešení inovací se sledovala otáz-

ka omezení počtu typů rekonstruovaných turbín, aby se neopakovala roztříštěnost, která

postihla turbíny 50 až 55 MW, a dále požadavek záměnnosti rotorů a min. úprav základů

turbín. Pro bloky 110 Mff byly přijaty tři známé stupně inovací, z nichž pro teplárenské

využívání přicházejí v úvahu typy IB a 2B.

Typ IB sleduje přechod na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využíváním rezerv

v neregulovaných odběrech a při třístupňovém ohřevu oběhové vody (parametry 160/70 °C)
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umožňuje max. tepelný výkon 94 Mff/blok. Základní teplárenský ohřívák Je nepojen ne pá-

ru odebíranou z převáděoího potrubí mezi ST a HT tělesem, druhý stupeň na neregulovaný

odběr pro poslední UTO a třetí stupeň ne neregulovaný odběr pro poslední KTO a třetí

stupeň na neregulovaný ohřev pro I. VTO. 0 použití typu IB se uvažuje v £PfiO I (4 bloky).

Zde se vSalc bude využívat pouze dvoustupňového ohřevu - dohřev oběhové vody na požadovanou

teplotu se bude provádět v EPRU II ve špičkových ohříváoíoh parou redukovanou ze sítě při-

hřáté páry bloku 210 1W. Typ 2B využívá pro dodávku tepla regulovaného odběru z převádě-

oího potrubí mezi ST a NT tělesem (základní ohřívák)! při třístupňovém ohřevu oběhové

vody a při Jmenovitém průtoku páry VT dílem um.-. -s)e max. tepelný výkon z bloku až 170 MW.

Omezujíoím činitelem Je nutný min. průtok HT částí turbíny. Druhý stupeň ohřátí se řeší

obdobně Jako u typu IB, pára pro třetí stupeň se však odebírá před SI dílem. Použití

tohoto typu rekonstrukce ee plánuje v elektrárnách Mělník, Tisová, Ledvice, Vojany

a Nováky.

V poslední době se uplatňují i požadavky na dodávku páry z bloku 110 MW - způsob

jejich zabezpečení není dosud dořešen.

Teplárenské rekonstrukce bloku 200 UW

se předpokládají v elektrárnách ledvice, Chvaletice, Dětmarovice a Počerady. Požadsv-

ky na velikost odběru tepla se v jednotlivých lokalitách liší; kromě horké vody ee v ně-

kterých případech požaduje i odběr tepla v páře (ECHVA-Kolín, EPOČ-Louny). V současné době

zpracovává k.p. Škoda studii typové rekonstrukce turbíny 200 MV pro elektrárenský pro-

voz, jejímž cílem je splnit jednotným řešením většinu požadavku na odběr tepla, a tak

sjednotit a omezit počet nových typťi strojů.

Rekonstruovaná turbína musí splňovat celou řadu podmínek, z nichž nejdůležitější

jsou zachování dosavadního základu, zachování záměnnosti rotorů mezi rekonstruovanými

bloky pro stejný typ rekonstrukce a zachování možnosti využití rekonstruovaných turbín

při regulaci výkonu a frekvence v elektrické síti.

Parní dodávky tepla se budou řešit odběrem tepla před ST-dílem, nebot je nutné za-

jistit dostatečný průtok přihřívákem kotle. Při použití neregulovaného odběru je veli-

kost odběru omezena přípustným namáháním lopatek posledního a 7. stupně VT dílu. Z tohoto

důvodu se uvažuje o použití regulovaného odběru před ST dílem, čímž se potíže s namá-

háním odstraní a zároveň bude možné zajistit potřebnou úroveň tlaku odebírané páry při

nižších zatíženích turbíny. Pro regulaci tlaku se použije záchytných ventilů - je však

nutná jejich úprava a doplnění nebo výměna. Samotné řešení dodávek tepla v páře nevyža-

duje další zásadní změny na turbíně.

Zajištění odběru tepla v horké vodě vyžaduje výměnu ST dílu, přizpůsobeného odbě-

rům tepla z V. a VII. neregulovaného odběru (2. a 3. stupeň ohřátí oběhové vody), a

příslušné úpravy na regulačním systému. Základní teplárenský ohřívák je napojen na pá-

ru odebíranou z převáděcího potrubí mezi ST a NT tělesem (neregulovaný odběr). Zachová-

ní původního HT dílu s poslední lopatkou 840 mm je z hlediska nebezpečí zpětného prou-

dění omezujícím činitelem dodávky tepla. Min. průtok páry přes poslední stupeň turbíny

nesmí klesnout pod 40 % jmenovitého objemového průtoku.

Dále uvedené max. tepelné výkony z bloku u ECHVA a EDĚ respektují snížení výkonu

kotlů (i po jejich rekonstrukci) v důsledku snižující se výhřevnosti paliva. U ECHVA

je při výkonu kotle 163,9 kg/s (590 t/h) a tepelném výkonu parního odběru 70 1W možné

zajistit tepelný výkon 151 Mff v horké vodě o parametreoh 150/60 °Cj v případě BDĚ, kde

je požadován pouze odběr tepla v horké vodě, je při výkonu kotle 152,8 kg/s (550 t/h)

a ohřevu 60/160 °C možný tepelný výkon 200 Lfflř při třístupňovém ohřevu a 230 M? při

čtyřstupňovém ohřevu (4. stupeň napojen na odběr páry před ST dílem).
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Vzhlederj ke sníženým výkonům kotlů uvažuje studie ŽKODA též variantu e úpravou lo-
patkování a vnitřního tělesa HT dílu a e doplněním regulaěníeb lopatek do převáděcího
potrubí mezi SI a IíT táleoem, aoí při anížení nutného min. prítoku péry 3JT dílem as 9,2
kg/s (33 t/h) umožňuje zvýšení odebíraného tepelného výkonu, ovšem ze cenu zhoršené
účinnosti výroby elo-ctrlcké energie o cca 5 %.

Využití jaderných elektráren pro dodávku tepla

Se zřetelem na předpokládaný vývoj naší palivoenergetlcJié soustavy je třeba, aby se
při navrhování koncepoí zásobování teplem v co nejširším měřítku využívalo jaderných
elektráren Jak nově projektovaných, tak již provozovaných, líožnoat vhodného zapojení jader-
né elektrárny do soustavy centralizovaného zásobování teplem se tak stává jedním z rozho-
dujících kritérií pro Její lokalizaoi.

Při řešení způsobu dodávky tepla z jaderných elektráren je nutné respektovat pod-
mínky radiační bezpečnosti, apoSívajíoí v zaaieaení průniku páry, vyráběné v parogenerá-
toreoh, mimo areál elektrárny. Tuto podmínku lze spolehlivě a poměrně jednoduše oplnit
při dodávoe tepla v horké vodě, neboť tlak oběhové vody je vždy vyšší než tlak topné
páry.

Dodávka páry z jaderných elektráren vede k poměrně komplikovaným řešením, jejichž
problematika není v současné době plně dořešena. Sledovány jsou tři základní varianty
řešení í

a) výroba technologické páry pomocí vloženého tlakovodního okruhu
b) výroba technologické páry v měničích
c) výroba nízkopotenciální páry z horké vody a její komprese na potřebnou tlakovou úroveň

V ČSSR se přijala zásada odebírat páru pro externí dodávky tepla výhradne z neregu-
lovaných odběrů, přičemž systém se řeší tak, aby pro dodržení parametrů dodávaného te-
pla byla určitá rezerva pro snížení el. výkonu bloku.

U prvních československých jaderných elektráren s bloky W E R 440, tj. u elektráren
Jaslovaké Bohunice a Dukovany, se s dodávkou tepla původně nepočítalo; řeší se dodatečně
s maximálním využitím možnosti turbín.

U JE Jaslovské Bohunice VI se řeší zajištění dodávky tepla o tepelném výkonu 240 iW
do územního celku Leopoldov - Hlohovec. Oběhová voda o parametrech 150/70 °C ae bude ohří-
vat ve dvou stupních - ve čtyřech základních ohřívácích (jeden u každé turbíny) a ve dvou
špičkových ohřívácích (u každého bloku jeden, topený vždy z jedné nebo drahé turbíny).
Základní ohříváky se budou topit z převáděcího potrubí mezi VT a HT dílem turbíny, špič-
kové ohříváky budou napojeny na VI. odběr s možností přepojení na VII. odběr při sníže-
ní výkonu ťorbosoustrojí. Kromě toho ae u JE VI řeší i dodávka páry vyráběné z horké vo-
dy v parogenerátorech s následnou kompresí s cílovým výkonem až 130 JOT.

tfpravy ve zdroji JE V2 pro odběr tepla v horké vodě 150/70 °C o max. tepelném výkonu
240 MW pro územní celek Trnava se řeší obdobným způsobem jako u bloku JE VI.

Pro zajištění odběru tepla v horké vodě z elektrárny Dukovany pro Brno bude u každé
turbíny instalována třístupňová výměníková stanice (III., IV. a V. neregulovaný odběr).
Tepelný výkon výměníkoré stanice, přiřazené ke každé z osmi turbín, bude 85 1IW při para-
metrech oběhové vody 143/70 °C. V druhé etapě se uvažuje o doplnění výměníkových stanic
o další ohřívací stupeň (VI. neregulovaný odběr), čímž jejich tepelný výkon vzroste na
105 M při parametrech oběhové vody 160/70 °C.

U elektrárny l.Iochovce se přes opožděný požadavek na dodávku tepla podařilo zvětšit
odběrové hrdlo u III. neregulovaného odběru a využít tento odběr ve větší míře pro dodáv-
ku tepla. V první etapě bude u každé turbíny instalována dvoustupňová výmSníková stanice
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(III. a 7, neregulovaný odběr), která množní tepelný výkon v horké vodě o parametrech

130/70 °C ve výši 90 LOT. V druhé etapě badou výměníkové stanice doplněny o další ohriva-

cí stupeň (VI. neregulovaný odběr), číaž se tepelný výkon z 1 turbíny zvýší na 120 Wl

pří parametrech obehové vody 150/70 °C. Elektrárna líochovce bude zásobovat teplem úeem-

ní oellcy Nitra, TlmaSe, Levice a Zlaté Moravce s oelkovým tepelným výkonem 600 Wl.

Ha rozdíl od bloku W E R 440 byla turbína 1000 W pro elektrárny a reaktory W E R 1000

již od počátku jejího vývoje zadána tak, aby umožnila poměrně vysoké dodávky tepla z ne-

regulovaných odběrů. Vzhledem k variabilitě velikosti dodávky tepla a požadavku na jed-

notné provedení vlastního turbosoustrojí 1000 MW v různých lokalitách se přijala tato

koncepce:

- turbína bude vyložena na kondenzační provoz bez dodávky tepla

- turbína bude řešena tak, aby umožnila s přijatelnými konstrukčními problémy co nej-

větší dodávku tepla z neregulovaných odběru

- vlastní turbosou3trojí bude pro všeohny lokality v ČSSR stejné, lišit se bude pouze

návazné zařízení na dodávku tepla

Na základě této koncepce vzniklo řešení turbíny ŠKODA 1000 WH, které umožňuje při

třístupňovém ohřevu oběhové vody 150/70 °C vyvedení tepelného výkonu cca 900 MW z jed-

noho stroje. Pára pro jednotlivé stupně výměníkové stanice se odebírá z II., III., a

7. neregulovaného odběru turbíny.

íía- všech lokalitách, kde je s použitím těchto bloků počítá, budou pracovat společ-

ně s klasickými zdroji do poměrně rozsáhlých teplárenských soustav. Jedná se o lokality

Temelín, Východní Slovensko (Kecerovce), Severní Morava (Blahutovioe) a Východní Če-

chy (Opatovice nebo Holice nebo i jiné).

Elektrárna Temelín se v současné době projektuje tak, že každý z jejích čtyř blo-

ků bude vybaven zařízením pro dodávku tepla v horké vodě 150 C o tepelném výkonu

306 Mff. Z celkového potřebného výkonu teplárenské soustavy Jižní Čechy v r. 2015 by

elektrárna Temelín měla krýt 42,5 %, tj. 806 WH. Je však velmi pravděpodobné, že na

základě studijních prací, které v současné době probíhají, dojde ke změnám v zadání

na tepelný výkon i na parametry dodávaného tepla. Důvodem mohou být změny v řešení ce-

lé soustavy a dodávka horké vody o konstantní teploto 180 °C pro možnost výroby a do-

dávky páry.

Dva bloky elektrárny Východní Slovensko by měly zajistit dodávku tepelného výkonu

ve výši 1100 MW event. 1600 Mff podle různých variant řešení teplárenské soustavy. Do-

dávka se uskuteční opět horkou vodou o teplotě max. 150 °C.

Elektrárna Severní Morava bude ze svých dvou bloků zajišíovat dodávku tepelného

výkonu 1650 Mff v horké vodě o teplotě max. 150 °C.

Elektrárna Východní Čechy bude dodávku tepla rovněž zajištovat dvěma blolcy ve vý-

ši přes 1400 WH opět v horké vodě stejných parametrů.
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PQDiLVoiiCKBHOVĚHO PODKIKU ELEKTR/KNY Solí TUSlMICE HA ZÁSOBOVACÍ PRSMTSLU A MEST
VKA TKPLEM

Ing. Pavel\tlala, František Tobola

V rámci iwtvoření a zajištění podmínek pro rozvoj národního hospodářství/docházelo
a dochází v severočeské hnědouhelné pánvi k intenzívní důlní činnosti. Záro/eň došlo
i k vytvoření některých nových a k rozvoji ostatních průmyslovýoh podnilcůr a závodu v té-
to oblasti. Intenzivní důlní činnost je pale eoučasně provázena nutností^přestavby osíd-
lení a inženýrskýoh\ítí v dotčanýoh lokalitáoh.

To vede jednak k Vzrůstu požadavků na pracovní síly, jednak k n/udkému rozvoji sí-
delních center mimo zájmovou oblast důlní těžby, v nichž je soustředěna výstavba nových
bytů včetně plné občanské\a technické vybavenosti.

Plánovaný postup přestavby a rozvoje oblasti je podmíněn zajištěním požadavků na
dodávku tepla.

Pro pokrytí zvyšujícíoh se\nároků na dodávky tepla jeyéřeba uvažovat nejen o rozvo-
ji centralizovaného zásobování teplem z tepláren, ale talár o využití možností dodávek
tepla z nynějších kondenzačních elWfcráren, které se v některých oblastech stanou zá-
kladními zdroji tepla. Tento převod Tcondenzačních elektráren na dodávky tepla umožní
využití méněhodnotnýoh druhu paliv, umožní snížení pcfzadavků na investiční prostředky
v porovnání s výstavbou nových tepláren\kýoh zdroji'a umožní i další úspory v oblasti
údržby a pracovních sil.

Nikoli zanedbatelným přínosem a důvodem k ̂ využívání kondenzačních elektráren pro
dodávky tepla je i výrazné zlepšení životního/prostředí ve městech a v jejich okolí.
Nelze opomenout tu skutečnost, že v mnoha r^gř^nech se stává životní prostředí limitu-
jícím faktorem jejich dalšího rozvoje.

Svůj podíl na zajištování tepla pro^západní Sást Severočeského kraje má i k. p.
Elektrárny SSM Tušimice a tato jeho úloha se dále zvýrazní po převzetí části dodávek
tepla za k. p. Severočeské elektrárny Most v období pq roce 1990.

Současný gfrav v dodávkách tepla g/elektráren k. p

V současné době se podílí

ESSMN

exisftu
zásobování průmyslu v 1<

:jící závody podniku. Dodávl
jednak prostřednictvím gestora

liti elektráren a městských
se uskutečňují jednak pří-
p. BSČ Most pro městské

aglomerací teplem všechny
mo průmyslovým odběratelům
aglomerace.

Současná situace je/poznamenána skutečností, že dodávky z jednotlivých zdrojů byly
řešeny vždy po výskytu/požadavku operativně bez perspektivního výn}.edu.

* Elektrárna Tušia
a) Zdroj

U každého sťe šesti instalovaných bloků 110 MW jsou zabudovány dva obříváky vody vy-
tápěné parou y "$• a 5. neregulovaného odběru turbíny s celkovým tepelným výkonem obou
ohříváků 5,8E W . Při odstávce turbíny je možno 1. ohřívák vytápět cizí par\u ae společ-
né sběrny jpři. snížení dodávky tepla z bloku na 2,9 MIV.

Teplo pro otop pro jednotlivé odběry se dodává z rozdělovače horké vody vé\výmění-
kové aťanici s celkovým max. výkonem 35 Mff.

'Každý z bloků je napojen z neregulovaného odběru turbíny na aběrnu páry o parametrech
- 360 °C a 0,5884 - 0,9807 MPa, která je propojena s obdobnou sběrnou elektráray\3?u~
Loe II
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b) Současna dodávka tepeľjiého výkonu

z horkovodní stanioe: 13,9 MW pro Sempru
13,9 Mlí pro Doly Hástup (dále DNT)
6,9 MW pro vlastní otop

ze sběrny páry: 1,7 kg.a (6 t/h) samostatným potrubím pro DST
11,6 1W pro vytápění objektů ZS odsírení (Armabeton n. p., Jednota)

# Elektrárna Tušimice II

a) Zdroj

U každého ze čtyř bloku 200 MW jsou zabudovány dva ohříváky vody (základní a špič-
kový) vytápěné parou ze 4. a 6. neregulovaného odběru s celkovým tepelným výkonem obou
ohříváku 35 MW. Špičkový ohřívák lze vytápět parou ze společné sběrny. Horkovodní sta-
nice je dimenzována na tepelný výkon 70 MW při teplotě oběhové vody 150/70 °C (výkon
zajištěn provozem dvou bloků).

V projektu byl rezervován pro pozdější výstavbu odsiřovacího zařízení odběr 2,2 kg.s
(8 t/h) páry z každého bloku. Tento odběr se na základě požadavků odběratelů (DUT a
Sempra) využil pro dodávky tepla. Požadavky na zajištění dodávky tepla pro současně bu-
dované i připravované odsiřovací zařízení ve velikosti cca 41 MW se zajišťují úpravami
technologického zařízení ETU II nad rámec současných dodávek tepla

b) Současná dodávka tepelného výkonu

z horkovodní stanice: 58,2 MW pro Kadaň (odběr z trasy pro Sempru ve výši 4,6 MW
povolen ESČ)

13,9 MW vlastní otop
ze sběrny páry; .13,9 MW pro Sempru

13,9 MW pro DNT
0,4 MW pro Škoda

• Elektrárna Prunéřov I

a) Zdroj

V současné době lze uvažovat pouze o čtyřech blocích, neboí zbývající bloky jsou
v rozsáhlé rekonstrukci a respektováním výhledového řešení dodávek tepla.

U každého z bloků jsou zabudovány dva ohříváky vody s tepelným výkonem 5,82 MW.
Ohříváky bloků č. 1 a 4 slouží pro vytápění vlastní elektrárny, ohříváky u zbývajících
bloků se stejným tepelným výkonem jsou součástí horkovodní stanice pro dodávku tepla
do Klášterce nad Ohří. V horkovodní stanici pro Kláaterec jsou instalovány dva špičkové
ohříváky a dva doohlazovače, které jsou vytápěny parou ze společné sběrny. Celkové ka-
pacita této horkovodní stanioe je 52 MW s parametry topné vody 180/70 °C.

Každý z bloka je napojen z neregulovaného odběru turbíny na sběrnu páry o parametrech
360 - 390 °C a 2,446 - 3,618 MPa, z níž je možno vytápět špičkové ohříváky VS a z níž
se dodává pára. Tato sběrna je propojena a obdobnou sběrnou na elektrárně Prunéřov II

b) Současná dodávka tepelného výkonu
v horké vodě: 9,3 MW pro vlastní otop

34,9 MW pro Klášterec nad Ohří
0,2 MW pro ÍSD Kadaň

v páře: 1,0 MW pro Armabeton n.p., závod Kadaň



0 Elektrárna Prunéřov II

a) Zdroj

U každého z pěti instalovaných bloků 210 lítV jsou zabudovány dva základní ohříváky

vody vytápěné parou z neregulovaných odběrů turbíny (6. a 5. odběr) a jeden špičkový

ohřívák vytápěný ze společné sběrny páry o parametrech 1,7 MPa (pro potřeby ohříváku

redukce na tlak 0,5 MPa) a 220 °C. Touto sběrnou je možno napájet i jeden ze základních

ohříváků vody. Ohříváky na blocích č. 1 a 2 jsou součástí výměníkové stanice pro vlast-

ní otop elektrárny s tepelným výkonem 2 x 17,5 1W» Ohříváky na blocích č. 3t 4 a 5 jsou

součástí výměníkové stanice pro dodávku tepla mimo elektrárnu s tepelným výkonem 3 x

19,8 1W (ta je v současné době mimo provoz).

Vedle horkovodních stanio jeou v elektrárně dvě společné sběrny páry napájené

z neregulovaných odběru turbín o parametrech 1,7 MPa a 0,6 MPa, sloužící k napájení

špičkových ohřívákil topné vody, popřípadě pro možnost přímé dodávky páry, propojené

na sběrnu elektrárny Prunéřov I

b) Současná dodávka

v horké voděs 17 Mff pro vlastní otop (vč. objektů bývalého ZS)

v páře: 0,2 Mf pro Agroslužby

Připravovaná řešení za.ilšťující dodávky tepla v okrese Chomutov

V oblasti elektráren Prunéřov se připravuje investiční akce s cílem zabezpečit

výrobu tepla v těchto zdrojích v potřebné výši až do konce životnosti obou závodu

podle požadavku správních organa- ve vazbě na plánovaný rozvoj městských center. Bilan-

ce potřeb pro sídlištní a průmyslové aglomerace je uvedena v tabulce. Vytvořená teplá-

renská soustava bude zásobovat teplem města Chomutov, Klášterec nad Ohří a v druhé

etapě, tj. od roku 1955, i Kadaň. Dále se počítá s dodávkou tepla i pro průmyslovou

oblast Prunéřova.

Koncepoe řešení výroby tepla ve zdroji byla v období příprav poznamenána mnoha

změnami, které byly vyvolány změnami v názorech na budoucí využívání obou závodů v elek-

trizační soustavě. Přijatá varianta, která je v současné době projektově připravována

tak, aby dodávka tepla byla realizována v topné sezóně 1990/91, není optimální. Zvláš-

tě z pohledu řízení výroby tepla ve dvou elektrárnách při různé výkonové úrovni. Klad-

ně lze ale hodnotit možnost 3nazšího přechodu výroby tepla jen v závodě EPSU II po do-

žití zařízení v EPRU I, tj. postupně po roce 2000.

Výroba tepla bude technologicky zajištována ve čtyřech stupních ohřevu topné vody.

V elektrárně Prunéřov I jsou postupně rekonstruovány čtyři bloky, -ía kterých se

za dožité turbíny osazují turbíny typu 1-B, umožňující ohřev vody ve dvou stupních aá-

kladních ohříváků parou z neregulovaných odběrů.

Třetí ohřev vody až na max. hodnotu 160 °C bude realizován ve třech špičkových

ohřívácích v EPRU II redukovanou parou, odebíranou za VT dílem turbíny. Proti poškoze-

ní výstupní části VT dílu turbíny nárůstem tlaku zvýšeným množstvím páry se musí zesí-

lit oběžné i statorové lopatky v 9., 11. a 12. stupni.

Štvrtý ohřev na hodnotu 180 °C je potřebný jen pro Klástereo, protože tamní topný

systém je na této teplotní úrovni vybudován. Dohřev bude realizován v dosavadní výmění-

kové stanici pro Kláštereo, umístěné v elektrárně Prunéřov I.

Vlastní realizace celé investiční akce je rozdělena do dvou etap. První část v 8.

pětiletce bude svou kapacitou zabezpečovat dodávky tepla do všech shora uvedených lo-

kalit kromě Kadaně, počínaje topnou sezónou 1990/91 až do roku 1995. Zahájení druhé
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otapy ae předpokládá v roce 1993 s cílem převést zásobování Kadaně z této teplárenské

uojatavj počínaje topnou sezónou 1995/96.

Číselné vyjádření požadovaných potřeb tepla v jednotlivých aglomeracích zásobova-

ných z TS Prunéřov a jejich zabezpečení výrobou tepla v závodech Prunéřov je uvedeno

T následující tf V:\ce:

Bilance potřeby a dodávky tepla TS Prunéřov
Tab. 1

Potřeby
tepla

Dodávka
tepla

Chomutov

Kláštereo

průmysl Prunéřov

Kadaň

celkem (včetně ztrát)

EPRU I

EPRU II

celkem

1990
MW

216,7

62,6

2,5

-

291,3

180,1

111,2

291,3

1995

mu
333,2

68,2

2,5

74,8

490,0

283,4

389,3

+672,7

2000 i
MW

341,3

68,9

20,5

74,8

516,6

283,4

389,3

+672,7

+ ) Po dokončení realizace druhé etapy je již TS EPRU schopna dodávat max.

projektované množství, i když potřeba do roku 2000 postupně roste

V oblasti Tušimice bude otázka zásobování teplem ovlivněna postupným útlumem a vy-

řazením elektrárny Tušimice I z provozu. Omezení provozu tohoto závodu se předpokládá

od roku 1995. K tomuto termínu je zapotřebí převést a nadále zajištovat dodávky tepla

pro Kadaň z oblasti prunéřovských elektráren. Tím dojde k uvolnění kapacity výměníkové

stanice závodu Tušimice II a možnosti převzetí a zajištění dodávek tepla pro průmyslovou

oblast Tušimioe za závod Tušimice I. Při řešení převodu dodávek tepla ze závodu Tušimi-

ca I na závod Tušimice II budou dodávky řešeny pouze v horké vodě a dodávky v páre se

omezí na nezbytné technologické účely. Pro včasné zabezpečení těchto nezbytných opatře-

ní, tj. projektu a vlastní realizace, je však zapotřebí zabezpečit realizaci tepláren-

okých záměrů v oblasti Prunéřov v daných termínech a závazné stanovení útlumového pro-

gramu závodu Tuäimice I nadřízeným orgánem.

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že požadavky na dodávky tepla jak pro průmysl, tak pro obyva-

telstvo Chomutovska jsou plánovaným řešením dodávek tepla z elektráren Prunéřov I a II

a Tušimice II plně pokryty i při postupném útlumu a ukončení provozu závodu Tušimice I.

To tie však dotýká pouze horizontu životnosti a provozu těchto elektráren.

Skutečností zůstává, že život i průmysl v západní části Severočeského kraje přetr-

vá tu i po ukončení životnosti závodů k.p. ESSM Tušimice, a tudíž bude trvat i potřeba

•iodávky tepla. Vezmeme-li v úvahu horizont životnosti nynějšíoh závodů a nutnou dobu na

přípravu, realizaci a uvedení nového zdroje pro dodávky tepla do provozu, je třeba se

jii dnes zamýšlet nad budoucností a včas rozhodnout a zabezpečit náhradu za nyní připravo-

vané řešení.
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VÝHLEDOVÉ RESEN1 ZÁSOBOVANÍ TEPLEM
OBLAST PRUNÉŔOV,

I
ZÁKLADNI
OHŘEV

PROPOHJJEV PR
IKUŠTEREC

KADAN

EPRU I - bt.3,45,6

ItTO

M 985,8

t 133

^ C H O M U T O V

? 160

.PRUNEIIQ

EPRUH-'čerp.sfe

t 160

TH , 7° , „

^-PRŮMYSL

EPRU II

t 160

ŠPIČKOVÝ
OHREV

J

ZASADNI SCHEMA PRO MAX. VÝKON

KLÁŠTEREC

Q...TEPELNY VÝKON (MW)

M...MNOŽSTVÍ (kg.s)

t...TEPLOTA ( °C)

Q dod z EPRU I... 283,4 MW

O dod z E PRU II...389,3 MW
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FBRHY/JgRME-AUSKOPPLUIfl} AUS GHOSSEH KERNKRAFTWERKEN

Dipl.-Ing. Hans Peter Winkens

Vorbemerkung

Die bisher in der Bundesrepublik Deutschland und den übrigen europäischen Länder

erstellten Kernkraftwerke waren bisher für die Wärmeauekopplung ungeeignet, da sie in

der Regel aus Sicherheitsgründen ausserhalb der Verdichtungsräume erstellt wurden und

damit die Transportkosten der Wärme zu hoch lagen. Auch war der Unterschied in der Wär-

mebereitstellungskoeten aue Icohlegefeuerten und aus Kernkraftwerken nicht so gross,

dass sich damit ein Wärmetransport uber weite Entfernungen gerechtfertigt hätte.

Dies wird sioh voraussichtlich im nächsten Jahreszehnt langsam ändern, weil sich

die Wärmeentnahme aus kohlegefeuerten Kraftwerken durch die Beschränkung ihres Ein-

satzes auf die Mittel- und Spitzenlast verteuern wird und dadurch, dass regionale Fern-

wärmeversorgungssysteme entstehen werden, fur die die bereitzustellende Leistung ao

weit ansteigen wird, dass sich der Transport uber grosse Entfernungen wirtschaftlich

lohnt.

Hach der ersten ölpreiekrise begann ein angestrengtes Suohen nach Möglichkeiten

der Energieeinsparung und der Energiesubstitution von Heizöl. Hierzu gehörte auch die

Wärmeauskopplung aus Kernkraftwerken. Überlegungen zu grossen landesweiten Ferawärne-

schienen in der Bundesrepublik Deutschland /1/ und in der Schweiz /2/ wurden detail-

lierte Teilplanungen im Rahmen der Erstellung der Gesamtstudie Fernwärme /3/ in den

Planstudien für Berlin /4 / , Oberhausen, westliohes Ruhrgebiet /5/, Kola, Koblenz, Bonn

/6/ und dem Rhein-Neckar-Rauin /7/ gegenübergestellt.

Bemerkenswerte Entwickungen in West— und Osteuropa

'Das erste nukleare Heizkraftwerk der Welt /8/ Agesta, in einem Vorort von Stock-

holm mit einer Wärmeleistung von 15 MW, das als Versuchs- und Forschuagsanlage errich-

tet wurde, ist vor einigen Jahren stillgelegt worden. Auch die Fernwärmeversorgung aus

dem Kernkraftwerk Forsmark von Stockholm und weiteren Grosstädten über ein Transport-

system mit einer Entfernung von mehr als 100 km wurde zwischenzeitlich aufgegeben,

da man nicht damit rechnet, dass die Kernkraftwerke in Schweden erneuert werden. Das

gleiche gilt für die Wärmelieferung aus dem Kernkraftwerk Basebeck, für aie Wärmever-

sorgung der Städte Malmo und bund uber eine Transportierung von 30 km.

Für den Grossraum Helsinki wird in den nächsten Jahren eine Fernwarmeleistung

von 4000 № erwartet. Hier ist eine Wärmelieferung aus zwei Kernkraftwerken, die östlich

und westlich von Helsinki erstellt werden sollen, geplant.

Seit 1958 wird aus einem Versuchsreaktor mit einer Wärmeleistung von 25 MW in Halden

(Norwegen) eine benachbarte Papierfabrik mit Wärme versorgt.

In Dänemark /9/ entstehen zur Zeit vier grosse regionale Wärmetransportsysteme

mit Leitungslängen von je 100 bis 150 km, so für Arhus und Umgebung (Abb. 1), für

Frederioia und andere Städte (Abb. 2 ) , für Odense und Umgebung (Abs. 3) und den Gross-

raum Kopenhagen (Abb. 4 ) . Diese Fernwärmesystéme werden jedoch über kohlegefeuerte Heiz-

kraftwerke versorgt. Auch spielen Müllheizkraftwerke und die industrielle Abwärmenutzung

eine gewisse Rolle. Auf den Bau von Kernkraftwerken hat Dänemark bisher verzichtet,

da ihm kostengünstige Importkohle zur Verfugung steht.
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Ktib. 5 : Hauptnetz der regionalen Fernwarmeversorgung Refuna
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De^egenüber let in der Schweiz in den letzten Jehren eine beachtliche Entwicklung
au verzeichnen, řosnille Kraftwerke sind dort nur zu einem geringen Ilas8e vorhar. len. So-
weit die .Elektrizität nicht aus Wasserkraftwerken bereitgestellt wird, wird ele in überwie-
gendem Lasse in Kernkraftwerken erzeugt. £>o wird seit einigen Jahren ein benachbarter
Industriebetrieb aus dem Kernkraftwerk 0Segen mit maximal 100 t/h Dampf beliefert. Seit

1983 ist die erste Stufe einer regionalen PernwärmeverBorgung "Refuna" /10/ aus dem

Kernkraftwerk Beznau in Betrieb gegengen und hat zwischenzeitlich einen beachtlichen

Umfang angenommen. Ober ein Wärmetraneportsyetem von 20 km Länge werden acht Gemeinden

mit insgesamt 15 000 Einwohner mit Fernwarme versorgt (Abb. 5)« Bin wesentlich gröseeres

Projekt "Transvaal" /ll/ mit einer Wärmeleistung von rund 500 IW für die Fernwärmeversorgung

der Städte im Limmat- und Aaretal befindet sich zur Zeit in der Projektphas« (Abb. 6).

Das gleiche gilt fúr die Region Olten-Aaarau /12/, für die Pernwärmelieferung aus d«m

Kernkraftwerk GSagen als Energiequelle. Die vorgesehene Wärmeleistung betragt 140 MW,

die Transportleitoagslaage 17,3 Ion. Des weiteren ist eine Fernwärmeversorgung von Bern-

West /13/ aus dem Kernkraftwerk Mühleberg vorgesehen. Die Rahmenbev/ilxigung für das Kern-

kraftwerk Kalseraugst /14/ enthalt die Auflage, eine Leistung von 460 W an ein regiona-

les Fernwärmesystem der Region Basal abgeben zu können. Basel verfügt zur Zeit über dae

grösate Fernwärmeversorgungssystem der Schweiz.

In der Bundesrepublik Deutschland ist bisher nur die Y/ärmeauskopplung aus einem Vei—

Suchskraftwerk mit eine? elektrischen Leistung von 50 MW im Kernforschungszentrum Karls-

ruhe verwirklicht worden /15/. Die Absicht, Fernwärme aus dem Kernkraftwerk Krümel für

die Stadtheizung von Hamburg auszukoppeln, wurde bisher nicht verwirklicht. Auch das Pro-

jekt der Wärmeversorgung von einigen Gemeinden aus dem Kernkraftwerk Philippsburg konnte

bisher nicht durchgeführt werden. Jedoch erfolgt aus dem Kernkraftwerk Stade eine Dampf-

lieferung mit einer Leistung von 60 t/h an die Norddeutsche Salinen-GmbH.

In den osteuropäischen Staaten, bei denen die Fernwärme in einem wesentlich grösse-

ren Umfange als bei uns entwickelt wurde, wird die Fernwärmeversorgung aus Kernkraft-

werken ebentfalls seit vielen Jahren diskutiert /16/.

Damit wird deutlich, dass das Problem der Wärmeauskopplung aus Kernkraftwerken

eine europaweite Bedeutung hat.

Technisch—wirtschaftliche Fragen der ffarineauskopplung aus /̂ rossen Turbo—Sätzen

Die Fernwärmeauskopplung aus grossen Kraftwerken, die aus stronnrirtschaf t liehen

Gründen erriohtet und betrieben werden, führt in der Regel au den thermodynamiseh und wirt-

schaftlich günstigsten Lösungen für die Fernwärmeerzeugung. Die Wärmeauskopplung kann

über Anzapfungen aus der Hauptturbine (Abb. 7) oder über eine dem Hauptblock parallel

geschaltete Gegendruokturbine (Zweigturbine) erfolgen. Auch ist es möglich, zwei Fluten

des niederdrückturbinenteiles als Gegendruckturbine auszulegen.

Die Entnahme aus grossen Kraftwerken fur Leistungen von 700 und 1 300 IW wurde

in der eingangs genannten Gesamtstudie /3/ und den dazugehörenden Planstudien /4 - 7/

untersucht.

Es besteht das Problem, auch bei geringer Wärmeabnahme im Sommer die volle Reaktor-

leistung für die Stromerzeugung nutzen zu können. Bei der Errechnung der Stromeinbusse

wurden in der Gesamstudie folgende Parameter variiert»

- Art des Dampfkraftprozesses (kohlegefeuertes Kraftwerk 700 IW, Kernkraftwerk 1 300 JW

und Hochtemperaturreaktor)

- Anzahl der Vorwärmstufen bis zweistufig
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Die Ergebnisse der Rechnungen der Gesactstudie sind in Abb. 8 wiedergegeben.

Sa zeigt sich, Jaoa zwischen den fossil^efeuerten Heizkreftwe.-Jcej» und dem HTü-Pro-

zeea keine wesentlichen Unteruchlede auftreten und sich in etwa die gleiche Stromelnbucße

er^ab. Mit L tei^en'itn Kondenaatordruck verringert sich die Stroaeinbusse um 5,4 JcWh/iü'h

Je 0,01 bar Druckunterechled.

Die zweistufige Aufwärmung miniert die Stromeinbusae gegenüber der einstufigen um

17 bio 40 icWh/MWh. Eine Verminderung der Hücklauftenperatur von 70 euf 40 °C führt zu

einer Verminderung der Stromeinbusoe von 20 - 22 kWh/MWh.

Die vorstehenden Angaben beziehen eich auf die Auekopplung der Wärme aus einer An-

zapf-Kondenoationoturbine. Die einer Dar.ipfturbine zu entnehmenden Darapfmensen BUB Tur-

binenanzapiangen sind jedoch begrenzt, da infolge der Dmpfentnahnen der Druck an den

Entnahraestellen sinkt. Hierdurch kann sowohl die Biegebesasprungong der letzten Schaufel-

reihen vor der üntnahmestelle als auch die Dampfgeschwindigkelt in den Abdampfleitungen

die zulässigen Grenzwerte erreichen.

Um die jeweiligen Grenzen der entnehmbaren ffSrmemexiie". aufzuzeigen, wurden in der

Pl&nstudie Oberhausen - Westliches Ruhr^ebiet / 5 / drei Turbinenmodelle untersucht:

Typ 1: Standard-Turbinen ohne Änderungen

Typ 2: Standard-Turbinen mit vergröaserten Anzapfschiltzen in Innengehäuse der Nieder-

druck-Turbine

Typ 3i Schwerwiegende Änderungen an den Niederdruck-Turbinen durch Vergrösserung von

La^erabstand und Anzapfquerschnitt und Änderungen an Innen- und Aussengehäueen

Die unter diesen Vori-issetzuošen auokoppelbu'-en Hf-izleistungen sind in Tab. 1 für ein

Druckwasaer-Kernkraftwerlc xit einer elektr L ^chen Leistung von 1300 Lffif und für ein kohle-

gefeuertes Kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 700 HIV im Kondensationebetrieb

wieder ;egeben. Die entnehmbaren Heisdampfiaengen, auch bezogen auf die elektrische Leistung,

aind beim konventionellen Kraftwerk infolge der geringeren spezifischen Frischdampfmengen

kleiner als beim Kernkraftwerk. Die den Anzapfungen entsprechenden Vorlauftemperaturen

sind in Abb. 9 in Abhängigkeit von der Heizleistung aufgezeichnet. Daraus ergibt sich,

daas grosse Heizleistungen nur mit hohen Dn.-spftemperaturen der Entnahme zu erzielen sind-

Dios führt, wie Abb. 10 zei^t, zu iionc;n Stromeinbuasen. Die unterschiedliche Stei-

gung der Kurven bei zunohi.iender he i zle i 3t ung is t durch '.Virkungsgradeinflüese in der

Hauptturbine sov/ie durch ansteigende Druckverluete in den konstruktiv vorgegebenen An-

zapf quersetmitten bedingt. Die Jbndpunlcte der Kurven in den beiden vorgenannten Abbildungen

markieren die jeweiligen irenzen der auskoppelbaren Heizleistung.

Um die vorgenannte Leistunrjabegrenzung in Abhängigkeit vom Temperaturniveau zu um-

^ehon, v/ur-ie in -ien Piastadien K/SN/KO und MA/LU/HD die Wärmeentnahiue aus dem Hauptturlio-

aatz parallel geschalteter Üe.^ondruckturbinen untersucht / 6 , 7/ . Neben den dadurch hö-

nsren Anla;eKocten weist diese Scha2t-uig auch energetische Nachteile auf, da die Haupt-

tur'oine zu dea ilauptbetriebazeiten nur teilbelaatet i s t . Im Durchschnitt ergab sich für

die Zweiturbiriön-Lösung eine um rund 30 % höhere Stromeinbusse.

Urs Ien tnei-modynanischen N3cateil der Zv/eiturbine möglichst gering zu halten, schlägt

die jesamtstudie vor, bis 600 '.iffi Wärmeleistung aus der Hauptturbine und die darüber hinaus-
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gehende Wärmeleistungen aua einer Zweigturbine zu entnehmen, um den Nachteil der schlech-

ten Auslastung des Wiederdruckteils der Hauptturbine zu vermeiden.

Weitere Untersachungen führten zu folgender Überlegung /19/:

Die Wänneentnahme aus einem .^rossen Kernkraftwerk, das vom Wärmeverbrauchszentrum weiter

etnfernt liegt, wird sich in der Regel nur dann lohnen, wenn diese eine hohe Benutzungs-

dauer von rund 6000 Stunden aufzuweisen hat, da nur dann mit günstigeren Wärmeerzeugungs-

kosten gerechnet werden kann als bei der Wärmeauskopplung aus einem konventionellen

Kraftwerk. Des weiteren iat davon auszugehen, dass sich regionale Fernwärmeversorguajs-

aysteme mit Wärmeleistungen von 3 000 bis 4 000 ifflf nur schrittweise über die Wärmeaus-

kopplung aus konventionellen Anlagen aufbauen lasaen, wie dies auch die Planstudien ge-

zeigt haben. Daher wird sich als He.jelfall ein Konzept ergeben, das die Grundlast der Wärme-

bedarfsdeckung dem Kernkraftwerk, die Mittellast dem konventionellen Kraftwerk und die Sp't-

last Spitzenkesseln oder Wärmespeichern zuordnet. In einem solchen Pali ist auch im Sommer

noch eine Wärmeabnahme von 400 bis 600 MIV vorhanden. Bei einem vierflutigen Niederdrück-

t e n kann daher eine Doppelflut auf Gegendruck ausgelegt werden und die Wärmeerzeugung

zur Hälfte aus dem Gegendruokdampf und zu je einem Viertel aus Entnahmen der beiden

Doppelfluten erfolgen. Die Wärmeerzeugung im Sommer beschränkt sich auf den Gegendruck-

teil, die Entnahmen für die Heizwasseraufwärmung sind geschlossen. Geht man dabei von

einer Hücklauftemperatur von 40 °C aus und rechnet man eine Vorlauftemperatur aus der

Kraft-Wärme-Kopplung von 120 °C, so ergeben sich in etwa folgende Aufwärmstufen bei

einer vierstufigen Aufwärmung des Heizwassers (Abb. 11).

40 - 60 °C über CJegendruckturbine, erste Flut

60 - 80 °C uber Gegendruckturbine, zweite Plut

80 - 100 °C erste Entnahmen aus den Kondensations- und Gegendruckturbinen

100 - 120 °C zweite Entnahmen aus den Kondensations- und Gegendruckturbinen

Bei der in folgendem Abschnitt aufgezeigten Zusammenarbeit mit Wärmepumpen verringert

sich die Temperatur des rücklaufenden Heizwassere auf bzw. beträgt die Temperatur des

aufzubereitenden Flusswassers 10 - 20 °C.

Dann tritt während der Wintermonate an die Stelle des Kühlwassers das Heizwaeser,

das in den Kondensatoren der ersten Doppelflut von 10 auf 45 °C aufgewärmt wird. Die

Aufwärmung von 45 auf 80 °C erfolgt über die beiden Pluten der Gegendruckturbinen, die

von 80 auf 95 °C aus den ersten Entnahmen und die von 95 auf 110 °C uber die zweiten

Entnahmen der Turbinen. Bei diesem Neispiel wurde eine Vorlauftemperatur aus der Kraft-

Wärme-Kopplung von 110 °C gewählt. In diesem Pali konnte aosar eine fünfstufige Auf-

wärmung des Heizwassers in der Kraft-Wärme-Kopplung verwirklicht werden.

In den beiden Fällen ergibt sich die Möglichkeit, den Kondensations- und Kühlturm-

teil einer Doppelflut einzusparen. Diese Einsparung kann mit rund 14 000 DM/MW Wärme-

leistung beziffert werden.

Ausblick

In der Bundesrepublik Deutschland sind z. B. in Berlin, Hamburg und München, im

Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Raum, mittleren Neckar-Raum grössere regionale Fernwärmever-

sorgungssysteme in der Entstehung begriffen, die im Laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre

einen Obergang zur Wärmeentnahme aus Kernkraftwerken für die Grundlast erwarten lassen.

Voraussetzung dafür wird jedoch sein, dass die Kostenvorteile der Wärmeauskopplung

aus Kernkraftwerken so weit anwachsen, daas sich die Erstellung von grossen Wärmetransport-

systemen lohnt. Hierzu müssen vor allem - wie augazelgt - Turbtnenauslegungen gefunden

werden, die eine kostenoptimale Auskopplung der Fernwärme aus Kernkraftwerken gewähr-

leisten.
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DIE ENTWICKLUNG VOM FERNWÄRME IM DÄHK.IARK

Dipl. Ing.\H. C. Mortensen

Däneinark\hat c ne Bevölkerung von rund 5,5 Mill. Menschen, and rund 2,1 Hi lýr Wohn-

ungen. Die jährliche Durchschnitstemperatur beträgt etwa 8 °C plus, aber in Jaauar-Februar

ist die Durchsoniiitsteniperatur bei 0 °C. Die Heizsaison streckt sich ab Ende .September

bis Mitte Mai, waß\in Gradtage umgerechnet etwa 3000 Gradtage (Celsius) pro/Jahr bedeutet,

auf eine minimale Acvssentemperatur von minus 12 °C bezogen.

In 1983 betrug individuelle Heizung 20 600 GWh oder ca 46 %. Block/eizung 5800 G'.Yh,

oa 13 5». Fernwärme deckte 17 300 GWh, ca 38 %, und elektrische Heizuajfca 1400 GWh, ca

3 %, Gesair.tverbrauch war\-5 100 GWh.

Von der Fernwärme wurde 8100 GWh (oder 18 %) durch kombinierte Kraft/Wärmeproduktion

hergestellt und 9200 GWh, od\r 20 % wurde von anderen Fernwärmeziéntralen geliefert.

Fünfzig Wärmegesellschafteui gehören den Gemeinden, die etwa 65 % von Fernwärme lie-

ferten, und 300 den VerbraucherKooperationen, die 35 % der fjernwärme produzierten»

350 Fernwärmezentralen haben \5lgefeuerte Kessel, 60 Eernwärmezentralen kohlegefeuer-

te Kessel, 20 Fermwärmezentralen haften gasgefeuerte Kessel, 20 Fernwärmezentralen sind

Elwerken (Kraft/V/ärme) angeschlossenXund 40 Fernwärmeaentralen sind Müllverbrennungsanlage;",

angeschlossen.

Seitdem (1983) hat sich die Entwicklung weitergemacht- Dänemark hat heute mit mehr

als 45 % der Wohnungshei.zung mit Fernwärme\ eine Áer höchsten der Welt und eine Ziel-

setzung von 55 % in 193;.

Die Basis für die Entwicklung von Fernwärme in vänemark

Die ersten Fernwärmeanlagen wurden s&it mehAals 50 Jahren in Dänemark gebaut,

einige davon als Kraft/Wärmeanlagen, da /an schon an den 30er Jahren die lokale Fern-

warme an Elwerken mehrerer Stellen in Jfenemark koppelte.

Es war aber in den Jahren nach LgŕôO als sich Fernwfome in Dänemark wirklich entwickel-

te, und zwar auf der Grundlage einffr Reihe von kleinereik Anlagen, besonders in Klein-

städten und Vororten der gröeseraft Städte, wo besonders d\e Stadtviertel, mit Ein- oder

Zweifamilienhäusern ausgebaut vmrden, d.h. also Gebiete mi^.sehr niedriger Wohnunge-

konzentration.

Der Brennstoff fur die/Fernwarmeaentralen war fast uberali. 01, das zur Zeit sehr

billig war, wobei die FerBwärmezentralen billigere und schwerere\öltypen als die einzel-

nen Kesselanlagen in Wohnungen verwenden konnten» Die Voraussetzung war damals wie immer-

noch in Dänemark, dass/jeder Verbrauoheranschluss an Fernwärme freiWllig ist und die

Verbraucher werden ep akzeptieren nur wenn es billig, effektiv und zuverlässig ist.

Mit den Ölkrisen in den 70er Jahren und mit steigenden Energie- und ölpreisen hat

sich die ganze L̂ lge in Dänemark geändert, und zwar durch die nationale u\d lokale Be-

mühungen zum Enfergiesparen. Umstellung an andere Energiequellen, Isolieruo&sarbeiten

und Erweiterung der Kollektiven Energie- und Heizungssysteme.

Diese/Bemühungen gingen von der Voraussetzung aus, dass Dänemark in 1973\nehr als

90 % seines Energiebedarfes importierte, und mit den steigenden ölpreisen - zeitweise

sogar y^ersorgungsschwierigkeiten - war unsere Nation einfach dazu gezwungen, dieVer-

braucjisgewohnheiten umzustellen. Diese Bemühungen haben in 1979 in eine gesetzlich«

der Energieverforgung resultiert, wodurch ein Gesamtplan des Landes zur Au

nützung von vorhandenen Energiequellen ausgearbeitet wurde.
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Wichtige Faktoren für dle EnerKleplaiiung lind Fernwärme

Der erste und wichtigste Paktor war die Reduktion von importierten ölmittel, Ver-

brauchsersparungen und Verwendung von alternativen Energiequellen zu erreichen.

Durch Isol'itionaarbeiten der Wohnungen, amtlicher Gebäuden u.s.w. wurde eine besse-

re Ausnutzung des Brennstoffes erreicht. Kohle wurde wieder eine sehr wichtige Energie-

quelle, die wirtschaftlich dem öl gegenüber sehr vorteilhaft war und der gröaste Teil

aller dänischen Elwerken stellten in den folgenden Jahren auf Kohlefeuerung um. In der

gleichen Periode wurde auch die dänische Eigenversorgung mit öl und Erdgas von der Bord-

see gestei;ert, da diese Energiequellen dem Import von öl gegenüber konkurenzfähig wurden.

Die Entwicklung hat zunächst die Gesamtproduktion von Kxaft/Wärme bei vielen Elwerken

mit geführt, die ihre Wärmeproduktion an immer grössere integrierte Fernwärmesystéme an-

geschlossen haben.

Oberechusswärme von der Industrie hat sich alc ein bedeutender Faktor bewährt, der

auch an die Fernwärmesysteme angeschlossen ist, und dadurch zusätzlich wesentliche Umwelte-

verbesaerungen mitgebracht hat. Ausserdem hat die Verwendung von niedrigwertigen Brenn-

stoffen wie Holzabfälle und Rin.de von den Sägewerken, sowie Stroh von der Landwirtschaft

bedeutende Zuschüsse von "Lokalenergie", die sonst nur Umweltverschmutzung verursachte

Vorteile mitgebracht.

Ausnutzung der Energie von Müllverbrennungsanlagen wird auch ein Teil der Lokalen-

energieversorsung sein und natürlich wird es mit der Ausnützung von bleibenden Energie-

formen, wie geothemische Wärme, Windkraft und Biogas, gearbeitet.

Die Fernwärmezentralanlagen sind mit ihren grossen Leistungen und vielen Verbrauchern

Abnehmer dieser Uberschussenergie. Es ist eine Energiequelle die kaum für Transport oder

Export geeignet ist, wie z.B. Erdgas und öl. Und hier sind wir bei einem fundamentalen

Paktor in der dänischen Energieplanung: auf lokaler Basis zuerst die nicht-lagerbare und

nicht-transportfähige Energiequellen auszunützen, wodurch der Export von hochwertigen

Brennstoffen wie öl und Erdgas ermöglicht wird, und dadurch Sxportgeivinne zu machen,

statt wie früher nur Importkosten für die Energie.

Die Umstellung auf Verwendung von mehreren Brennstoffen hat bedeutendere Ersparnisse

mitgebracht, da nan. jetzt kurzfristig in der Lage ist auf günstigste Energiepreiae sich

umzustellen und gleichzeitig hat man die Versorgungssicherheit gesteigert.

Ausbau grosser Produktionszentralen für Kraft und Wärme hat bedeutende Verbesserungen

im Umweltschutz mitgebracht. Die weit bessere Ausnützung von Brennstoff, die bei 70-80 %

bei Kraft/Wärmeproduktion liegen, gegenüber 35-40 % bei Kraftproduktion aleine, hat eine

Ermässigung des Brennstoffverbrauchs mitgeführt, und auch klare Vorteile für die Umwelt.

Zur gleicher Zeit sind diese grossen Produkfcionseinheiten in der Lage die grossen Investi-

tionen zu leisten, die für eine effektive Rauchgasreinigung erforderlich sind, um die

zukünftigenUmweltsbedingungen einhalten zu können.

Für die Verbraucher- private und öffentliche - bedeutet Fernwärme auf Grund Kraft/

/Wärme und Überschusswärme niedrigere und stabilere Heizungskosten» Erstens iat ein

gröseerer Teil der Energie viel billiger, und zweitens ist der Anteil der Brennstoffe

in den Gesamtkosten von Anlagen- und Betriebskosten viel niedriger, sodass sie weiter

auf eine längere Periode zur technischen Entwicklung und Benützung besserer Materialien

verteilt werden können.
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Die rernwanaeyersorgaOrg in Odense

Die Pci-nwarmeversor^une in 0den3e begann i;.i Jahre 1929 und hat sich in mehr als

50 Jahren bewährt. Damals war die Verdorgung von einem in der Stadtmitte gelegenem rela-

tiv kleinem Kraftwerk versorgt. Erst im Jahre 1953 wurde mit der Inbetriebnahme eines

grösseren regionálna Heizkraftwerkes uaserhalb der Stadt die Möglichkeit einer schnellen

Netzerweiterung gegeben. Im 1970 gab es drei derartige Heizwerke. Im Laufe der sechzi-

ger Jahren sind auch in den Vorstadtgemeinden von Odense Fernwärmeversorgungsanlagen

im kommunalen Betrieb auf der Basis ölbeheizter Heizwerke erreicht worden. Im Laufe

der siebziger Jahren war man bemüht die neuen TSetze mit dem innerstädtischen Hetz zu ver-

binden, und auaser den Verbindungsleitungen neue Transportierungen vorn Heizkraftwerk direkt

in die Vorstädte zu führen. Es gibt heute 11 Spitzenbelastungaheizwerke, und zwei klei-

nere Betriebe liefern Uberachuaswärme. Insgesamt sind 10 übergabenstationen und im Ver-

teilernetz 23 Versor/iungspunkte.

Der Stadtkern in Odense ist ganz klein und weißt nur wenige Häuser mit mehr als

fünf Stockwerken auf. Die übrigen Stadtteile sind überwiegend Villenviertel. Man nennt

Odense das grösate Dorf Dänemarks. Die rund 170 000 Einwohner wohnen in etwa 73 000

Wohnungen, was 2,3 Personen pro Wohnung bedeutet, über 60 % der Wohnungen sind Einfamilien-

häuser, .Reihenhäuser und dergleichen. 31 000 Gebäude sind Fernwärme versorgt, davon etwa

60 % Einfamilienhäuser.

Die Fernwärmeverbraucher sind, wie in Dänemark allgemein üblich ist, direkt, d.h.

ohne Wärmetauscher, angeschlossen. Auch im Netz gibt es keine Wärmetauscher. Dasselbe

Wasser fliesst also sowohl in den Wärmetauschern des Heizkraftwerkes ale auch in den

Heizkörpern der Verbraucheranlagen. Der direkte Anschluss verbilligt also die Haussta-

tionen und vermeidet etwaige Wärmeverluste der Wärmetauscher. Anderseits fordert er eine

Anpassung von Druck und Temperatur des Vorlaufswasaers im Hetz an die Verbraucheranla-

gen. In Odense variiert je nach Aussentemperatur und Windanfall die Netzvorlauftempera-

tur ab Werk zwischen 96 und 82 °C. Das Netz ist allerdings für 110 °C ausgelegt. Dadurch

enthält es noch zusätzliche Reaervekapaaität. Der Vorlaufdruck im Verteilernetz ist auf

5,4 Bar begrenzt.

Das Kraftwärmewerk in Odense versorgt jetzt auch weitere drei Gemeinden, die, wie

man sieht, weit von der Odense liegen. Es handelt sich um Munkebo, Kerteminde und

Langeskov, mit folgendem Fernwärmeverbrauch: Kerteminde ca 1 100 000 m , Langeskov ca

750 000 m-' und Munkebo 475 000 m . Weiter aind zwei Gebiete mit Gärtnereien mit einem

Gesamtverbrauch von rund 1 800 000 nr angeschlossen. Die drei Stadtbezirke und die

Gärtnereien sind mit Transmissionaleitung durch Wärmetauscher mit dem existierenden

Fernheiznetz verbunden. Diese Anlage ist für eine normale Betriebstemperatur von 70 -

- 100 °C und Rückleitungstemperatur von etwa 30 - 50 °C ausgelegt.

Fernwärmeversorgung im Raum Kolding - Frederlcia - Ve^e

Das Dreieckgebiet hat seinen Namen bekommen, weil die drei Städte ein Dreieck bil-

den. Zwischen diesen drei Gemeinden sowie der Stadt Börkop, in der Mitte des Dreieckes,

und der Stadt Middelfart auf Fiinea. ist jetzt eine Zusammenarbeit über die künftige

Wärmeversorgung mit einer 75 km langen Obertragungsleitung als Bindeglied geführt.

Zweck der Gesellschaft TVIS ist die Lieferung von Fernwärme durch Errichtung eines

gemeinschaftskoraiTiunalen übertragungsunternehaens, wobei die Lieferung auf der Nutzung

von Abwärme und Kraftwärme basiert, ergänzt durch örtliche Spitzen- und Reserveaproduktion.

Die beteiligten Gemeinden haben auf Grund der Energiekrise im Jahre 1973 für sich Unter-

suchungen in Bezug auf die Nutzung von Abwärme vorgenomen. Der Bürgermeister von Börkop

hat Pläne auf eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den beiden grossen Unter-

nehmen in Prederioia, Superfos und der Shell-Raffinerie, sowie dem Kraftwerk "Skärbäkvärket"
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gehabt. Ľaraufhin forderte das Knergieminicterium zu seiner solchen Zusammenarbeit auf,

und im Juli 1982 herrachte über die Gründang der Gesellschaft Einigkeit. Auf Grundlage

des Gesetzes über Wärmeversorgung wurden die Teilpläne für regionale Wärmeversorgungs-

anlagen auf der Basis der Nutzung von Abwärme und Erdgas von dem Energieministerium ge-

nehmigt. Die Untersuchungsarbeit wurde von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der betei-

ligten Gesellsc.-a-ter durchgeführt, darunter der Gemeinden und Versorgungsunternehmen,

sowie einzelner Berater.

Ein Bericht von dem Berater des Kreises Vejle beschrieb eingehend die wirtschaft-

lichen und energiemässigen Konsequenzen einer Reihe alternativer Wärmeversorgungsstruk-

turen, die auf der Nutzung von Abwärme basierten. Im Zusammenhang mit der Untersuchung

gaben die Gemeinden ihre Auskünfte über den Wärmebedarf. Ein Drittel des Wärmebedarfes

wurde durch Fernwärme gedeckt. In den Wärmeversorgungsmöglichkeiten waren:

- Müllverbrennung in Kolding, Middelfart und Vejle (Abwärme)

- Superfos (Abwärme)

- das Skärbäkvärket, grosse Auskopplung

- lokales Heizkraftwerk in Vejle

- erdgasbeheiztes Heizwerk in Vejle

- Lokales Heizkraftwerk in Middelfart

- erdgasbeheiztes Heizwerk in Middelfart

- kohlenbeheiztes Heizwerk in Bornkop

Ausserdem wurde die Spitzen- und ReserveVersorgung durch ölbeheizte Heizwerke vor-

gesehen. Die Verwirklichung der Zusammenarbeit hätte eine Energieeinsparung für die verschie-

denen Strukturen 26 % bis 36 % und zwar mit einer ölver&rängung von zwischen 86 % und

91 % zur Folge.

Die lokale Abwärme hat Vorrang und sie umfasst die Müllverbrennung in Borkop. Die

lokale Abwärme ist aber eine lokale Angelegenheit und nicht Bestandtteil der Lieferun-

gen von TVIS. Die regionalen Wärmeerzeuger bestehen aus Skärbäkvärket, der Shell-Raffi-

nerie und Superfos (Düngenmittelhersteller). Die vorhandenen Fernheizwerke sind Bestand-

teile des gesamten Produktionssystems, wobei die einzelnen Einheiten als Spitzen- und/

/oder Reservenkapazität eingesetzt werden, und zwar in einer Reihenfolge, die die optima-

le Betriebwirtschaftlichkeit berücksichtigt. Die gegenwärtigen Kesselkapazitäten werden

behalten. Sie entsprechen dem maximalen Leistungsbedarf der einzelnen Versorgungsgebiete.

Die Investitionen betragen dem Preisstand des Jahres 1983 wie folgt:

- Primäre Produzenten: Umbau Skärbäkvärket und Shell 180 Mill dän. Kronen

- Übertragungssystem: 637 Mill dän. Kronen

- örtliche Verteilungsnetze: Vejle 115, Börkop 22, Fredericia 160, Middelfart 45, Kolding

252 Mill. dän. Kronen

- Gesamtinvestition: 1411 Mill dän. Kronen

Das gesamte Wärmeübertragungsnetz umfasst ca 75 km Doppelrohre von f) 125 bis JĎ 650 mm.

Das Übertragungsnetz wir für einen max. Druck von 25 Bar und fur eine max. Wassertempera-

tur von 120 °C kalkuliert. In Betriebfall wird die Vorlauftemperatur des Wassers ab Wärme-

erzeuger voraussichtlich bei 105 °C liegen. Es lässt sich eine Abkühlung erreichen, die

einer Rücklauftemperatur von ca. 60 °C entspricht.

Die Trasse weisst verschiedenartige Verlegungsverhältnisse und —Bedingungen auf:

- Offene Landstrecken

- Feuchtbodengebiete in Land und Stadtgebieten

- Strassen und EiBenbahnunterführungen

- überquerungen von offenen Wassergebieten

Im Hinblick auf eine optimale Betriebswirtschaftlichkeit und Veraorgungssicherheit

wird das Übertragungssystem mit Hilfe einer fortschrittlichen EDV-Anlage überwacht und

gesteuert. Auf Grund von Messungen und Betriebesignalen die von den Pumpanlagen, Ventil-
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anlagen et:- dea Übertragungssystems fernübertragen werden, wird die ÜDV-Anlage anhand

von u.a. jahreszeitlichen Verhältnissen und Strassenverhältniasen die jeweils v/irtcchaft-

lichste Betriebastrategie wšíhlen, und auf Grund davon Pumpenleistnagen und Spitzenlast-

produktion koordinieren^ -

Sowohl der Vorstand aliü auch die Verbraucher können über die enormen Einsparungen,

die das Riesenprojekt bewirkt freuen. Vergleicht man den gegenwärtigen Brennstoffver-

brauch in diesem Gebiet mit dem Verbrauch nach Verwirklichung des Projektes, so ergibt

sich eine Energieersparung von 50 % und eine '.^.Verdrängung von 80 %, was ca 130 000 Tonnen

pro Jahr bedeutet. Die Energieeinsparung beruht hauptsächlich auf der Nutzung der brenn-

stoffunabhängigen Abwärme von Shell, sowie der verbesserten Brennstoffausnutzung durch

die Kraft-Wärme-Kopplung statt einer separaten Ľlektrizitäts- und Wärmeerzeugung.

Der WärmeverBor,z;un;i:t3plan für die Staat Aarhua

Auch in der Stadt Aarhus muss man auf die Ölkrise im Jahre 1973 zurückblicken, um

die Grundlage für ein Milliardenprojekt, das .;rösste in der Geschichte der Stadt Aarhus,

zu schätzen. In Aarhus wurde die Stadmitte seit 1928 von dem Kraftwerk liidtkraft am Hafen

mit Fernwärme versorgt, und der Ausv/eiterung ihres zweiten Kraftwerkes, des Studstrupvärket

nördlich von Aarhus mit einer Auskopplung von Fernwärme aus den neuen Turbinen wurde be-

nutzt. Gleichzeitig wurde die Luftverunreinigung im Raum Aarhus erheblich reduziert, als

die nahverunreinigenden Quellen - die mit öl beheizten Heizwerke und die privaten öl-

feuerungsanlagen verschwunden sind, und weiter die Kühlwasserableitung des Studstrupvärket

in die Aarhuser Bucht erheblich reduziert.

Die Zielsetzung die schon im Jahre 1977 niedergelegt wurde, besagte, dass 90 % des

gesamten Wärmebedarfes in der Gemeinde Aarhus vor 1995 mit Kraft-Wärme gedeckt werden

sollte. Die Aufgabe der Sta it Aarhus war zusammenfassend - die Fernwärme von dem Stud-

strupvärket an alle nicht besiedelten Gebiete in der Gemeinde Aarhus und die nächstliegen -

den benachbarten Gemeinden zu transportieren.

Daß Projekt umfasst ca 100 lern übergeordnetes Ubertragungsnetz, das in verschiedenen

Rohrsystemen mit Dimension von 200 mm jö bis 1000 mm t> verlegt wurde. Auch die Lieferung

von Fernwärme an ílachbargemeinden Skanderborg, Horning und Hornslet ist jetzt durchgeführt

Damit die Fernwärme mit der richtigen Temperatur und ait dem richtigen Druck an die

Verbraucher gelangen kann, war es erforderlich 42 Y/ärmeteLisch-Anlajen zu bauen. Die Länge

des sekundären Leitungsnetzes wird ca 700 km betragen, Stichleitongen in die einzelne

Haushalte betragen ca 350 lern, und die Gesamtlänge des Verteilernetzes beträgt über 1000 Ion.

Sämtliche Operationsdaten des gesamten Systems werden Ta ; und liacht durch Fernüberwachungs-

anlage überwacht.

Der V.'ärmeversorj;un*splan Aarhus umfa3st 42 Wärmet.'tuschanlagen, 2 Pumpenanlagen und

40 Absperranlarjen. Das übergeordnete übertragunganetz ist, wie schon erwähnt, 100 km lang,

ülediiimrolirmaase 200 1000 mm 0, die für raax. Druck 25 Bar dimensioniert sind. Max, Vor-

laufstemperatur 125 °C. Rüd&aufteiaperatur 60 - 70 °C. Max. zirkulierende Wassermenge

6500 m /St. Die V/aesermenge in Übertragung sne t z 48 000 m . Die Kapazität des Studstrup-

värket 400 Gcal/Std.

In der '-íemeinde Aarhus mit 250 000 .Einwohner wird 90 % des Wärmebedarfes durch Kraft-

-'.Värme gedeckt, und die jährliche Einsparung im Jahre 1995 ist auf 140 000 Tonnen Gasol

und 70 000 Tonnen schweres öl berechnet, während der Mehrverbrauch des Studtstrupvarket

120 000 Tonnen Kohle betragen wird. Hettoeinsparung ist auf 140 000 Tonnen Gasol berechnet.

Dabei muss angeführt werden, dass der Wärmeveraorgungsplan für Aarhus auch mit der Versor-
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ing der 3tadtrandgemmeinden Odder, Horning, Skaderborg, Galten Hammel, Hinnerup.Hadsten,

Rosenholm und Rönde rechnet. Die Kosten f'dr die Pernwärineverbraucher der Gemeinde werben

60 íó der Kosten bei Ciasöl-Heizuns entsprechen.

Die Pra-je der Versorgungssicherheit ist natürlich von Bedeutung. Wenn ein vollstän-

diger Ausfall doc Gtudstrupvärket vorkoiiĽ.ien 3ollte, kann man mit Hilfe des Havnevärket,

der Wärme der koinr.iunalen Verbrennungsanlagen und durch die Inbetriebnahme einer Reihe

von Werken, die jetzt stillgelegt werden, mindestens 60 % der Versorgung decken.

Wärmeversor.^ungsplan für Kopenhagen

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen und eine Reihe ihrer Stadtrandgemeinden haben

zusammen einen der grössten Kraft-Wärme Projekte in westlicher Welt überhaupt durchge-

führt. Schon lütte 1970er Jahre wurde man rlaruber einig, daas die Etablierung einer Fern-

wärmeleitungsverbindung von der Insel Amajjer nach Seeland für einen rationellen Ausbau

der Fernwärmeversorgung in dem dichtbesiedelten Gebiet, vor allem in der Gemeinde Kopen-

hagen notwendig; ist um die Abwärme der Amagervärket und Amagerforbrändig ausnutzen zu

können. Dafür war es dringend notwendig einen Tunnel in dem Kalkfelsen unter dem kopen-

hagener Hafen zu bauen.

Zwei Unternehmen CTR (übertragugsunternehmen der zentralen Gemeinden) und VEKS

(örtliches Kraftwärme-Versorguiiijeuiiternehmen) bekam die Aufgabe das öbertragungsnetz

für Fernwärme zu planen, zu errichten und zu bewirtschaften, wobei die Unternehmen die

Wärme bei den Produzenten kaufen, die durch das Ubertragungsnetz transportieren und sie

an die betreffenden Geaellschaftergemeinden verkaufen. Bei der Nutzung der überschüssigen

Wärme aus dem Avedörevärket und dem Amagervärket steht fest, dass allein VEKS eine er-

hebliche Verdrängung von etwa 250 000 t 0"l jährlich erreichen kann, und dadurch Devisen

einsparen kann.

Die Länge des Ubertragungsnetzes wird 150 km betragen, und die Verbindung zwischen

Amager und Seeland unter dem kopenhagenen Hafen wird anhand eines 1600 m langen Tunnels

hergestellt, und zwar 35 m unter Kopenhagen durch den ausserordentlioh harten Kalkfelsen.

Dieser Tunnel wurde im Juni 1986 fertiggebracht Der Tunnel hat den klaren Vorteil, dass

es möglich wird einen Rohrbruch zu reparieren oder das Rohr auswechseln. Der Tunnel wird

vier 700 mm ft> Rohren fassen, die 100 - 200 °C warmes V/asser für Heizung transportieren

sollen und danach das 60 °C warme Wasser nach Verwendung wieder zurückbefördern. Zu den

Lieferanten werden ausser dem schon erwähnten Heizwerk Amagervärket und dem kommenden

Werk auf Avedöre Kolmé auch die Mullverbrennungsanlage Amagerforbrändigen, die Kläranla-

ge Lynetten und das Kraftwerk H.C. örstedsvärket kommen.

Der Uettowärmebedarf von rund 15 000 TJ/Jahr verteilt sich auf die fünf Versorgungs-

gebiete rund wie folgt: Gemeinde Prederiksberg 3000 TJ Gentofte 1150 TJ-Gladsaxe 500 TJ -

Kopenhagen 10 000 TJ - Taarnby 800 TJ.

Von den beiden Müllverbrennungsanlagen Lynetten und Amagerväriret sind mit der Ge-

meinde Kopenhagen Vereinbarung über Lieferung von Wärme aus der Mullverbrennung ge-

schlossen worden. Die beiden Verbrannungsanlagen haben zusammen eine maximale Produktion-

kapazität von 54 MJ/s, und sie können in allen 8760 Stunden pro Jahr im Durchschnitt

47 MJ/s zur Verfügung stellen, oder eine Jahresproduktion von 1482 TJ.

Im Hinblick auf eine Gesamtbeurteilung der zur Verfügung stehenden Kapazität wird

vorausgesetzt, dass die Müllverbrennungsanlagen zuerst die Produktion aufnehmen, daBS

sie jede Stunde pro Jahr Wärme erzeugen. Danach werden neue Auskopplungswerke und später

das Amagervärket eingesetzt, schliesslich der 0ber3chuss aus der Damperzeugung und zu-
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letzt die Spitzenlaetanlagen. Die erforderliche Produktionskapazität bei vollem Ausbau

iat so berechnet, daas die maximale Belastung ab Werk auch bei einem Aasfall der grössten

Produktionseinheit gedeckt werden kann. Die gesamt notwendige Produktionskapazität be-

trägt somit im Jahre 2002 1819 ÜJ/s.

Das Wasser von den Müllverbrennungsanlagen wird mit 120 °C durch des übertrasungs-

netz an die verschiedenen Verbrauchergebiete gepumpt. Am Ende der übertrasunssleitungen

befinden sich insgesamt 20 Wärmetauscher, die die Wärme in dem feineren Hetz in den Ge-

meinden an einzelne Verbraucher leiten. In Spitzenlastzeiten an den kältesten Winter—

tagen wird es durch die Produktion der Spitzenanlagen ergänzt, so daes sich der Wärme-

bedarf aller angeschlossenen Einheiten was ungefähr 250 000 Wohnungen entspricht, decken

läset.

Day Hauptstüok des CTR-Projekts wird voraussichtlich am 1. Juni 1987 probeweise

in Betrieb genommen.

Der Baukostenvorechlag der CTR (Preisstand Juli 1S86) setzt sich aus folgenden Pos-

ten zusammen

- Ubertragungsleitungen 1074 Mill dän. Kronen

- Wärmetausch- und Pumpenanlagen 276 Mill dän. Kronen

- Tunnel 148 Mill. dän. Kronen

- Spitzenlastanl&gen 169 Mill dän. Kronen

- Steuerung und Überwachung 27 Mill dän. Kronen

- Gründetückserwerb und Entschädigung 70 Mill dän. Kronen

1764 Mill dän. Kronen

Das Ergebnis wird also das grösste Fernwärmenetz der westlichen Welt sein, von

Köge Im Süden bis Svogerslev im Westen und Hilleröd im Norden.

Referenzen:

Diplomingenieur H.C. Mortensen, Technischer Direktor dee CTR

Vizebürgertneister Lennart larson, Stadt Odense

Geschäftsführer Bent Johannesen, TVIS

Oberingenieur II. Bergh-Hansen, Aarhus kommunale Värker
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DIE oYJIJ^OHZSPTIOu DhS FSUf.V&UiĽVĽKBUHDSVSTJ&S DEM. HAUPTSTADT DKR DDR. ŕ'LHLIK.
U2.'TĽR BLSOľiDERxiR B S R P C K S I C H T I G U H S DKR HYDRAULISCHEM DIREKTEIHSPEISUUG

D r . I n g . B. rCrauae

Die Fernwar:....-Versorgung der Hauptstadt der DDH hat in den vergangenen 10 Jahren

eine aussenordentlich progressive Entwicklung genommen. Aus der Zielstellung der Di>H,

bis 1990 die Wohnungsfrage als sozialpolitisches Problem zu losen, resultierten ent-

sperechende llausnalunen zum verstärkten Ausbau und Neubau von Erzeogerwerken und Verteilunjs-

netzen in der Hauptstadt Berlin.

Der jährliche Zugang von Neubauwohnungen an fernwärmenetze des Energiekombinates

Berlin liegt gegenwärtig bei 20 000 Wohnungen, die durchchnittliche jährliche Steige-

rungerate der Wärmehöchstlaet beträgt 180 UW.^. Iß den drei grösaten Heizkraftwerken, die

mit iiogesamt 2250 MW^jj 85 % dee Fernwärmeleistun^sbedarfee abdecken, wir zur Zeit noch

ausschlieselich Erdgas als Brennstoff eingesetzt. Zwei Werke arbeiten in direkter hydrau-

lischer Kopplung seit 1978 im Verbundbetrieb, und für 1986 ist der Anschluss des dritten

grossen Systems vorgesehen. In allen Absatzgebieten ist fast ausnahmslos die direkte

Einbindung der Hausanlagen in da3 Fermwärmenetz realisiert. Die erste Etappe der Järd-

gassub3titution durch Rohbraunkohle beginnt 1986 mit der Inbetriebnahme einer Substi-

tutionsanlage 2 x 320 t/h mit Sammelschiene zu einem bestellenden Heizkraftwerk. In der

zweiten Etappe ist ebenfalls auf Basis Rohbraunkohle eine Neuanlage von 700 MW. fa vor-

gesehen, die in ein Netz mit 2,5 MPa und 180 °C einspeist und dessen Iŕitteldruck bei

1,55 MPa liegt. DlesesNetz wird über neu entwickelte Stationen bis 400 W ^ direkt hy-

draulisch mit vorhandenen Netzen gekoppelt, deren Parameter bei 150 °C, 0,98 - 1,27 MPa

und MitteldrSckeß von 0,59 - 0,74 MPa liegen. Pur ausschliesslich im Einzugsbereich des

2,5 MPa-Systems liegende Wohnungsneubaustandorte wurden Inselstationen für Leistunge-

grössen von etwa 50 MW., entwickelt.

Das 2,5 MPa-System besteht aus Rohrleitungen mit einem llenndurchmesser zwischen

800 - 1200 mm. Vorgestellt v/erden Grundsatzprobleme bei der Entwicklung grosser hydraulisch

offener Verbundsysteme, die technische Lösung der Stationen, das Berechnungsverfahren

zur Ermittlung instationär Netzvorgänge und Angaben zu einer Versuchsstation. Die tech-

nische Lösung ist mit im DDR-Produktionsprogramm befindlichen Armaturen, Reglern und

Pumpen realisierbar bzw. in der Versuchsstation bereit realisiert.

1. Erreichter ütand der Fernwärmeversorgunp:

Die Fernwärmeversorgung der Hauptstadt der DDR hat seit Beginn der sechziger Jahre

zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit dem Neubau des HKW Berlin-tlitte wurde zunächst das

Stadtzentrum erschlossen, dessen Abnehmer ausschliesslich Wohnungsneubau und gesell-

schaftliche Einrichtungen waren. Ein v/eiterer Neubau, das HKW Berlin-Lichtenberg, deckte

den steigenden Bedarf des Wohnungsneubaues und der Industrie und ein drittes System

entstand im Einzugabereich des vorhandenen Heizkraftwerkes Berlin-Rumniel3burgt das eben-

falls Wohnungsneubau und Industrie mit Wärme versorgte. Entscheidende Steigerungsraten

sind seit 1976 zu verzeichnen. Aus den Beschlüssen von Partei und Regierung, die Wohnungs-

frage als sozialpolitisches Problem bis 1990 zu lösen, resultierten entsprechende Maas-

nahmen zum ausserordentlich progressiven Ausbau und Neubau von Wärmeerzeugungsanlagen

und Verteilungsnetzen. Im Fünfjahrplan 1981-85 wurden in der Hauptstadt rund 79 000

Wohnungen neu gebaut und 2500 rekonstruiert, die auaschliesalioh mit moderner Raum-

heizung ausgerüstet sind. Etwa 95 % dieser Wohnungen wurden an die Ferwärmenetze des

VEB Energiekombinat Berlin angeschlossen. Unter Einbeziehung weiterer Abnehmeran-



Schlüsse liegen jährliche Steigerungsraten von 180 Iö''tjj Warne höchst last vor. Past 34 So

des gesaiitön Wohnongebestandtellea waren 1985 mit Fernwärme und insgesamt 60 % aller

•Vohnungen mit modernen Haumheizungesystenien ausgerüstet.

Vom VSB Energielroabinet Berlin werden 13 FernwärnesySterne in der Hauptstadt betrieben,

die eine Wärmehöchc-last von 2620 M W ^ abdecken.

Davon entfallen 2250 Iffî j, auf die drei grossen Heizkraftwerke Mitte, Lichtenberg

und Rummelsburg.

Eine Obereicht über die wichtigsten Systeme zeigt Bild 1. Gejenwärtig werden diese

drei Grossanlagen mit dem Brennstoff Erdgas betrieben. Bereits ab 1978 erfolgte die Auf-

nahme eines offen hydraulischen Verbundbetriebes über eine 3,5 km lange Verbindunse-

leitung 2x DN 800/1000 zwischen den Werken Lichtenberg und fiummelsburg, zuoächt, um

den Bilanzausgleich zwischen Bedarf und Kapazität zu ermöglichen und zukünftig, um einen

rationellen Brennstoffeinsatz im Gesamtsystem durchzusetzen. Die Verteilungssysteme sind

überwiegend in nichtbegehbaren Kanälen bis maximal 2x DN 1200 verlegt und Sockelleitungen

wurden dort eingeordnet, wo es die städtebauliche Einordnung zuliess. Die Systeme

werden mit gleitenden Temperaturen betrieben und die Abnehineranlagen aid bis auf weni-

ge Ausnahmen direkt über typisierte Hausanschlusstationen, die durchgangig mit auseen—

temperaturabhangiger Regelung ausgerüstet sind, angeschlossen. Das Heisswasserverbund-

system Lichtenberg/Runmielsburg hat einen maximalen Betriebsdruck von 1,27 HPa, der Mittel-

druck beträgt 0,74 MPa und die direkt angeschlossenen Annehmer sind für 0,98 MPa ausge-

legt. Das Verteilungssystem Mitte wurde entsprechend dem damaligen technischen Stand für

einen maximalen Betriebsdruck von 0,98 MPa und einen Mitteldxuck von 0,59 MPa ausgelegt.

2. Syatementwicklungakonzeption 1985 - 2010

Die weitere Systemkonzeption muss von folgenden Prämissen ausgehen:

- ßie gegenwärtig zu verzeichnenden Steigerungsraten v/erden sich nur unwesentlich andern

und mit Beginn der neunziger Jahre in zunehmenden Masse die Ablösung dezentraler Anlagen

beinhalten. Dieser Entwicklung muss der Ausbau der Werke und Netze Rechnung tragen

- Zur Substitution der gegenwartig eingesetzten hochwertigen Brennstoffe muss in ver-

stärktem Llasse einheimische Rohbraunkohle eingesetzt werden. Restriktionen an den Kraft-

werksatandorten zwingen deshalb zum Aus- und Neubau von WärmeVerbundsystemen

- Das kosten- und materialsparende Verfahren der Direkteinspeisung ist beizubehalten

und weiterzuentwicklen

- Die Verteilungssysteme sind insbesondere bei grösseren Transportentfernungen und im

dicht bebauten Stadtgebiet im ifenndurchmesser begrenzt

- Das Betriebsverhalten grosser hydraulischer Heisawasserverbundsysteme wird ausserordent-

lich kompliziert und muss insbesondere für instationäre Vorgänge sehr detailiert unter-

sucht werden

Ausgehend von diesen Zielstellungen wurden umfangreiche Variantenunterauchungen in

enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Energieversorgung Dresden durchgeführt, die

vor allem hinsichtlich ihres Investitionsaufwandes und der erreichbaren Substitutions-

effekte bewertet wurden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde entschieden, den Sy-

stemausbau entsprechend Bild 1 vorzunehmen. Der Grundgedanke besteht im Aufbau eines

Verteilungssystems mit einem maximalen Betriebadruck von 2,5 MPa und einer Auslegunga-

temperatur von 180 °C, von dem über Koppelstationen die Grundlastwänneeinkopplung in

die bereits bestehenden und auszubauenden Systeme erfolgt. Ausgehend von der Bedarfs-

entwicklung in diesen Systemen und fehlenden Erweiterungsmoglichkeiten an den ausgebau-
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ten üraftwerlcsständerten und Insbesondere zur Durchsetzung der Brdgassubstitutioii durch

Hohbraunkohle müssen diese Stationen Leistan^sgröeeen bie 400 M B ^ übertrafen.

Der Wohnungeneuhau wird sich In den nächsten zehn Jahren auch weiterhin an der nord-

östlichen Peripherie der Hauptstadt erheblich exteneiv weiterentwickeln. Fiir diese

Standorts, die auasohliesslicli von dem System mit höheren Parametern versorgt werden

können, ist unter Beibehaltung konventioneller Paraneter in den Wohngebietsnetzen und

der Direkteinspeisung in die Gebäude der Einsatz von Inselstationen vorgesehen, deren

optimale Leiatungsgrosse mit 58 MVT._ ermittelt wurde.

Ein wesentlicher Aspekt zur Entwicklung dieses Systeme war neben der Zielstellung,

bei Zweileitersystemen zu bleiben und maximale Nenndurchmesser von 1200 mm einzuhalten,

die Sicherung einer hohen hydraulischen Flexibilität. Damit warden zusätzliche Freiheits-

grade bei der Standortwahl, dem Stufenausbau und der Eineatzvroiee neu zu errichtender

Orundlastanlajen erreicht.

In der ersten Etappe der Erdgassubstitution wird 19£6die Substltutionsanla^e im

HKVV Berlin-Rummelsburg mit 2x 320 t/h auf Basis Rohbraunkohle in Betrieb gehen. Frisch-

dampfseitig ist eine Samraelsohienenrahrweise mit den vorhandenen 4x 250 t/h - Dampfer-

zeugern vorgesehen. Um die Substitution netzseitig voll auszuschöpfen, ist die Übertragungs-

fähigkeit der vorhandenen Verbindungsleitung Rumnielsburg - Lichtenberg durch eine Druck-

erhöhungast at i on mit V = 1655 kg/s und 4 p = 0,6 MPa jeweils im Vor— und Rücklauf auf

475 MW-th z u s t eis e r a» Paralell dazu ist eine Dampf Verbindungsleitung von Rummelsburg

zum Heiznetz Mitte mit Errichtung einer aus Platzgründen aus dem Kraftwerk ausgelagerten

Yi'ärmeSbertragerstation vorgesehen, so dass auch für das HKIV Mitte erhebliche Substitutions-

effekte (ca 30 % des jährlichen Erdgasbedarfes) wirksam werden.

Mit Inbetriebnahme einer weiteren Neuanlage am Standort Berlin-Hord, deren Endaus-

bau mit 700 Mí'.j.jj auf Basis Rohbraunkohle konzipiert iat, beginnt die zweite Etappe der

Gassubstitution. Diese Anlage speist ausschliesslich in das Heiznetz mit den höheren

Parametern, dessen Nenne jrehmesser zwischen 800 - 1200 mm liegt. Wesentliche Teile dieses

2,5 UPa-Systems 3ind bis zu diesem Zeitpunkt bereits errichtet und werden zwischenzeit-

lich mit den im Verbundsystem Liehtenberg/Rummelsburg zulässigen Parametern betrieben.

Die Umstellung von 150 °C auf 180 °C und von 1,27 MPa auf 2,5 MPa macht dann die In-

betriebnahme von Koppel- und Inselstationen erforderlich. Im Bild 2 ist das schematische

Druckschaubild, wie es für einen zwischenzeitlichen Ausbauzustand und Winterspitzenbe-

trieb in allen Systemen zu erwarten ist, dargestellt. Alle Netzberechnungen zur Ausle-

gung der Systeme werden mit einem vom Institut für Energieversorgung Dresden entwickelten

Programm HYDRA durchgeführt, das maximal 1000 Stränge und 80 Maschen abbilden kann. Die-

ses und weitere Netzprogramme stehen auch im Rechenzentrum des Eňergiekombinates Berlin

der Planungsabteilung zur Verfügung.

3. Auslegung und BetriebsführunB von Koppel- und Inseletationen

3.1. Grundsatzprobleme

Mit der Festlegung von Entwiolclungsrichtungen fur das Fernv/ärmeverbundsystem der

Hauptstadt wurde zunächst davon ausgegangen, die Kopplung der Systeme über grosse Wärme-

übertragerstationen zu realisieren und auch die Inaelstationen zur V/ärmeversorgung der Neu-

baukomplexe als Wärmeübertragerstationen auszuführen. Wahrend für erforderliche Koppel-

stationsleistungen bis 400 MW-jk keine Erfahrungen zur Konzeption derartiger Stationen

vorlagen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass sekundärseitig ein ausserordentlich

flexibles Betriebsregime im Verbundbetrieb mit bestehenden Heizkraftwerken erforderlich

ist, gab es für Inselstationen bia 50 MW t n zumindest Ansatzpunkte unter Verwendung typi-

sierter Stationen kleinerer Leistung in Parallelschaltung. Der entscheidende Grund für

- 56 -



KS IV

KS - ?Coppelstationen mit Rückforderung
und Beimischung

Bild 2

VEB Energiekombinat Berlin, DDR
Druckschaubild bei einem zwischenzeitlichen
Ausbauzustand in der Winterspitze für
das Fernwärme system Berlin,DDR

KS I

tteldruckO.go r-

ij
tteldruck I V

0,74 MPa-



die zo/iächot vorgesehene hydraaliache Trennung war durch die Mitteidruckverhältnisee

der einzelnen Syete.-ie (Bild 2) begründet, die zum Beispiel bei direkter hydraulischer

Verbindung

- bei Ausfall der Umwälzpumpen einen unzulässig hohen Ruhedruck

- bei Ausfall der Beimischung eine unzulässig hohe Vorlauftemperatur

in den nacligeschalteten Systemen zur Folge gehabt hätten.

In den weiteren Arbeitsetappen führten dann folgende Ober, egungen schrittweise zur

Entwicklung direkt einspeisender Stationen grosner Leistung, da die hydraulische Tren-

nung Nachteile besaas:

- Aufbau einiger Druckhaltungen für Insel- und auch für Koppelstationen, da nicht in

jedem Betriebsfall ein hydraulischer Verbund mit bestehenden Erzeutjeranlagen gesichert

werden kann

- Aufbau stationseigener Wa3seraufbereitungeani%jen auch für Koppelstationen, da sich in

ihrem Einzugsbereich "quasistationäre" eigene Y/asserkreisläufe ausbilden

- schnelle primärseitige Umgehung der Stationen über eine Bypassleitung für den Betriebs-

fall "Ausfall der Sekundärumvrälzung" zur Vermeidung von Ausdampfungen im Sekundärsyetem

Insbesondere die letzte Überlegung, daas auch bei hydraulischer Systemtrennung relativ-

schnell ablaufende Schliess- und Öffnungsvorgänge erforderlich sind, führten zur Ent-

wickung direkt einspeisender Stationen, lieben den Möglichkeiten, die Druckhaltung aus

dem 2,5 MPa-System vorzunehmen und die Wasseraufbereitung rationell in die Erzeugeranla-

gen einzuordnen, die das 2,5 MPa-System speisen, sind vor allem vier entscheidende Vor-

teile der direkten Einspeisung zu nennen:

- Reduzierung des Investitionsaufwandes in den Stationen auf 60 % bei Insel- und 70 %

bei Koppelstationen

- Einsparungen zwischen 0,8 - 1,0 t/MW.^ Stationsleiotung an Stahl bedingt durch den

Verzicht auf Wärmeübertrager

- Stahleinsparungen von ca. 0,1 t/MW^.^ im 2,5 MPa-System durch Verringerung des mittle-

ren Rohrdurchmesserg, da mit der Direkteinspeisung durch Wegfall der Grädigkeit der

Wärmeübertrager eine um mindestens 10 K niedrigere Rücklauftemperatur im Primärsystem

erreicht wird

- vollständige bzw. teilweise Nutzung des primärseitig anstehenden Differenzdruckes

für die Netzwasserumwalzung im Sekundärsystem, dieser Vorteil ist jedoch standortab-

hängig unterschiedlich

Die direkte Einspeisung wurde in der DDR bisher nur angewendet, wenn der Mittel-

druck des Primärsysterna unter Beachtung des instationären Hetaverhaltens bei Umwälz-

pumpenauafall unter dem Auslegungsdruck des Sekundärsyetems lag. Ist dies, wie am Bei-

spiel Bild 2 verdeutlicht, nicht der Fall, hat sich in der Fachsprache der Begriff

"negative Ruhedruoktrennung" eingebürgert, obwohl er den technischen Sachverhalt nicht

ausreichend beschreibt. Besser wäre es, den Begriff "Trennung bei negativer Mitteldruck-

differenz" zu verwenden.

Die Anforderungen an direkt einspeisende Stationen der vorgesehenen Grossenordnungen

50 - 400 W/ t n lassen sich schwerpunktmässig folgendermassen darstellen»

- schnelles Trennen zur Vermeidung unzulässig hoher Drücke und Temperaturen im Sekundär-

system bei Ausfall des Gesamtsystems

- schnelles Trennen bei Ausfall der Sekundärumwalzung, um neben Druck- und Temperatur-
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Die zweite Variante geht von einer ständig geöffneten Armatur 15 mit

Behälter nit Ľtickstoŕf auf last ujig auf;. Vor- and Nachteile beider Lösungen werden im

Hahmen des Versucheprograiaies untersucht. Jas Magnetventil 16 schliesst im Störfall

und sichert im Uormnlbetrieb, dass Leckmengen der Armaturen 7 bzw. 7.2, die zu einer

Aufladung der Rohrerweiterung 10 mit Primärvorlaufwasser fuhren körnen, durch Rezirkula-

tion abgeführt werden.

Im Bild 3 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit weitere Details, die theoretisch

untersucht wurden und teilweise in der Versuchsstation getestet wurden, nicht darge-

stellt. Dies betrifft z.B.

- die Schaltung von Kalt- bzw. Anfahrarmaturen und Rohrleitungen

- den Einsatz einer Turbopumpenkombination ala Alternative zum Druckregler 2 und der

Baugruppe 4

- die Darstellung der Regelkreise zum Ablauf der Sicherheits und Ilotschaltung

- die Ausrüstung der Baugruppe 4 mit Sohwungmomentraassen

Besonders die Kombination einer als Turbine arbeitenden Pumpe anstelle des Druck-

reglers 2 und ihre Kopplung mit einer Rückförderpumpe bringt im Normalbetrieb energe-

tische Vorteile und übernimmt während des Trennungsvorganges eine zusätzliche Sicher-

heitsfunktion, indem die Schlieaszeiten flexibler gestaltet und die in den Behälter

im Sekundärrücklauf abströmenden Wassermengen minimiert werden können.

3.3. Theoretische Untersuchungen der Verfahrenslösung

Die theoretischen Untersuchungen erfolgten unter den Aspekten der Ermittlung opti-

maler Standortabhängiger Schliesszeiten und Anlagekonfigurationen. Auf die Ergebnisse

kann im liahmen dieses Beitrages nicht detailiert eingegangen werden. Es lassen sich je-

doch zwei wesej liehe Schlussfolgerungen ziehen.

Erstens konnte rechnerisch nachgewiesen werden, dass sowohl bei Ausfall des Primär-

systems und/oder Ausfall der Stationsrückförder- und Beiraischpumpen die Stationen ohne

Erreichen anlagengefährdender Parameter vom Netz getrennt werden.

Zweitens wurde dieser Nachweis über die analytische Beschreibung von im Produktions-

programm befindlichen Armaturen. Pumpen. Reglern u. ä. geführt, d.h. für die Realisierung

einer funktionstüchtigen Anlage sind keine Neuentwicklungen erforderlich.

Der rechnerische Nachweis wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Energiever-

sorgung Dresden mit einem dort entwickelten Programm zur Berechnung instationärer Betriebs?-

zustände in Heisswassernetzen - NOSTAT - vorgenommen. Mit diesem Programm können gewollte

und ungewollte Schalthandlungen, z.B. Pumpenausfall, Trennvorgänge im Netz, Reaktionen

der Druokhaltung, Reglerreaktionen, Ausdampf- und Kondensationsvorschlage u.a. in kleinen

Zeitsahritten berechnet und die von Zeitschritt zu Zeitschritt auftretenden Veränderung er.

im nachfolgenden Berechnungsschritt verarbeitet werden. Sämtliche Störungen können als

Funktion der Zeit vorgegeben werden oder ergeben sich als Reaktion bestimmter Anlagen-

teile. Die Schrittweite kann zwischen 0,01 - 1 s variiert werden. Daraus werden soge-

nannte Elementarlängen berechnet, mit denen der Weg einer Druckwelle abhängig von ge-

wählten Zeitschritt charakterisiert und die Druckwellengeschwindigkeit als Punktion der

Medientemperatur und des Leitungsdurchmessers dargestellt werden kann. Das dynamische

Verhalten von Regelkreisen kann ebenfalls berechnet werden.

Im Ergebnis liefen tabellarisch und .jrafisoh Druck- und Mengenstromverläufe für

ausgewählte Netz- und Anlagepunkte, Drehzahlverhalten, Fördermengen und Förderhöhen von

Pumpen, Hubverläufe von Stellgliedern sowie Lage und Grosse von Dampfblasen vor. Weiter-

hin ausgegeben werden Druck- und Massenstromextremwerte. Damit liegt ein ausgezeichnetes
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Hilfsmittel zur Bereclinuaj beliebiger instafcionár Vorgänge lür alle in

men eingesetzten Anla-eteile vor.

3.4. Praktische brprobungen

Die wissenschaftlich-technischen Grundsßtzuntersuchungen sind im Prinzip abgeschlr s-

sen. Da mit Inbetriebnahme des 2,5 IJra-Syatems, den dazugehörigen Inselstationen und d--r

ersten Koppelstationen keine Ausfallversuche durchgeführt werden können und lediglich

ein kurzer Zeitraum zur Einstellung der Regelkreise verbleibt, vurden an einer Ycfrauc/.c-

anla.je entsprechende messtechnische Untersuchungen vorbereitet und durchgefüllt, deroji

Auswertung zur Zeit erfolgt.

Diese Versuchsanlage wurde paralell zu einer bestehenden Wärmeübertrageratation er-

richtet, so dass die Simulation von Störfallen zu keinen Veraorgungseinschränkungen der

angeschlossenen Abnehmer führt. Primarseitig stehen die Paraiaeter des Verbundsystems

Lichtenberg/Ruminelsburg mit 15C/75 °C und einem Mitteldruck von 0,74 MPa an, der Priraär-

tnaasenstroiu beträgt maximal 140 kg/s. Sekundärsei tig ist eine Spreizung von 110/70 °C

erforderlich, der MasaenBtrom beträgt max. 290 kg/s und der zulässige Mitteldruck lie.̂ t

bei 0,59 LäPa. Damit werden ähnliche Verhältnisse untersucht, wie sie sich mit Inbetrieb-

nahme der Inselstationen ergeben. Wesentliche Versuchsziele waren die Ermittlung von

ain3tellparaaetrn der Regelkreise, die Überprüfung und Vergleichbarkeit von rechnerisch

ermittelten Grossen mit Messwerten, die konkrete Bemessung von Sicherheitszuschlägen

und lie Sammlung von Betriebserfahrungen zur Gestaltung des Automatisierungsgrades für

das Anfahren der Stationen, um zumindest für Inselstationen bis 50 MHL- einen zeit-

weilig beaufsichtigungsfreien Betrieb sichern zu können»

4. Weitere Untersuchungen zur Systemkonzeption

Die grundsätzlichen Zielstellungen, den Versorgun^sgrad an Fernwärme kontinuierlich

und planmäsaig zu erhöhen und maximale Substitutionseffekte bei minimierter Inanspruch-

nahme von Investitionen zu erreichen, werden auch zukünftig den Planungsablauf bestimmen.

Deshalb werden gegenwärtig folgende Problemkreise bearbeitet:

- Untersuchuigen zum erforderlichen llitteldruck des 2,5 MPa-Systems unter Berücksichtigung

geplanter und perspektivischer Erzeugenanlagen

- optiianle Gestaltung des Druokschaubildes mit der Zielstellung, den energetischen Auf-

wand für die Heiznetzumwälzung erheblich zu minimieren

- Senkung des Invectitionsaufwandes bei erdverlegten Rohrleitungen mit grossem Nenndurch-

messr

Damit werden Voraussetzungen geschaffen, Energie mit einem niedrigen energetischen

Potential und gravierendem Anteil an der Gesamtbilanz Nutzenergie sinnvoll ic die Pri-

märenergieträgerstruktur einzuordnen.



ZKUŠENOSTI ELEKTRÁRHY TISOVÁ SĽ ZAJIŠŤOVÁNÍM PŘECHODU Z KONDEHZAČKÍ VÝROBY ELEKTŽIHY
NA KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘIN* A TEPLA.

I n g . J o s e f V a l e š

Orientační popis původního kondenzačního schématu ETI

Elektrárna Tisová byla stavěna v rozmezí let 1955 až 1963 ve čtyřech etapách. Po-
staveny byly i

4 kondenzační turbíny TG^O MW Škoda
1 protitlaková turbína TG 12 MW 1. Brněnské strojírny
3 kondenzační turbíny TGklOO W Škoda

První turbosoustrojí TG 1 s výkonem 50 MW se uvedlo do provozu v roce 1958 a posled-
ní turboaoustrojí TG 8 (100 MW) se uvedlo do provozu v rooe 1962. Zatímco kondenzační
turbosoustrojí 50 i 100 MW byla určena jen pro dodávku elektřiny do elektrizační sousta-
vy, protitlakové turbosoustrojí TG 5 (12 WH) bylo určeno pro dodávku páry k technologic-
kým účelům Briketárny Tisová, pro vlastní spotřebu na technologické účely v Elektrárně
Tisová i pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody.

Za poznámku rozhodně stojí, že turbosoustrojí TG 6 (100 WH) vyrobené v ZVIL Škoda
Plzeň bylo prvním turbosoustrojím tohoto výkonu v ČSSR.

Postupně se ustálilo dělení Elektrárny Tisová na ETI I a ETI II: ETI I má 4 turbí-
ny TGk 50 m a 1 turbínu TG 12 1S/I a k tomu 8 kotlu K 34,7 kg.s"1 (125 t/h) ve sběrnico-
vém systému (propojené napájecí nádrže, propojené sběrnice napájecí vody před kotli,
propojená potrubí admisní páry - takže principiálně kterýkoli kotel může pracovat pro
kteroukoli turbínu)* ETI II má 3 turbíny TGk100 MW a k nim 3 kotle G 91,7 kg.s"

1

(330 t/h) v blokovém uspořádání (tedy bez možnosti vzájemného propojování).

Zařízení kotlů ETI I je bez mezipřihřívání páry, turbíny jsou dvoutělesové, zaří-
zení ETI II je řešeno s mezipřihříváním páry a turbíny jsou třítělesové.

Dílčími úpravami na zařízení a ověřením provozní spolehlivosti bylo k roku 1976
dosaženo instalovaného el. výkonu 228 MW na ETI I a 306 MW na ETI II.

Popis dalších vlastností zařízení, jeho detailů a rozdílů mezi ETI I a ETI II není
pro účely této práce nutný. Principiální schéma původní výroby elektřiny a dodávky elek-
třiny a páry je na obr. la, lb.

Úvahy o zařazení ETI do systému centralizovaného zásobování teplem

Podle původních náhledů na využití výrobního zařízení ETI I a BTI II až do roku
1976 měla být kondenzační výroba elektřiny po fyzickém dožití hlavního zařízení postup-
ně ve druhé polovině 80. let a začátkem 90. let zastavena.

Hárodní hospodářství požadovalo zužitkovat méněhodnotné uhlí z výběhových slojí
a z hůře těžitelných míst ve velkých centrálních výrobnách elektřiny a tepla, vybavených
zařízeními schopnými po určitých úpraváoh toto palivo spálit a zařízeními k účinnému
zachycování tuhýoh zbytků po spálení. Dále požadovalo racionálně využívat paliva vůbec.
To vedlo i v Elektrárně Tisová k formulaci pro ,ramu převedení kondenzační výroby elek-
třiny na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Jako odbytiště tepla z Elektrárny Tisová byly v roce 1976 vytipovány lokality Soko-
lovska a Chebska s možností propojení s lokalitami Karlovarska.
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ZamCľ-ení na vznik SCZT ETI-Sokolov

Okresní město ookolov s téměř 30 tisíci obyvetel a s koncentrací průmyslové výroby

ve 3vém obvodu se ve druhé polovině 60. let těšilo na centralizované zásobovaní teplem.

Připravovala se vestavba prvního 500HW bloku v československú v lokalitě Sabina, v tes-

né blízkosti Elektrárny Tisová. Z ekologických důvodů byla nakonec příprava této stav-

by zastavena a řeiiení zásobování Sokolovska teplem bylo oddáleno. Teprve na základě

usnesení vlády ČSR Č. 83 z 10. dubna 1974 ke zprávě o územním plánu rajónu Sokolovsko-

chebské hnědouhelné pánve do roku 1990 s přihlédnutím (mimo jiné) k nedořešeným problémům

zásobování mest Sokolov a Cheb teplem byl dán další impuls. Radě Západočeského krajské-

ho národního výboru bylo uloženo zabezpečit vypracování nového územního plánu.

Teplárenskou studii Sokolova vypracovala Státní energetická inspekce v Plzni v roce

1976. Pro bilancování potřeb a zdrojů tepla bylo použito směrnice Generálního ředitel-

ství Českých energetických závodů 5. 16/69. Doporučením studie SKI bylo, aby se Elektrár-

na Tisová utalt. zdrojem pro SCZT Sokolov a pracovala paralelně se zdrojem v Chemických

závodech Sokolov. Z porovnání tohoto návrhu s dalším, který vykrystalizoval z řady jedná-

ní na orgánech státní správy i KSČ v Sokolově vyplynulo, že nejvhodnější bude zásobová-

ní Sokolova a Sokolovska z jediného centrálního zdroje ETI I po patřičných rekonstruk-

cích kondenzačních turbín na teplárenské a po postavení páteřního tepelného napáječe.

Jako provizorní řešení centralizovaného zásobování teplem v Sokolově do ukončení rekon-

strukcí v ETI I a výstavby tepelného napáječe bylo rozhodnuto udržet v Chemických závo-

dech Sokolov v provozu dosavadní kotle a na výpomoc pro zimní špičky znovu rozjet staré

vyřazené kotle v bývalé Elektrárně Sokolov, odstavené v roce 1974 jako zastaralý nehos-

podárny zdroj výroby elektřiny.

Koncept investičního z&n&ru na stavbu Dodávka tepla z JÍTI do Sokolova byl zpracován

pracovníky elektrárny ke 30. 6. 1977. Studie Ener^oprojektu (EGP) Praha, která měla být

technickou pomocí pro ETI /2/, byla bohužel dokončena až v prosinci 1977, takže vydání

investičního záměru FLIPE se při jeho expertize protáhlo až do října 1978.

Hlavním problémem bylo rozhodnutí o volbě teplonosné látky. Ačkoli z hlediska ener-

getického a z hlediska perspektivy rozvoje systémů centralizovaného zásobování teplem

je preferována dodávka tepla v horké vodě, bylo nakonec na tehdejším KlITIR po řadě jed-

nání přece jen povoleno použití páry. Rozhodnutí bylo odůvodněno technologickými poža?-

dávky průmyslových odbaratelů, a také nákladností a politicko-hospodářskou problematičností

rekonstrukce existující parní tepelné sítě v Sokolově.

(Poznámka: Návrh rekonstrukce stávající parní tepelné sítě na vodní tepelnou siř

/3/ byl zpracován v Energoprojektu Praha v listopadu 1977.)

Bilance potřeb a zdro.iů tepla pro teplárenskou soustavu ETI-Sokolov

Bilance z roku 1976, propočítané Síil Plzeň, a jejich korekce podle studie EGP Pra-

ha jsou ve zkráceném znění zobrazeny na obr. 2. V roce 1980 byly v Elektrárně Tisová bě-

hem prací na projektovém úkolu stavby Dodávka tepla z ETI do Sokolova zpracovány noveli-

zované bilance, ve zkráceném znění uvedené na obr. 3. Z porovnání je vidět určitý vývoj

požadavků. Zkušenost z další novelizace, prováděné Elektrárnou Tisová v současnosti

vzhledem k tomu, že stavba Dodávka tepla z ETI do Sokolova bude v září 1987 dokončena,

ukazuje, že požadavky na straně spotřeby s časem opět narostly.

Bilance potřeb a zdro.iů tepla pro teplárenskou soustavu ETI-Cheb

V roce 1980 vypracoval EGP Praha Studii zásobování severních okresů Západočeského
kraje teplem /4/. Do tohoto dokumentu byly pojaty lokality Chebska, Sokolovska a Karlo-
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vára).;. Vy.lymlo z nč:io v;;ak, ie oblast nu severovýchod od Sokolova nebude na zdroj

•r iľTI napo.ena, nýbr£ Dude napojena na PK 2'>. únor ve Vřesové, a proto další orientace

KTI E« na:'le týkala jenorr. těchto míst:

- Jokolov, okresní n'ato (řešení Í3C~.T samostatnou stavbou Dodávka tepla z KTI do

Sokolova )

- Bukovany, sídlištní město Sokolovska

- Habartov, sídlištní město Sokolovska

- Březová, město Sokolovska

- Kynšperk nad Ohří, město Sokolovska

- Cheb, okresní město

- Františkovy Lázně, lázeňské město Chebska

- Marián3ké Lázně, lázeňské město Chebska

- Dolní Žandov, obec Chebska

- Ltzně Kynžvart, lázeňské něsto Chebska

(Poznámkr.: V té době byla už v platnosti usnesení federální vlády Č3SR č. 130 z 31. 5.

1979, o komplexním řešení problematiky centralizovaného zásobování teplem a č. 384 z

27. 11. 1980, o schválení směrnice pro metodické a koncepční řízení rozvoje centrali-

zovaného zásobování teplem.)

Potřeby tepla těchto trast v roce 1990 a v roce 2013 jsou uvedeny na obr. 4, map-

ka orientačního položení lokalit viiči zdroji je na obr. 5.

Ke stanovení způsobu dovedení tepla z centrálního zdroje v ETI do jmenovaných lo-

kalit bylo prověřováno několik variant - z hlediska teplonosné látky, z hlediska vede-

ní trasy tepelného napáječe, z hledislca úprav výrobního zařízení ve zdroji tepla i z hle-

diska spolupůsobení místních zdroji centrálního významu v daných spotřebních lokalitách

se základním zdrojem tepla v ETI a také ovšem z hlediska časové naléhavosti řešení a

etapovosti výstavby. Nakonec byla akceptována a v prováděcích plánech a v pětiletých

plánech je zakotvena tato verze:

a) Dodávka tepla z ETI do Sokolova v páře 1,3 MPa, 240 °C páteřním tepelným napáječem

DN 800/350 o celkové délce 6,850 km a o výkonu 334 W ,

Z páteřního tepelného napáječe této stavby 3i budoucí odběratelé zřizují podle svých

pláni samostatné odbočky:

- Bukovany a Habartov

- Důl Pohraniční•stráž - ETI

- Okresní správa silnic

- Sklotas

- Sokolovské strojírny a Báňské stavby

- MPBH Sokolov - Bělehradská

- Důl Medard a Prádelny česané příze
- MPBH Sokolov - iobezaký potok

- ČSD Sokolov

- Dill Marie Majerová a Královské Poříčí

- HDB Sokolov - sklady

- Chemické závody Sokolov

- MPBH Sokolov - RS CHEZA

Realizace staveb začala v červenci 1983. První dodávka tepla z ETI do Sokolova se

uskutečnila v říjnu 1985, definitivně má být hlavní stavba Dodávka tepla z EPI do So-

kolova ukončena v září 1987.
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b) Dodávka tepla z ETC do Chebu v horkí; vodě 150/70 °C páteřním teplotním .napáječem
2 x W 700 o délce 21,0 km a o výkonu 265 Ií", n a který mají být odbočkami v trase
připojtny:

- Březová
- JCynšperk nad Ohří
- Františkovy Lázně

Pro vysokou relativní nákladnost, poměrně velkou vzdálenost dopravy i.ialého tepelného
výkonu a pro územní problémy vedení tepelného napáječe oblastí Slavkovského lesa (kde
je zřízena Chráněná krajinná oblast) byly z dalšího sledování vypuštěny lokality Dolní
Žandov, Lázně Kynžvart a Mariánské Lázně.

Realizace souboru staveb pod názvem ETI - Teplofikace Chebska z ETI II má být podle
investičního záměru (po třetím přepracování konečně předložena v dubnu 1986 na FMPE do
expertizy) zahájena v rooa 1991 a ukončena v roce 1997. Přání investora a odběratelů za-
hájit realizaci nejpozději v roce 1989 a první dodávku tepla uskutečnit v roce 1993 se
nesplnilo, protože nebyly stavbo přiděleny investiční prostředky. Pro lokality Cheb a
Františkovy Lázně nebylo povoleno přivádět ze zdroje ETI plný požadovaný výkon, nýbrž
jen oca 60 %, zatímco zbytek musí být získán špičkovými zdroji v místě spotřeby.

Rakoa3trukce ETI I pro dodávku tepla v páře do SCZT SOKOLOV

iie čtyř kondenzačních turbín TGj^O H/ bylo rozhodnuto dvě rekonstruovat — nahradit
turbínami 3 regulovaným odběrem páry na úrovni 1,32 lúPa (což odpovídá přibližně úrovni
4. odběru na expanzní čáře pro ohřev hlavního kondenzátu). Byly vybrány turbíny TG2 a
TG3. Pára z regulovaných odběrů těchto strojů byla zavedena přes chladicí stanice do
teplárenského rozdělovače a z něj do parního tepelného napáječe HU 800. Z každé turbíny
lze při maximální hltnosti 77,78 kg.e"1 (280 t/h) odebrat pro teplárenské účely 41,67 kg.s"1

(150 t/h) páry o tlaku 1,32 MPa, což představuje cca 112,50 W, ze dvou turbín tedy cca
225 MVV. Proto se uvažuje o tom, že by se v průběhu další výstavby rekonstruoval ne. tepláren-
akou turbínu ještě jeden atroj (TG1 nebo TS4), ovšem nikoli stejným způsobem jako TG2
a TG3, neboí do roku 1995 lze očekávat ještě změny v požadavcích na dodávky páry do Bri-
ketárny Tisová na tlakové hladině 0,90 MPa.

Ke krytí výpadků turbín jsou vybudovány dvě redukční stanice 9,0/1,5 MPa, každá o
hltnosti 22,2 kg.s"1 (80 t/h), resp. o výkonu 60 W, takže je k dispozici záskok cel-
kem 120 W.

Pro vlastní spotřebu ETI v páře 0,9 MPa, 240 °C (pro najížděni kotlů, pro ohřev su-
rové vody pro CHŮV, pro mazutové hospodářství, pro práškové zapalovací hořáky, vlastní
otop aj.) bylo posíleno zabezpečení sítě 0,9 MPa dalšími dvěma redukčními stanicemi
1,5/0,9 MPa - každá má hltnoat 22,2 kg.s"1 (80 t/h), resp. 60 MkY.

Principiální schéma ETI I po první etapě rekonstrukce je na obr. 6.

Úbytek elektrického výkonu ostatních turbín na ETI I v důsledku přechodu na kombi-
novanou výrobu elektřiny a tepla při nezměněném výkonu kotelny bude činit celkem 23,0 USl
při získání 225 MW tepla. Tím vzroste okamžitá čistá účinnost výroby energií na ETI I
z dosavadních cca 30,0 % na 50,7 %» Vzhledem k nižšímu využití teplárenského výkonu proti
elektrickému výkonu v průběhu roku to však bude jen vzrůst účinnosti cca na 38,6 %.

Členění stavby Dodávka tepla z ETI do Sokolova

Stavba zabezpečuje páru pro SCZT Sokolov v ETI I a dovedení páry ke všem napoj ova-
cím místům odboček pro odběratele. Je členěna na čtyři ucelené části í
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a) Rekonstrukce strojovny obsahuje výměnu dvoa kondenzačních turbín za teplárenské,
zřízení dvou reduicčních stanic pro záskok při výpadku turbin, zřízení dvou redukčních
otanio pro posilu sítí vlatní spotřeby a zřízení teplárenského velínu; rozpočtové
náklady Jrsou cca 5t),5 nil. Kčs

b) Tepelný napáječ OIJ 800/350 o délce 2,3 km z ETI až po odbočku Je Sokolovským strojír-
námj rozpočtové náklady jsou cca 35,2 mil. Kča

o) Tepelný napáječ DN £00-700/350-300 o déloe 4,5 tan od odbočky k Sokolovským strojír-
nám až po předávací stanici a přečerpávací stanici kondenzátu u Chemických závodů; roz-
počtové náklady jsou cca 73,2 mil. Kča

d) Chemická úpravna vody a kondenzátu e mineralizační otanioí o výkonu 66,67 kg.s"
(240 t/h), úpravnou kondenzátu 66,67 kg.o"1 (240 t/h) a zraěkčovací stanicí 33,33 kg.s"1

(120 t/h) ke krytí ztrát nevráceného kondenzátu, k úpravě vráceného kondenzátu a k vý-
robě přídavné vody v náhradu za nynějaí dožitou změkčovací stsnici a ke krytí ztrát
r horkovodním okruhu staveb zajištujících dodávku tepla z CTI na Chebsko; rozpočtové
náklady JBOU cca 104,0 mil. Kčs

Některé pozoruhodnosti z výstavby tepelného napáječe DH 800/350 JETI-Sokoloy

a) V úseku cca 2,5 km mezi potrubním mostem pře3 silnici 2. třídy Sokolov - Citice
o Lidickým nábřežím v Sokolově je veden tepelný napáječ DM 800/350 přes zalesněnou někdej-
ší výsypku uhelného lomu Antonín. Posudek možnosti vedení trasy tímto prostorem zpracová-
val v únoru 1980 Výzkumný ústav hnědého uhlí v Koště podle cněrnice FE/ZPIR č. 3/1979 z
5. 11. 1979 pro stavby na poddolovaném území. Havrhované stavební objekty byly prošetřo-
vány jak z hlediska stability vnitřní výsypky skrývkového materiálu, tak z hlediska sta-
bility terénu na starých důlních dílech. Byl stanoven vhodný koridor vyhovující nárokům
na stavbu. Pro patky podpěrných zařízení potrubí byla pro vyrovnání procesu sedání sta-
novena povinnost rektifikace podle výsledků měření.

Stavební konstrukce patek byla navržena jako velkoplošný základ z monolitického
betonu a požadavkem nedopustit přestávky mezi provedením výkopu a úpravou jeho dna pro
betonáž. Rozměry patek pevných bodli potrubní trasy na výsypce pro potrubí Dlí 800/350
mají tvar železobetonových kvádrů (beton třídy II) a půdorysem 6000 x 6000 mm a výškou
1500 až 2000 mm a spotřebou armovací oceli (tř. 10 425, í> 8 a 12 mm) celkem 858 kg.

b) V trase tepelného napáječe Btí 800/350 v úseku jeho průchodu stísněným prostorem zá-
vodu Přátelství Dolu Pohraniční atráž a v úseku na Lidickém nábřeží v Sokolově mezi
řekou Ohří a novou bytovou výstavbou musely být aplikovány osové kompenzátory namísto
kompenzátorů U. Protože se v Československu pro takový rozměr a parametry páry nevyrá-
bějí, bylo povoleno dovézt je ze zahraničí. Ze tří nabídek byla zvolena nabídka od fy
Důro Ďakovič ze SFRJ přes PZO Perromet: typ AR25/800, tlak 2,5 MPa, teplota 573 °K,
dilatační schopnost ± 45 mm, oena jednoho kusu 18 390,- Kčs. Celkem bylo pořízeno 26 kusů.

o) Tepelná izolace pro parní potrubí DN 800 na provozní teplotu 250 °C

Podle optimalizačního výpočtu byla zvolena celková tloušťka tepelné izolace 280 mm,
složená ze tří vrstev: první dvě vrstvy po 100 mm z minerální plsti pěchované do nosné
upevňovací konstrukce Cyklop (pět podélných plechových žeber o délce 1000 mm rozlože-
nýoh rovnoměrně po obvodu potrubí a svázaných vázacím páskem), třetí 80 ran z minerální
plsti a fólií LSP-ALP ovinutá po obvodu předcházející vrstvy, uzavření konstrukce po-
zinkovaným plechem tlouštky 0,5 mm. Cena jednoho metru konstrukce tepelné izolace celkem
j« 258,50 Kčs.
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-i) Úložno, zařízení pro potrubí DW 800

K usazení potrubí na podpěry s posuvným vedením bylo z úsporných důvodů použito

válečkových ulo :ení tri typů rozlišených velikostí v podélném směru podle vzdálenosti

od pevných bodů (typ A-240 mm s jedním třmenem, typ B - 400 mm se dvěma třmeny, typ

C - 600 mm se dvJr.i> třmeny). Z týchž důvodů nebyly použity plné válečky na hřídeli,

nýbrž dv-1 kla.-ličky na hřídeli a nosné plochy dosedající na ně byly zmenšeny proti plo-

3e vyžadované válečkem cca čtyřikrát. Montáž však vyžadovala zvýšenou pečlivost v roz-

meřování polohy úložného zařízení proti podpěře na studena.

Rekonstrukce ETI II pro dodávku tepla v horké vodě do Chebska

Ze tří turbosoustrojí TG. 100 MW bylo rozhodnuto dvě rekonstruovat na turbosoustrojí

teplárenské s odběry pro třístupňové ohřívání vody v horkovodním okruhu, třetí turbínu

po jejím fyzickém dožití demontovat a na jejím místě zřídit výměníkovou a oběhovou sta-

nici horkovodní teplárenské soustavy pro Chebsko.

Turbíny Dudou ;aít po rekonstrukcích inovačního typu 2 B el. výkon 110 i3W při hut-

nosti 91,67 kg.B , parametrech admisní páry 12,75 MPa, 530 °C, teplotě přihřáté páry

530 °C, je,;íra mncžatví 83,33 kg.s"1 a při teplotě chladicí vody 22 °C. Z celkového poč-

tu odběrů páry bude jeden regulovaný pro ohřívák horkovodní teplárenské soustavy (z pře-

váděcího potrubí mezi ST a HT dílem turbíny), zatímco ostatní dva budou neregulované

(ze ST-tělesa v místě 5. odběru a z potrubí přihřáté páry na výstupu z mezipřihříváku).

Teplárenský výkon dosáhne až 170 MS při poklesu elektrického výkonu cca na 70 Wl.

Ohřívání topné vody pro soustavu bude ve vertikálních čtyřproudových ohřívácích

s teplosmennou plochou 1300 m .

Čerpadla oběhové vody budou tři, typu 500 CHT-690 o parametrech 850 kg.s-1 a
1,667 kJ.kg"1.

-1Čerpadel kondenzátů základních ohříváků bude seat, každé na množství 36 kg.s

a mornou energií 1,5 kJ.kg , pro Špičkové ohříváky budou čtyři čerpadla, každé na množ-

ství 25 ks.s a měrnou energii 0,8 kJ.kg ; pro doplňování obSnové vody budou tři čer-

padla na .TĽioiJství 37,5 kg.s" a měrnou energii 1,2 kJ.kg .

Principiální schéma ETI II po rekonstrukci je na obr. 8.

Členění staveb aro Dodávku tepla z STI na Chebako

Pro zabezpečení zásobování teplem Chebska z ETI II bude realizováno celkem pět in-

vestičních akcí:

a) Rekonstrukce turbíny TG6 bude investiční atavba realizovaná jako součást kompletova-

né rozšířené generální opravy bloku B6 (100 iflV) jako technologický uzel TU I v létech

1988 - 39. Umožní získat z odběr! turbíny teplárenský výkon 170 LOT k ohřevu horké vody;

rozpočtové náklady budou cca 38,7 mil. Kčs.

b) Rekonstrukce turbíny TG7 bude' investiční stavba realizovaná jako součást kompletované

rozšířené generální opravy bloku B7 (100 MW) jako technologický uzel TU I v létech 1989 -

- 90. Umožní získat z odběrů turbíny teplárenský výkon 170 MW k ohřevu horké vody; roz-

počtové náklady budou cca 38,7 mil. Kos.

c) Teplárenská rekonstrukce ETI II, která bude zajištovat transformaci tepla z odběru

rekonstruovaných turbín T36 a TG7 na horkou vodu jako teplonosnou látku a její vyvedení

z ETI II do tepelného napáječe ETI - Cheb, je navržena na výkon 340 MIV a má být realizo-

vána v létech 1993 - 95; rozpočtové náklady budou cca 174,4 mil. Kčs.

d) Tepelný napáječ fiTI-Cheb 2 DII x 700, 19,6 km dlouhý a odbočkami do Březové 2 M i 200,

2,5 km, do Kynáperka 2 DN x 300, 1,6 km a obchvaty města Chebu 2 DII x 600 až 150 s cel-
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kovou délkou 13,41 km; realizace je plánoviím n-i léta 1991 až 1995; rozpočtové náklady

budou cca 362,9 mil. Kčs.

c) Tepelný napáječ Cheb-Fra/itiškovy LáznS 2Dií x 350 dlouhý 5,0 km; realizace je plánována

na léta 1995 až 1977; rozpočtové náklady budou, cja 3ů,4 mi].. Kčs.

ifeškeré úpravy dosavadních tepelných sítí a výstavba nových tepelných sítí ve spo-

třebitelských lokalitách bud^u předintStem starosti pří^ljšnýcíi národních výborů. Časově

Biuuejí být aladäny tak, aby k datim ukončení realizace přívodních tepelných napáječů do

lokalit byly schopny odebírat nejméně 50 % projektovaného výkonu.

Shrnutí některých zkušeností ETI a dosavadní pŕípra'T a realizace převádění kondenzační

výroby elektřiny na kombinovanou výrobu elektřiny r. tepla

a) IJedostatek času na technicko—ekoaomickoa tvůrčí práci

Ha vlastní technicko-ekonomickou tvůrčí práci, která představuje studium konkrétních

podmínek k realistickému převedení žádoucích námětů a požadavků do života, je zpravidla

málo času. Řešení jnou často uspěchaná, pracuje se po přesčasech. V procesu projednávání,

formulování různých stanovisek a posuzování bývá viíak vynaloženo času několikrát víc.

(pro studie k investičnímu záměru pro Dodávku tepla z ETI do Sokolova a pro jeho zpracová-

ní byly k dispozici tři měaíce, jeho posuzování vSak trvalo 12 měsíců.} řešením rozporu

s projektovou or3anizaoí o zpracování prováděcích projekt!* technologické části stavby

bylo stračeno G mŕ'sícu, na vlastní zpracování zbyly pale jenom čtyři měsíce apod.).

b) U národních výbcrů nejsou zatím v potřebném počtu odborníci pro zvládání přípravy SCZT

Krajské projektové organizace ne.-nají kapacitu pro řešení tepelných sítí ve spotře-

bitelských lokalitách, tím méné pro projektování odboček z páteřních tepelných napáječů.
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llároáiii výbory se proto obracejí o technickou po.noo n<-. pracovníky z energetických výro-
ben a na projektové organizace resortu paliv a energetiky (Ľner:oproje]:t, Báňské projek-
ty) opět prostřednictvím energetických výroben.

c) Projektové kapacity projektových organizací energetiky nejsou schopny uspokojovat
požadavky energeticř-ych výroben na přípravu a projektovou dokumentaci teplárenských
rekonstrukcí e sta,-eb

0 termínech a rozsahu požadavků jsou vedena často rozporová jednání; řešení rozpo-
rů na nadřízených orgánech se vleče a konečné závěry znamenají odsouvání realizace akcí.

d) Pro teplárenské stavby a rekonstrukce nejsou stanoveny vyšší dodavatelské povinnosti
technologických ani stavebních dodavateli

Investoři jsou nuceni zabezpečovat stavby systémem kusových dodávek, což z nich na-
konec dělá "generální dodavatele". Jsou pak nuceni obstarávat samostatnými obchodními
akty prováděcí projekty, dodávky strojů a zařízení, dodávky montáží, dodávky stavebních
prací, dodávky stavebních výpomocí, komplexní vyzkoušení, zajišťovat kompletace dodávek
a koordinovat činnost dílčích dodavatelů, zajišťovat zařízení staveniště a služby doda-
vatelům. Pak se zaplétají do chyb ve vztahu ke státní bance a k finanční aprávě a do po-
zadí odsunují povinnosti technického dozoru na stavbách apod.

e) Pro rozměrné tepelné napáječe nejsou k dispozici optimalizovaná úložná zařízení

Poněvadž úložná zařízení se počítají na stovky a stovky kuaů, měla by být z hledis-
ka zachycování sil, z hlediska minimalizace tepelných ztrát, z hlediska racionální vý-
roby a montáce, jakož i z hlediska úspor materiálu optimalizována.

f) Pro rozměrná parní potrubí nejsou v ČSiiR osová kompenzační ústrojí

Místo elegantních malorozměrných a nízkoztrátových osových kompenzátorů dilatací
ae pracně vyrábějí kondenzátory U svařováním ze záhybových kolen do obludných rozměrů
a narušují ladnost díla, ráz krajiny a půdu.

g) Strnulost v prosazování rekonstrukcí starých parních tepelných sítí

Dosavadní majitelé a provozovatelé existujících parních tepelných sítí ve spotřebi-
telských lokalitách se brání jejich rekonstrukcím na sítě horkovodní, ne proto, že by
nechápali energetickou výhodnost, ale hlavní proto, že dodavatel nemůže zabezpečit po-
stupné výměny potrubních tras a zařízení předávacích výměníkových stanic.

h) Sestavování bilancí potřeb a zdrojů tepla ukazuje, že na začátku nejsou evidováni
všichni budoucí zájemci o teplo z teplárenská soustavy. Objevují se se svými žádostmi
o přísliby tepla teprve v procesu projektové přípravy nebo realizace teplárenských staveb.
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PŽIPRAVKHOST 30USTAV CmTjULIZOVAHEHO ZÁSOBOVÁUÍ TKPLMJ V SiiYLitOMOňAVSKČM KRAJI
K PŘIPOJENÍ NA JACiďNOU ELEKTRÁRNU SEVERNÍ MORAVA

Ing. Ján Ostrolucký, laj. Václav Rozehnal

Centralizované zásobování teplem (CZT) je v Severomoravském kraji rozvinuto na po-
měrně vysoké úrovni, zejména v osmi územních celcích, kde je energetika správcem soustav
CZT. Smluvní příkon SCZT včetně přímých dodávek ze zdrojů je v roce 1986 2 493 MiV
- letní příkon 677 MW
- roční dodávka tepla 24 796 TJ
- počet bytů zásobovaných ze SCZT 166 752 bytů
- délka primárních tepelných sítí vč. napáječů 316 km

z toho parních 130 km

Dodávka tepla ze zdrojů Ostravsko-karvinské elektrárny představuje až JO To podíl

oelkové dodávky tepla z tepelných zdrojů QŘ ČUiZ.

Kromě těchto osmi územních celků jsou však v Severomoravském kraji i další, kde je
CZT rozvinuto nebo kde se bude v dalším období rozvíjet.

Příprava soustav CZT na Ostravsku k pripojení na .jaderný zdro.i

V ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci začala příprava na budoucí připojení
jaderného zdroje tepla již v 6. pětiletce, zejména

a) snížením parametrů provozovaných i nově navrhovaných horkovodních soustav
b) vytvářením integrovaných soustav CZT
o) omezením rozvoje parních soustav

Ad a)

Původní parametry horkovodních soustav, postavených na Ostravsku, byly 170/70 °C.
Počátkem 7. pětiletky byly tyto parametry sníženy na 160/60 °C a takto byly upraveny
teplotní diagramy pro řízení dodávek tepla. K této zásadní změně se mohlo přikročit po
rozboru statistických údajů o teplotě vratné vody při nejnižších venkovních teplotách.
Protože v předávacích stanicích se postupně realizoval dvojstupňový ohřev teplé užitko-
vé vody a v noci se důsledně využívá tlumené vytápění, teplota vratné vody na prahu
zdroje nepřekračuje hodnotu 60 °C. Na soustavy nebyli připojováni takoví odběratelé,
kteří by vratnou vodu nemohli ve svých odběratelských zařízeních vychladit. Snížení te-
ploty vratné vody umožnilo snížit i teplotu topné vody, a přejít na horkovodní systém
150/60 °C při dodávce tepla z jaderného zdroje bude tudíž možné bez větších úprav a re-
konstrukcí rozvodu tepla nebo předávacích stanic.

Ad b)

V Ostravě vznikly dvě integrované soustavy CZT, které jsou úspěšně provozovány

(obr. 1).

První integrovaná soustava vznikla propojením tří zdrojů: Elektrárna Vítězný únor
(2VIÍ), Elektrárna Jan Sverma (EJŽ) a Elektrárna VŽSKG (ELlJ I ) , zásobující parní soustavu
Ostrava střed, horkovodní soustavu Salamouna a přímé odběratele z EVÚ a EJŠ.

Druhá integrovaná soustava vznikla propojením Elektrárny 1. máje (ETB) a NHKG a
mobilní kotelnou Korýtko (MK JM), čímž je těmito zdroji zásobována:

- horkovodní SCZT Poruba, SCZT Jižní město
- parní SCZT Martinov
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Byla ověřena paralelní spolupráce těchto zdrojů. Výhody integrovaných soustav jsou ne-
sporné:

- při výpadku zařízení některého zdroje se může vzniklá disparita rozložit na větší
územ s nižším dopadem na dodávky tepla než při soustavách místních

- při větším obsahu propojené sítě lze využívat akumulace tepla v této eíti

- zvyšuje se nesoučasnost odběru, a tím klesá krátkodobý špičkový odběr

Schválená koncepce rozvoje teplárenství na Ostravsku dále rozvíjí tyto požadavky
na budoucí připojení jaderného zdroje. Do roku 1995 budou obě ostravské integrované
soustavy propojeny jednak vzájemně a jednak s karvinskou oblastní soustavou realizací
těchto akcí:

A) Propojovací parovod ETB - EJŠ (DH 500)
B) Parovod ETB - Ostrava střed (DH 800)
C) Vyvedení tepelného výkonu z Elektrárny Dětmarovice

(EDĚ) do Havířova (2x Dlí 900)
D) Tepelný napáječ Havířov - Ostáva jih (2x DN 700)
E) Vyvedení tepelného výkonu z EDĚ do Karviné (2x DN 700)

Kromě toho bude v 9. pětiletce v Ostravě vybudována nová SCZT Radvanická kotlina (2x
DN 400) (F). Počítá se i s eventuálním vyvedením tepelného výkonu z EDĚ do Bohumína ko-
lem roku 2000 (G).

K roku 2001 bude tepelný příkon takto vzniklé velké oblastní soustavy 2 233 Mř
- z toho parní soustavy 583 Mlí 26

horkovodní soustavy 1 650 WH 74

Základními zdroji tepla budou rekonstruovaná EDĚ (780 MIV) a Elektrárna Třebovice (472 Mff

Dožíváním zastaralých zdrojů, zejména bývalých důlních elektráren Jan Švarma (EJŠ),
Cs. armády (ECA), Suchá (ESU), Karviná (EKV), ale i mobilních kotelen (na EVÚ, MK JM)
vznikne k roku 2001 požadavek na zabezpečení zdroje tepla o výkonu 421 MW (viz obr. 1).
Jinak by vznikla disparita 19 %, která by se dále prohlubovala.

Rozvojová teplárenská studie tuto disparitu řešila rozšířením EDŽ o horkovodní kot-
le s dalším horkovodním napáječem do Ostravy. Toto řešení však nebylo schváleno, proto-
že se očekává rozhodnutí o efektivnějším přívodu tepla z jaderného zdroje.

Ad c)

Třetím aspektem přípravy soustav CZT na Ostravsku pro budouoí napojení na jaderný
zdroj je omezení rozvoje parních scustav a příprava záměny části parní soustavy na hor-
kovodní.

1. Parní soustava Martinov nebude dále rozvíjena a všechny další požadované odběry jsou
směrovány na horkovodní soustavu Poruba, kde je v tepelných sítích dostatečná přeno-
sová kapacita.

2. Z původního parního zásobování teplem dolu Eezruč se přejde na zásobování horkou vo-
dou (Radvanická kotlina) s tím, že parní předávací stanioe na pravém břehu Ostravice
(SCZT Ostrava etřed) budou rekonstruovány na horkovodní a připojeny na SCZT Radva-
nická kotlina.

3. Aby horkovodní SCZT Šalamouna nemusela být ve špičkách zásobována párou přes redukč-
ní a výměníkovou stanici (RVS Fifejdy), předpokládá se propojení této soustavy s na-
páječem ETB - Jižní město (H).
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4. Přímé parní odběry z ESU a EČA budou v 9. - 10. pětiletce rekonstruovány na horkovod-

ní, tfpravy si provedou příslušné průmyslové podniky (doly, koksovny).

Vyvedení tepelného výkonu z jaderné elektrárny Blahutovice

Příprava velké oblastní soustavy CZT Ostravska není podmíněna konkrétním umístě-

ním jaderného zdroje. Teplo lze přivést do oblastní soustavy z různých míst dislokace

jaderné elektrárny.

Z řady lokalit pro umístění jaderné elektrárny v Severomoravském kraji byla po

dlouhodobých ověřovacích pracích v terénu vybrána lokalita Blahutovice. Leží 9 km se-

verozápadně od města Hranice v okrese Nový Jičín, staveniště však zasahuje i do okre-

su Přerov.

V souvislosti se zpracováváním investičního záměru pro tuto konkrétní jadernou

elektrárnu (dále jen JESM) vznikl problém, jak efektivní vyvéat tepelný výkon z této

elektrárny.

Při řešení tohoto problému je třeba provést rozbor z hlediska výroby, přenosu a

využití tepelné energie a stanovit:

- hlavní směry tepelných napáječů

- konkrétní územní celky, resp, soustavy CZT napojené etapově na tyto napáječe

- rozsah úprav v soustavách CZT, které budou připojeny na jaderný zdroj

- velikost tepelného výkonu přenášeného z JESM nejen v zimním období, ale i období letním

- špičkové a zálohové tepelné zdroje pro případ výpadku bloku v jaderné elektrárně

- parametry oběhové vody z jaderné elektrárny do hlavních směrů

Ukazatele vyvedení tepelného výkonu z JESM k roku 2001
Tab. 1

Směr
Oblast

Potřeba tepla MW

z toho v horké vodě

v páře

Dodávka tepla z JESM

Podíl JE v %
Špičkové zdroje (MV)

Zálohové zdroje (MW)

Podíl špic. a zál. zdrojů
z celkové potřeby v %

Těžiště dod. tepla z JE

Rozpočtové náklady na tepel-
né napáječe (mil. Kčs)
tiw.-n.tol míl- K S e

IMLaZtab&í tjRífWON

Pořadí podle investičních
nákladů

1
Ostravsko

3 321

2 636
685

1 648
49,6

1 673

635

69
33,7 km

2 170

1,32

1

2
Olomoucko

954
199
755
580
61

374
274

68

38,9 km

1 437
2,48

2

3
Vsetínsko

577
105
472
360
62

217
200

72
30,8 km

989
2,75

3

Celkem

4 852
2 940
1 912

2 588

53
2 264
1 109

70
34,46 km

4 596

1,78

Pokud tepelný výkon jaderné elektrárny nebude dostatečně velký pro zásobování všech

vytipovaných směrů, budou se územní celky pro napojení na JESM vybírat podle těchto

hledisek:

- jaderný zdroj by měl pracovat v základním zatížení do velké oblastní soustavy, jejíž

příkon by měl umožnit vysoké využití tepla z JJE, a tím i vytesnení jiných druhů paliv

- při přivedení tepla z JE bude současně řešen problém dožívání dosavadních zdrojů

a nebude třeba v oblastní soustavě budovat další špičkové a zálohové zdroje
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- těžiště spotreby tepla dodávaného z JE by mělo být co nejblíže 1c umístění JSS1A, aby

spotřeba energie na čerpací práci byla mini-iální

- přednostně by ae mělo počítat G vyvedením tepelného výkonu z JE v horké vodě o maxi-

mální teplotě 150 °C, tj. pro horkovodní, a nikoli parní soustavy

- náklady na re>cn.srukce připojovaných soustav CZT na jaderný zdroj by měly být co

nejmenší

Z jaderné elektrárny umístěné v Blahutovících lze tepelný výkon vyvést třemi hlav-

ními směry (viz obr. 2):

směr 1 - severovýchodní Ostravsko

směr 2 - Jihozápadní Olomoucko

směr 3 - jižní Vsetínsko

Některé ukazatele pro tyto směry uvádí tab. 1. Vztahují se k roku 2001 (resp. 1c ob-

dobí 2000 - 2005).

Stručné poznámky k hlavním směrům tepelných napáječů

. Směr Ostravsko

Porovnáním schémat na obr. 1 a 2 lze zjistit, že oblastní soustava CZT Ostravska

je připravena pro přívod tepla z JESM jak v tepelných rozvodech, tak i v předávacích

stanicích. Z tepelného napáječe 2x DN 1400 bude možné po trase připojit další územní

celky:

, Odry — Ve městě je celkem 43 zdrojů pro dodávku tepla v horké vodě i páře, o celkovém

výkonu 91 MW. V budoucnu lze vybudovat horkovodní soustavu se špičkovými zdroji

. Nový Jičín - Zde jsou v současné době dvě parní soustavy CZT zásobující 3084 bytu.

Kromě toho je na území města dalších 118 kotelen. Celkový výkon zdrojů je 228 MW. Pro

přivedení tepla z JESM by bylo třeba parní systémy přebudovat na horkovodní

. Studénka - Z výtopny Vagónky je zajištěn výkon 17,5 MW pro horkovodní soustavu. Ta-

to výtopna se bude dále rozšiřovat. Kromě toho je ve městě dalších 30 kotelen. Potřeba

tepla k roku 2000 dle RTS je 86 MW

. Příbor - Ve měatě jsou postaveny dvě teplovodní kotelny pro zásobování bytů teplem

o výkonu 17,2 MW. Ostatní zdroje tvoří 33 kotelen o výkonu cca 27 MW. Potřeba tepla ve

měst š k roku 2000 je 65 W

. Kopřivnice - V tomto městě je horkovodní soustava 63,7 MW. Vlastní spotřeba závodů

TATRA je 251 MW. Ostatní kotelny mají výkon 12,6 MW. Požadovaná potřeba tepla 1c roku

2005 se zvýší dle RIS na 385 MW

. Frenštát pod Radhoštěm - Ve městě jsou závodní výtopny a domovní, resp. okrskové ko-

telny o výkonu 66,6 MW parní i teplovodní. Potřeba tepla k roku 2000 bude záviset na

výstavbě nových dolů

. Frýdlant nad Ostravicí - Horkovodní kotelna Ostroje bude mít od roku 1988 výkon 52,3 MW,

dalších 9 domovních a blokových kotelen má výkon 20 MW. Další průmyslové zdroje mají

instalovaný tepelný výkon 39,2 MW a ostatní 6,7 MW

. Frýdek - Místek - V tomto městě je horkovodní soustava o příkonu 110 MW a bude ae dá-

le rozšiřovat. Po přivedení tepla z JESIf bude možné připojit na SCZT řadu velkých prů-

myslových kotelen

. Směr Olomoucko

V tomto směru leží dva velké územní celky s rozvinutými SCZTs Olomouc a Přerov.

V obou městech je však velký podíl technologické spotřeby tepla, proto jsou parní
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soustavy Cý'y IíPa na praha zdrojů. Skutečný příkon SCZT Olomouce je 325 MVY, Přerova

2oO ZiľfV, z toho je věalc 40 UCH v horkovodní soustavě 130/80 °C.

Podle RTo Prostějov je požadavek na přivedení tepelného výkonu z JKSM přes Lutin

až do Prostějova, v.\--„r, 200 MW.

V trase h i. ,ího napáječe z JĽSM jsou ještě města Hranice a Lipník nad Bečvou.

Hranice na Moravě - Parní SCZT má příkon 18,8 MW. Dále je ve městě 79 kotelen s ineta-

lovaným výkonea 59,3 MW zásobujících komplexní bytovou výstavbu a 30 průmyslových ko-

telen 8 výkonem 56 Iff/. K roku 2005 bude potřeba tepla 192 MW.

Lipník nad Bečvou - Ve městě je parní SCZT 8,7 MW. Kotelr^- pro komplexní bytovou výstav-

bu mají výkon 15 MW (40 kotelen) a 10 kotelen průmyslu má výkon 20 MW.

Přínos z Í3obování této oblanti teplem z JLtlU by byl ve vytesnení zemního plynu

v řešení rozvoje sou3tav a ve zlepäení ovzduoí. U těchto měst, ležících na úrodné Hané,

nelze totii. zajistit prostory pro likvidaci popelovin, a tím nelze ani podstatně rozši-

řovat tepelné zdroje.

. Směr Vsetínsko

Jde zejména o zásobování teplesi větších mě e t Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov pod

Radhoštěm a oboe Zubří. Kromě Vsetíiia nají tato města parní soustavy CZT.

Vlašské Meziříčí - Parní soustava 63 MW je zásobována teplem z teplárny Urxovýoh závodů

o výhonu 259 MW v kotlích a 92,1 Wl v sekundárních zdrojích (odpadní teplo). Domovní

a blokové kotelny nají výkon 142 MY. X roku 2005 je potřeba tepla 368 IJW.

Vsetín - Parní SCZT má příkon 31,5 WH a horkovodní 35,1 MW. Pro komplexní bytovou výstav-

bu slouží dvě výtopny o výkonu 26,9 Ľ1", dále okrskové a domovní kotelny s výkonem 184,3 MST.

Výhledová potřeba tepla k roku 2005 je 210 MW, z toho SCZT 106,5 MW.

Zubří - Parní SCZT raá příkon 23 MW. Občanrakou vy'ijp.venoet zajištují kotelny s instalova-

ným výkonem 2,6 MW.

Rožnov pod Radhoštěm - tarní SCZT o příkonu 30 L •' ,.i- zásobována teplem ze zdroje TESLY

Rožnov p.R. o výkonu 101 MW. Decentralizované sdroje mají výkon 11,9 MW a další průmys-

lové zdroje 11,4 MIV. K roku 2000 oude potřeba tepla 168 m

Závěr

Z porovnání údajů a ukazatelů uvedených v tab. 1 vyplývá:

- kolem roku 2001 by bylo možné vyvést tepeľ.ný výkca z JESM do tří směrů o celkovém vý-

konu 2588 MW, což je 53 % z příkonu oblastních soustav 4852 MW

- vzdálenost těžiště dodavek tepla z JESM je pro každý směr jiná, nejblíže je Vsetínsko,

nejdále Olomoucko a Prostějovem. (Vzdálenost kolem 34 km je pro dálKOVou dopravu te-

pla přijatelná.)

- nejvyiíší měrné investiční náklady na rozvod tepla z JESM jsou pro směr Vsetínsko

(2,75 mil. Kčs/MW), nejnižší pro OstravsKo (1,32 mil. Kčs/MW).

Vyvedení tepelného výkonu z JESM směrem na Ostravu má tedy prioritu, protože

- lze vyvéat teplo o parametrech 150/60 C

- oblastní soustava bude k roku 2000 ji:; vybudována

- investiční náklady na jednotku prenáäeného výkonu jsou nejnižší

- na Ostravsku v dďoledku dožívání stávajících zdrojů bude v roce 2000 disparita kolem

400 MW a snížením výkonu zdrojů, resp. jejich odstavením do zálohy se vytěsní velké

množství kvalitního černého uhlí
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1. tforay; ve zdivo: ~ ĽMČ I pro zabezpečení dodávky tepla pro město Mělník /

Elektrárna Mälník I byla vybudována v létech I960 - 61. Byla provedena v čistě blo-
koven- uspořádání a Visponuje šesti bloky o jmenovitém výkonu 55 MW; zdroje páry pro šest
kondenzačních turbínVíC 55 je šest kotili G 230 o jmenovitém výkonu 65,9 kg.s (230 t/h).
i'ro dodávku tepla pro ylaatní spotřebu a pro nedalekou obec Horní yďočáply zde byla vy-
budována výrn níková stanice o tepelném výkonu 49 UW. Ha sklonku /o. let bylo rozhodnu-
to o vybudování další teplárenské kapacity - výměníkové stanicp pro zásobování města
í.i;iník o výkonu 119 MW. \ /

Výstnvba výměníkové- stanice pro Mělník v £Il£ I byla vyjrolána rozsáhlou bytovou vý-
stavbou v okresní* městě MžlníSk Dosavadní zdroje pro ústřední vytápění byly nedostateč-
né. Pro pokrytí chybějícího výkonu byla na přechodnou docu v roce 1980 uvedena do pro-
vozu pojízdná výtopna LOOS umístěna v Mělníku-Podolí, /ejímž provozovatelen byla elek-
trárna Mělník. Výtopna LOOS, spalující lehký topný olej, byla poruchová a její kapacita
byla plně vyčerpána. \ /

Pro urychlené zabezpečení tepla ZXEMS I byl/minimalizován rozBah. provedení souboru
staveb výměníkové stanice a po ukončení Biontážntch prací na tepelném napáječi EMĚ - Kělník
byly napáječ a výměníková stanice uvedeny >do jrcovozu v březnu roku 1984. V rozsahu mini-
malizace sloužil jako jediný zdroj základniwhřívák instalovaný na B6, provizorně napá-
jený z najíždějící sběrny 1 MPa. Pro cirkojíaffi topné vody sloužila letní oběhová čerpad-
la, topný systém byl doplňován demineralj/žovanVi vodou z výtlaku kondenzátních čerpadel
bloků č. 5 ä č, 6, / \

Po dokončení výstavby výměníkové/stanice proVělník obsahuje soubor staveb tyto
hlavní části: / \

- nově vybudovanou strojovnu, oběhových čerpadel \

- ohříváky a spojovací potrubí / \
- zařízení pro tepelnou úpravur doplňovací vody \

strojovna oběhových. čerpadVl \

V objektu strojovny oběhových čerpadel jsou umístěna tavě technologická zařízení:
- potrubní rozvod výstuťpní a vratné vody, na který jaou připojena letní a zimní oběhová

čerpadla / \
- zařízení pro doplpování a odpouštění topného systému \
- simulační smyokar pro automatickou regulaci neutrálního bodu sousťtevy

Letní oběhová čerpadla o maximálním průtočném množství 116,7 icg.sT (420 t/h) jsou
poháněna asynoíxon.ním motorem 380 V. S letními oběhovými čerpadly byla aoustava provo-
zována aš do/října roku 1985, kdy byl po uicončení instalace zahájen provoV zimních obě-
hových čerpadel. \

Zi.-nní oběhová čerpadla typu 300 CHT jaou odstředivá čerpadla 8 pěti oběaaými koly.
VýkoncVe jsou vyložena na max. dodávku tepla ve výši 119 HW, pro kterou bude zapotřebí
paralelní chod dvou čerpadel. Při uvedení do provozu byla vzhledem k aízJcému zaráženi
tepelného napáječe čerpadla osazena pouze dvéma oběžnými koly. Další oběžná kola\udou
m/ntována prdběáně podle růstu potřeby tepla v teplárenské soustavě města Mělník. Oer-

jaou poháněna asynchronním motorem ó kV. iíaximální výkon činí 225 kg.a (810 %/h)
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oběhov..' vody. opojení '!.otoru a čerpadlem je přes hydrodynamickou regulační spojka, kte-

rá umožňuje plynulou změna otáček v rozsahu 50 - 100 % jmenovitých otáček, a tím i změ-

nu pritočného množství topné vody v aystému.

tJpravy ve otroj ;«r G

Ve strojovně EIíS I byly vybudovány nové rozvody topné vody o jmenovité světlosti

DII 600, umocňující libovolné řazení základních a špičkových ohříváků. Jako zdroj tepla

sloaží čtyři základní a dva špičkové ohříváky. Základní ohříváky jsou vertikálního pro-

vedení o teplosmšnné plose 350 m a Jsou situovány ve strojovně na kótě 0 m u TG č. I, 2,

5, 6. Teplonosnou látkou je pára z druhého neregulovaného odběru TG o max. parametrech

0,12 MPa, 105 °C. Pára se odebírá z převáděcího potrubí mezi VT a NT dílem TG přes motý-

lovou klapku a uzavírací šoupě DH 800. Protoie ohřívák pracuje převážně ve vakuu, je od-

vzdušnení parního prostoru ohříváku zavedeno do kondenzátoru T3. Ohřívák je vybaven au-

tomatickou re-julací stavu hladiny topného kondenzátu, při dosažení rnaxi:nální hladiny

ohříváku je blokádou uzavřen vstup páry do ohříváku. Topný kondenzát je z ohříváku čerpán

kondenzátním čerpadlem a zaveden do okruhu kondenzátu stroje mezi druhý a třetí nízko-

tlaký regenerativní ohřívák. Základní ohřívák ohřívá topnou vodu z cca 60 °C na teplotu

90 - 95 °C. Teplota vody za základním ohřívákem je závislá na výkonu TG a nelze ji re-

gulovat. Max. průtok topné vody ohřívákem je 166,7 kg.s (600 t/h), max. odběr páry je

10,8 kg.s" 1 (39 t/h).

Ohřev topné vody je dvoustupňový. Pro dosažení vyšší teploty, než poskytuje základ-

ní ohřívák, jsou instalovány dva špičková ohříváky umožňující ohřev topné vody na max.

teplotu 130 °C. Špičkové ohříváky jsou ve vertikálním provedení s teplosměnnou plochou

350 m , max. průtok vody činí 166,7 k % s (600 t/h). Ohříváky jsou umístěny ve strojov-

ně na kótě 0 m u TG č. 2,6. Teplonosn,>u látkou je pára ze společné sběrny 1 MPa o teplo-

tě 260 - 280 °C. Tato sběrna je v normálním provozním režimu zásobována parou ze IV.

odběrů TG. Pouze při omezeném počtu provozovaných bloků nebo při extrémním odběru ze sběr-

ny je sběrna zásobována z redukčních strmic odebírajících páru přímo z kotlů. Špičkový

ohřívák je na vstupu páry vybaven regulačním ventilem a automatickou regulací teplotní

diference mezi vstupem a výstupem vody. Iiax. odběr páry pro špičkový ohřívák je 11,7 kg.s

(42 t/h). Stejně jako základní ohřívák je i špičkový ohřívák vybaven automatickou regu-

lací stavu hladiny topného kondenzátu. Kondenzát se čerpá kondenzátním čerpadlem a přes

společnou sběrnu kondenzátu je zaveden du> napájecích nádrží jednotlivých bloků.

Zařízení pro tepelnou úpravu doplňovací vody

Toto zařízení je dispozičně umístěno v wezistrojovně a skládá se ze dvou ohříváků

o teplosrněnné ploše 100 m , kde se doplňovací voda ohřívá z teploty 20°C na teplotu

75 °C. Potom je voda odplyněna při teplotě 105 C ve dvou odplyňovácích umístěných na

zásobní nádrži doplňovací vody, která má užitečný objem 63 m . Pro ohřev vody a odply-

není slouží pára odebíraná přes redukční stanici ze společné sběrny 1 MPa. Ze zásobní

nádrže je doplňovací voda čerpána doplňovacími čerpadly přea regulační ventil do systé-

mu. Doplňování vody do systému je řízeno automatickou regulací neutrálního bodu systé-

mu. Tepelná úprava vody má tepelnou kapacitu 33,3 kg.8 (120 t/h) doplňovací vody.

Vybudování výměníkové stanice pro Mělník EMĚ I o instalovaném výkonu 119 MW repre-

zentuje způsob, jak získat teplo pro odběratele s minimálním zásahem do existujícího

technologického zařízení. V zimním období 1985 činilo zatížení tohoto zdroje asi 30 MW

a tento odběr tepla prakticky neovlivňoval dodávku el. energie do energetické soustavy

ČSSR.

8j



2. Teplárenská re> ir.t r akce iďČ I

V roce 197o byl ve federální vládě ČSb'R projednán termínový odsun výstavby jader-

ného zdroje tepla pro zásobování hlavního města Prahy teplem. Ha základě tohoto odsunu

bylo vydáno vládní usnesení č. 288/76, které uložilo federálnímu ministerstvu paliv

a energetiky (K>3?-J) připravit náhradní řešení se zřetelem na výhledové uplatnění ja-

derného zdroje po roce 2000.

FttPE zajistilo vypracování investičního záměru souboru staveb zásobování teplem

hl. m. Prahy, zpracovatelem investičního záměru bylo flfi ČEZ. V prosinci 1977 byl in-

vestiční záměr předložen FTÍPE. Po provedení příslušných expertiz zajistila pověřená

Bkupina BGI za spolupráce EGP zpracování studie staveb Zásobování teplem hl. m. Prahy

(ZTMP), Po státní expertize byla studie souboru staveb schválena protokolem z 11. 3. 1984.

Soubor staveb ZTMF obsahuje tyto stavby:

1. stavba tepelný napáječ z EM§ do špičkového zdroje Třeboradice

2. stavba tepelný napáječ ze špičkového zdroje Třeboradice do teplárny Malešice

3. stavba teplárenská rekonstrukce EMŽ I

4. stavba úpravy špičkového zdroje Třeboradice

5. atavba úpravy v teplárně Malešice

Teplárenská rekonstrukce EMĚ I, jejímž přímým investorem je £MŽ k.p., se skládá

z těchto hlavních částí:

- rekonstrukce připojení kotlů na turbíny z monoblokového uspořádání na sběrnicové

uspořádání

- výměna kondenzačních turbín č. 1, 2, 3, 4 za nové protitlakové a odběrové 3troje

- nová výměníková stanice a čerpací stanice

Výměna TS 1,2

Kondenzační turbíny n~ Bl a B2 budou nahrazeny protítlakovými turbínami výrobce

IBZKG. Protitlaková parní turbína je rovnotlaká jednotělesová se třemi neregulovanými

odběry vybavenými zpětnými odběrovými ventily. Turnína je svou konstrukcí přizpůsobe-

na dosavadnímu základu kondenzační turbíny, těleso bude na místě původního NT tělesa

a bude připojeno na původní generátor Skoda o jmenovitém výkonu 55 M1V, cos ý90,8.

V místě původního VT tělesa bude umístěn spouštěcí rychlozávěrový ventil.

Vysokotlaká regenerace zůstane původní, z III. odběru bude kryta spotřeba páry

II. VTO, z II. odběru bude kryta spotřeba páry I. VTO a odplyňovače, který zůstane rovněž

zachován. Původní třístupňová NT regenerace bude vyměněna za jediný nízkotlaký ohřívák

o teplosměnné plose 215 m s podchlazovačem, který bude zásobován parou z prvního od-

běru. Výstup páry z protitlakové turbíny je zaveden přes dva vlnovcové kompenzátory

do dvou horizontálních dvoucestných ohříváků kondenzátorového typu s teplosměnnou plo-

chou 1560 m 2.

Pro provoz základních ohříváků ve vakuovém režimu, kdy tlak protitlaku TG je nižní

než 0,1 MPa, budou instalovány dvě vodoproudé vývěvy. Jako pracovní voda pro vývěvy bu-

de použita surová voda z nynějšího chladicího systému.

Protitlaková turbína bude vybavena novým olejovým hospodářstvím podle současných

zásad pro bezpečný provoz turbín.

Parametry turbín

admisní pára - tlak 8,826 MPa

- teplota 535 °C
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protitlak 0,03 až 0,18 MPa

jmenovitá hodnota protitlaku 0,059 MPa

maximální přístupný průtok

páry do turbíny (310 t/h) 86,1 kg.s"1

Rekonstrukce TG 3,4

Kondenzační dvoutělesové soustrojí 55 MW na blocích 3 a 4 bude rekonstruováno na

odběrový teplárenský stroj B regulovaným odběrem a plnou (nepotlačenou) kondenzací.

Vlastní rekonstrukce spočívá ve výměně VT dílu včetně regulace za nový, v insta-

laci nového olejového hospodářství, nového systému ucpávkové páry a odvodnění, vyve-

dení rejulovaného odběru a instalaci dvou základních ohříváků topné vody u každého stroje.

Původní NT díl turbíny zůstane zachován, stejně jako původní generátor Škoda o jmenovitém

výkonu 55 MW, cos p 0,8.

Tlaková úroveň V. a IV. odběru zůstane zachována jako u původního kondenzačního

stroje, zachovány zůstanou rovněž VT regenerativní ohříváky. U nízkotlaké regenerace bude

vyměněn nynější 3. NTO za nový s teplosměnnou plochou 165 m z důvodu zvýšené hltnosti

stroje, a tím zvýšeného množství kondenzátu. Druhý regulovaný odběr bude vyveden z pře-

váděcího potrubí mezi VT a NT dílem dvěma větvemi zapojenými do základních ohříváků.

Odběr bude regulován "vzdouvacími" regulačními klapkami, které omezí množství páry prou-

dící do NT dílu turbíny. Z jedné větve regulovaného odběru bude rovněž napojen původní

2. NTO, protože regulovaný odběr je na úrovni původního II. odběru. První NTO zůstane

rovněž zachován a bude napájen z původního I. odběru.

Základní ohříváky budou vytápěny parou z regulovaného odběru. Tyto ohříváky jeou

ve vertikálním provedení, dvouoestné, s plovoucím dnem, o teplosměnné ploše 1000 m .

Parametry turbíny

admisní pára - tlak

- teplota

tlak v regulovaném odběru

kondenzační provoz

množství páry

výkon generátoru

Teplárenský provoz s maximálním tlakem v regulovaném odběru a se zoela odlehčenou

kondenzací

množství páry 91,7 kg.s" 1 (330 t/h)

množství páry pro teplárenský odběr 72,2 kg.s" (260 t/h)

výkon generátoru 56,5 MW

Teplárenský provoz s minimálním tlakem v regulovaném odběru a se zcela odlehčenou

kondenzací

množství páry 76,1 kg.s" 1 (274 t/h)

množství páry pro teplárenský odběr 59,2 kg.s (213 t/h)

výkon generátoru 55 MW

Nový objekt čerpací a výměníkové stanice

Objekt čerpací a výměníkové stanice bude vybudován v areálu EMĚ a se strojovnou

EMĚ I bude propojen příslušným spojovacím potrubím. V tomto objektu budou umístěny

špičkové ohříváky, redukční stanice a oběhová čerpadla tepelného napáječe EMĚ - Praha.
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Výměníková stí;:.ice

V prostoru výměníkové stanice budou umístěny čtyři vertikální špičkové ohříváky E teple

a.T.ěnnou plochou 1200 m , sloužící pro druhý stupeň ohřevu topné vody. Pro maximální průtok

topné vody a ohřátí na 150 °C postačují dva ohříváky, zbývající dva ohříváky jsou zá-

lohou pro případ •.•-'• -.aká některého teplárenského soustrojí. Na vodní straně jsou ohří-

váky řazeny parsleliiě, na parní straně je každý ohřívák zapojen na redukční stanici.

Pára pro redukční atunice se odebírá z parní sběrny propojující jednotlivé kotle EMĚ I.

Špičkové ohříváky jsou vybaveny podchlazovačem kondenzátu, který je čerpán kondenzát-

ními čerpadly zpět do okruhu EMĚ I,

Chlazení čerpadel ve výměníkové a čerpací stanici bude zajištěno uzavřeným okruhem

chladicí vody, která bude chlazena ve výměníku voda - voda surovou vodou. Kondenzáty

z najíždění ohříváků a parních potrubí budou po vyexpandování a zchlazení v najížděcím

expandéru vypouštěny do kanalizace.

čerpací stanice

V objektu čerpací stanice jsou umístěna oběhová čerpadla zabezpečující cirkulaci

topné vody v soustavě krytím tlakové ztráty tepelné sítě a tlakové ztráty vlastní vý-

měníkové stanice při dodržení potřebného tlakového spádu ve špičkovém zdroji Třeboradi-

ce. Oběhová čerpadla budou zařazena ve dvou stupních v sérii. Při požadované tlakové

diferenci ve zdroji nemohou být použita čerpadla v jednom stupni, nebot by došlo k pře-

kročení jmenovitého tlaku zařízení výměníkové stanice. V obou stupních budou použita

shodná čerpadla výrobce Sigma Lutín. Spojení čerpadel s motory bude přes dynamické hy-

draulické spojky. Pro chlazení olejového hospodářství hydrospojek bude použita surová

voda. čerpadla o maximálním průtočném množství 583,3 kg.s (2100 t/h) budou nasazena

v řasení 3 + 2 , pro pohon budou sloužit 6kV motory o příkonu 1,25 MW. čerpadla v daném

zapojení zajistí požadované maximální množství oběhové vody 1722,2 kg.s (6200 t/h)

o parametrech 150/70 °C pro I. výkonovou etapu zásobování Prahy teplem.

Celkové uspořádání teplárenského zdroje EMĚ I umožní několik alternativ nasazení

jednotlivých turboeoustrojí a ohříváků v závialosti na velikosti požadované dodávky

tepla. Pro optimální využití páry dodané z kotlů bude nutné operativně vyhodnocovat

jednotlivé provozní varianty a volit co nejefektivnější zapojení pro dané množství tep-

la. Tato potřeba bude zdůrazněna především v přechodných ročních obdobích, tj. na za-

čátku a na konci topné sezóny, kdy nebude požadováno maximální množství tepla, dané poč-

tem provozovaných kotelních jednotek a jejich okamžitým dosažitelným výkonem.

Celá teplárenská soustava Mělník - Praha bude řízena z řídícího centra - tepláren-

ského dispečinku v Třeboradieích, kde budou soustředěny veškeré informace o poměrech

a stavech v celé teplárenské soustavě a bude odtud řízen celý technologický proces do-

dávky tepla.

Po ukončení teplárenské rekonstrukce EMĚ I a po vybudování tepelného napáječe EMĚ -

Praha vznikne integrovaná soustava paralelně pracujících zdrojů o instalovaném tepelném

výkonu 1784,8 MIV. Na tomto celkovém výkonu, se uvažovaný max. tepelný výkon 695,4- MW,

vyvedený v I. výkonové etapš z EMĚ bude podílet přibližně 39 %. Teplo z EMĚ bude využi-

to pro krytí základního zatížení soustavy, a tím dojde k odlehčení teplárenských zdro-

jů v Praze. Výsledkem bude úspora ušlechtilých paliv a celkové zlepšení ekologických

poměrů v hlavním městě republiky.
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ALTERNATÍVY RIEoiJilA DODÁVKY TEPLA V HORtiCEJ VODE A PARE Z JADROVČhO ZDROJA TEPLÁRSHSKEJ

SÚSTAVE UPLATNENÍM TERUOKOI/iPRESIE

InS. Jozef Šellej, C5c.

Rozvoj československého teplárenstva sa v poslednom období významne orientuje na

využívanie konvenčných a jadrových elektrární na dodávku centralizovaného tepla.

čoraz zložitejšie a ekonomicky náročnejšie podmienky v zabezpečovaní národného hos-

podárstva palivami a oaobitne ich ušľachtilými druhmi ai vynucujú ich efektívne zhodnoco-

vanie pri premenách na konečnú formu energie - elektrinu a teplo - spotrebovávané pri

vykurovaní a v technológii mestských a priemyselných aglomerácií.

Pri výrobe elektriny a tepla možno docieliť zníženie mernej apotreby palív predo-

všetkým nasledovnými dvoma cestami:

- absolutným zvýšením účinnosti premeny v technologickom procese výroby

- prostredníctvom združenej - kombinovanej výroby

Prvá cesta je spojená s uplatnením nových technológií a častú i nových materiálov

vo výrobných zariadeniach. Je investične náročná, vyžaduje použitie kvalitných palív

priamo, resp. úpravu menej hodnotných na kvalitnejšie druhy.

Druhá cesta, prostredníctvom kombinovanej výroby, je najracionálnejší spôsob využitia

palivových zdrojov štátu pri výrobe a dodávke elektriny a tepla v spojení s využitím exis-

tujúcioh t budovaných konvenčných a jadrových elektrární. Prevážne predstavuje riešenie

s nízkymi, resp. primeranými nárokmi na nové investície a rovnako odpovedajúcimi prevádz-

kovými nákladmi.

Možno teda povedať, že dôvodom prestavby kondenzačných elektrární na kombinovanú

výrobu elektriny a tepla je energetická a ekonomická efektívnosť.

Terajší i budúci rozvoj zdrojovej časti československej elektrizačnej sústavy je za-

ložený predovšetkým na budovaní jadrových elektrární.

So zrevei'oP1- .ta požiadavky minimalizácie spotreby palív nastolila sa naliehavo v sú-

vislosti s realizáciou jadrovoenergetického programu ČSSR potreba riešenia zásobovania

teplom veľkých systémov CZT z jadrových zdrojov,

československo patrí nesporne medzi tie krajiny, kde sa vypracovalo veľké množstvo

štúdií na využitie jadrových energetických zdrojov (jadrových elektrární a výhrevní) na

dodávku tepla.

Z objektívnych príčin nemSže byť umisstnený jadrový zdroj v centre spotreby elektri-

ny a tepla. To znamená, že teplo musíme do miesta spotreby dopraviť systémom diaľkovej do-

pravy tepla, ktorej efektívnosť je priamo závislá na veľkosti a parametroch tepelného

konzumu a ročnom využití dodávky a nepriamo závislá na vzdialenosti centra spotreby od

zdroja.

Riešenie dodávky tepla z jadrových elektrární s odberom tepla v horúcej vode možno

u nás pokladať za technicky zvládnuté. Pre dodávku tepla v pare je potrebné ešte dorie-

šit niektoré technické a ekonomické otázky, ako aj otázky súvisiace so zachovaním pod-

mienok radiačnej bezpečnosti v súlade s platnými predpismi.

Podl'a toho času platných a záväzných predpisov teplo z chladivá primárneho okruhu

sa musí odovzdať cez hermetické teplovýmenné plochy vloženému ohrievaciemu médiu, ktoré

opit cez teplovýmenné plochy ohrieva teplonosnú látku pre spotrebiteľské tepelné siete.
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Uvedeným požiadavkám vyhovujú riešenia 3 tzv. vloženým okruhom:

- tlakovodným

- tlakovodným s termokompresiou

- so syntetickými, resp. or;anickými teplonosnými látkami

Systémy vyvedenia tepelného výkonu s meničmi pary, reap, kaskádou meničov, tlako-

vodným vloženým okruhom a so syntetickými, resp. organickými teplonosnými látkami vyhovu-

jú z energetického hťadiska len na dodávku tepla v pare pre veírai blízkych spotrebiteŕov.

Keäže dopravné straty sa kryjú tlakovou 3tratou pary, musí sa riešit odber pary z turbo-

agri;iátov na vyššej potenciálnej úrovni a má to za následok výrazné zvýšenie súčiniteľa

úbytku výroby elektrickej energie v a tedy i zníženie celkovej ekonomie dodávky tepla

v pare.

Pre realizáciu dodávky tepla v pare z jadrových zdrojov na väčšie vzdialenosti sa

alternatívne uvažuje riešenie s diaílcovou dopravou tepla v horúcej vode v kombinácii

s terraokompresiou. Výhodným sa javí taký konzum tepla, kde sa okrem pary požaduje i ho-

rúca voda.

V uplynulom období sa vo Výskumnom ústave energetickom spracovali dve štúdie na do-

dávku tepla z JE v horúcej vode a pare pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom

a alternatívnym uplatnením termokonipresie.

V prvom prípade išlo o dodávku tepla z JE J. Bohunice B reaktormi W E R 440 pre SCZT

miest Leopoldov a Hlohovec (pre potravinárBko-chemické závody technologické teplo a pre

bytovokoraunálnu sféru vykurovacie teplo) a v druhom prípade o dodávku tepla z JE Temelín

s reaktormi W E R 1000 pre SCZT České Budějovice (vykurovacie teplo predovšetkým pre byto-

vokomunálnu sféru).

V referáte je podaný informatívny popis týchto alternatívnych návrhov riešenia zá-

sobovania teplom oboch teplárenských lokalit.

tfvodum treba ešte dodať, že v prípade miest Leopoldova a Hlohovca sa jedná o vytvo-

renie novej sústavy CZT, v prípade mesta Čeaké Budějovice sa jedná o zabezpečenie dodáv-

ky tepla v pare pre existujúci parný systém bez jeho prestavby na horúcovodný systém

Požiadavky na teplo SCZT Leopoldov, Hlohovec

Sústava CZT miest Leopoldova a Hlohovca sa nachádza vo vzdialenosti 9 až 15 km od

JE Jaslovflké Bohunice. Požiadavky na teplo v cielovom roku sú:

- pre vykurovanie bytovokomunálnej sféry a priemyslu 213,9 MW

- pre technológiu 156,5 MW

Potreby sa predpokladajú kryt? dodávkou tepla z JE J. Bohunio6 vo výške 240 KW s

parametrami alternatívne 150/70 °C (uplatnením termokompresie), resp. 180/70 °C (bez

termokompresie) a z miestnych zdrojov - kotolní n.p. DrÔtovňa, n.p. Slovakofarma a

n.p. Slovlik.

Zásadná bilančná schéma a situačný náčrt OSCZT sú na obr. 1.

Parný priemyselný konzum n.p. Slovlik vo výške 70 MW a tlaku 0,36 MPa sa bude kryť

dodávkou tepla z JE alternatívne prostredníctvom výroby nízkotlakovej pary v II. paro—

generátoroch a jej stlačením v parných turbokompresorooh, resp. priamo výrobou pary

v II. paro.jenerátoroch z horúcej vody o teplote 180 °C. Parný konzum o vyššom tlaku ea

bude kryť zo závodnej kotolne. Parný konzum Podnikov DrStovna a Slovakofarma sa naäalej

bude pokrývať zo závodních kotolní. Takéto riešenie bolo nutné prijať z dôvodu cca 6,5 km

vzdialenosti týchto podnikov od kompresnej stanice pri n.p. Slovlik a relatívne malých
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požiadavkách na technologickú paru na rozličných tlakových úrovniach.

Vykurovací konzum mestských sektorov v Leopoldove a Hlohovci, ako aj vykurovanie

v n.p. DrStovna a Slovakofarma je riešený prostredníctvom odovzdávaoích staníc alterna-

tívne horúcou vodou o parametroch 150/70 °C pri riešení eo 180 °C horúcou vodou v pri-

vádzačl z JE

Zásadná technologická schéma SCZT EBO - Leopoldov. Hlohovec

Záaadná technologická schéma SCZT EBO - Leopoldov, Hlohovec pre variaat s termokox-

presiou je zrejmá z obr. 2.

Horúca voda o parametroch 150/70 °C sa pripravuje v spoločnej výmenníkovej stanici

JE V-l dvojstupňovým ohrevom odberovou parou z turbín 220 MW nasledovne:

- štyri základné ohrievaky sú každý osobitne blokovo napojené na jednu turbínu 220 Iffiľ

z deliaceho tlaku (V. ohrievací stupeň turbíny)

~ dva špičkové ohrievaky sú napojené na VI., resp. VII. ohrievací stupen turbín blokov.

Riešenie výmenníkovej stanice sa predpokladá obdobne ako u JE V-2 pre dodávku tepla

do SCZT Trnavy. Vychádza z potreby realizovať odbery bez požiadavky na rekonštrukciu a

odstávku prevádzkových turbín.

Horúca voda sa z výmenníkovej stanice v JE V-l dopravuje tranzitným napájačom 2 x

Dií 700 o dĺžke 9 km rozdělovačieho uzla, ktorým je miešacia, čerpacia a kompresná stani-

ca pred n.p. Slovlik v Leopoldove. V termokompreenej stanici sa v 2 + 1 parogenerátoroch

o tepelnom výkone a 35 MW vyrobí nízkotlaková para 0,16 MPa a voda sa v privádzači ochla-

dí na 120 °C. Táto sa bude z časti vracať do tepelnej siete Leopoldova a Hlohovca a z

časti pre teplovodný vykurovací konzum n.p. Slovlik a ohrev prídavnej terciárnej vody

pre parogenerátoroy. Nízkotlaková para z generátorov sa bude komprimovať v 3 + 1 axiálnych

parných turbokompresoroch na tlak 0,4 MPa pre parnú sieť n.p. Slovlik, Prehriatie tejto

pary sa upraví vstrekom vody odobratej z napájačej nádrže. Množstvo vráteného kondenzá-

tu sa predpokladá vo výške 50 % a bude sa upravovať v chemickej úpravni vody spolu s prí-

iavnou vodou terciárneho okruhu. Tepelná úprava napájacej vody pre II. parogenerátory

pozostáva a ohriatia v povrchovom ohrievači a následnom termickom odplynení pri teplote

110 °C.

Vzhľadom na výrobu pary v termokorapresnej stanici sa trvale požaduje držať teplotu

vody v privádzači na 150 °C»

Vykurovanie bytovokomunál.iej sféry i priemyselných podnikov sa predpokladá horúcou

vodou o teplote 130/70 °C s plynulou reguláciou teploty v privádzacom a vratnom potrubí

tepelnej siete v závislosti na vonkajšej teplote. Regulácia teploty horúcej vody sa uro-

bí v miešacej a čerpacej stanici u kompresnej stanice v Leopoldove nasledovne:

- v rozpätí teplôt v privádzači mestskej siete 130 + 120 °C namiešavaním 150 °C horúcej

vody z privádzača z JE

- v rozpätí teplôt v privádzači mestskej siete pod 120 °C primiešavaním vody z vratného

potrubia

Ideový návrh dispozičného riešenia objektu terraokompresnej stanice so II. parogene—

rátormi a torbokompresormi je zrejmý z obr. 3 a 4 a čerpacej a mieSacsj stanice z obr. 5.

Ako 3a u2 uviedlo, parný technologický konzum obooh podnikov sa predpokladá kryť

z vlastných kotolní, ktoré sú na parnej strane prepojené.

Pre väčšiu zabezpečenosť dodávky tepla sa navrhuje k uvedeným kotolniam inštalovať

centrálnu výmenníkovú stanicu, ktorá by sa paralelne napojila na mestskú horúoovodnú

sieť.
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Zásadné technolo5ícká schéma SCZT pře variant bez termokompresie je zrejmá z obr. c.

Horúca voda o parametroch 180/70 C B& predpokladá pripraviť v spoločnej výmennít-v

vej stanici JS V-l trojstupňovým ohrevom odberovou parou z turbín 220 Mlfi na B led ovce:

- I, ohrievací stu;••-•n je vykurovaný parou z deliaceho tlaku turbín (V, odber turbín)

- II. ohrievací . ;->eň je vykuřovaný parou zo VI., resp. VII. odberu turbín

- III. ohrievací stupeň - dohrev obehovej vody ns 180 °C - je vykurov&aý z VIII. odbe-

ru turbín

Horúca voda sa z výmenníkovej stanice V-l dopraví tepelným nupáječom ?. x Dlí 600 o

dĺžke 9 kra do rozdeíovacieho uzla, ktorým je miešacia stanica a objekt II. paro.jenerá-

torov pred n.p. Slovlik, Vyrobená para z parogenerátorov o tlaku 0,4 MPa en vedie do

parnej siete n.p. Slovlik. Chemická a tepelná úprava vody Je obdobná ako u alternatívy

s termokompresiou.

Vzhladom na výrobu pary v parogenerátoroch o tlaku 0,4 MPa sa trvale požaduje držať

teplotu vody v prlvádzači na 180 °C.

Vykurovanie bytokomunálnej sféry a priemyselných podnikov sa predpokladá vodou o

teplote 150/70 °C s plynulou reguláciou teploty v privádzacom a vratnom potrubí tepelnej

siete v závislosti na vonkajšej teplote. Regulácia teploty obehovej vody sa robí v mieša-

cej stanici.

Ostatne riešenie systému CZT je obdobné ako u riešenia s termokompresiou.

Požiadavky na teplo SCZT České Budějovice

Sústava CZT mesta České Budějovice sa nachádza vo vzdialenosti 26,4 kiu od JE Temelín.

Požiadavky na teplo v cielovom roku sú:

- maximálny tepelný príkon sústavy je 810 MW

- maximálny výkon dodávaný z JE 425 MW

z toho . v pare 175 (max. 290) W

. v horúcej vode 250 MW

Potreby 3CZT sa predpoklajú kryť dodávkou tepla z JE Temelín vo výške 425 MW vráta-

ne kompresného výkonu a miestnych zdrojov Tp České Budějovice a Vh Vráto. Dodávka tepla

z JE bude pokrývať základné pásmo diagramu zaťaženia.

Zásadná bilančná schéma a situačný náčrt SC2Q? sú na obr. 7.

Mesto České Budějovice bolo od začiatku budované s parným vykurovacím systémom.

Prestavba parného systému na horúcovodný je technicky a ekonomicky náročná a v reálnom

čase ťažko uskutočniteľná. Pre efektívne využitie diaíkového tepla z JE Temelín ea ja-

ví vhodnejšie novú výstvbu riešiť ako horúcovodnú a pre jestvujúcu zabezpečit teplo vo

forme pary, v tomto prípade uplatnením termokompresie. Horúcovodnú sieť mesta predpokla-

dáme prevádzkovať e parametrami 150/70 °C a parnú s tlakom 1,2 MPa.

Zásadná technologická schéma SCZT JETE - Č. Budějovice

Zásadná technologická schéma diaíkovej dopravy tepla z JE Temelín do SCZT České Bu-

dějovice a kompresorovou stanicou je znázornená na obr. 8.

Horúoa voda s parametrami 180/70 °C sa pripravuje v štyroch výmenníkových stanioiaoh

blokovo priradených k TG 1000 MW. Maximálny tepelný výkon je odoberaný z troch blokov a

štvrtý tvorí zálohu.

Ohrev obehovej vody je 4-stupňový, parou z II., III. a VI. odberu turbíny 1000 MV/.
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F i-i zniene i&ťa^enia turbíny a znížení tlai:u v VI. odbore bade dohrev pbenovej vody :*&

160 C zabezpečený parou z VIII, odberu, redukovanou na poiadovtmý tlak odpovedtjJci

ohrevu vody na 180 °C.

Horic.-s voda sa z čerpacej stanice v JSTii dopravuje tepelným napájačom 2 x Di; t J.

o dť-íke 26,4 kn do •rečerpávacej a kompresorovej stanice umiestnenej na okraji intra-

vilánu nesta České judějovice. Tlaková úroveň napájača sa predpokladá 2,5 MPa. Tr&er.'

tepelného napájača je vedené okolo el. Mydlovary, kde je uraiestnená prečerpávacia sta-

nica vratnej vody, a cíalej pokračuje paralelne B trasou jestvujúceho parného ; .t .-û is.

elektráren ílydlovary - Česká Budějovice do prečerpávacej a kompresorovej tsituiice BÍIUĽV. -

nej v priestore Českých Budějovic.

Kompresorová a préčerpávaoia eíajiioa je JJa vrhnu t á iia dodávku e celkov/a výkonon.

425 MW. Maximálny výkon v horúcej vode je 250 IIW pri t «= -15 °C, čomu zodpovedá parná

dodávka 175 MV vrátane kompresného výkonu. Maximálny výkon dodávený do parnej oustev;-

je 290 1ÍW pri t y = +3 °C, čomu zodpovedá horúcovodná dodávka 135 MW.

Schéma kompn-sorovej u prečerpávacej stanice je navrlinuté zo Štyroch blokov. Ka.̂ dý

blok pozostáva zo skupiny dvoch uvolnovačov pary zapojených v kaskáde, baterie škrtia-

cich - regulačných armatúr a z parného dvojstupňového turbokompresora.

Obehová voda privedená do kompresorovej stanice o parametroch 180 °C a 1,2 MBa

sa zoškrtí na tlak 0,67 MPa a vedie sa do 1. stupňa uvoíňovača. Voda z 1. stupňa uvoľ-

ňovača je kaskádovaná do 2. stupňa uvoíňovača, kde sa z nej po zoškrtení na tlak

0,196 IÍPa uvolní para s teplotou 120 °C. Táto je v NT časti turbokompresora stláčaná na

0,67 MPa (270 °C) a vedená do 1. stupňa uvoíňovača, kde sa schladí na 163 °C. Spolu

s parou uvoínenou v 1. stupni uvoíňovača je stláčaná vo VT časti turbokompresora na požado-

vaný tlak 1,2 MPa. Pre nízkotlakú časť turbokompresora je navrhnutý 14-stupňový osový

kompresor a pre vysokotlaká cast 4-stupnový radiálny kompresor.

Horúca voda z druhého stupňa uvoiňovačov s teplotou 120 °C je vedená do horúcovod-

nej sústavy, keá sa na požadovanú teplotu a výkonové parametre namiešavá pripúšťaním

horúcej vody 180 °C z prívodného potrubia tepelného napájača, resp. reoirkuláciou vrat-

nej vody z HV sústavy. Regulácia dodávky tepla do horúcovodnej sústavy CZT České Budějo-

vice s parametrami 150/70 °C sa predpokladá kvalitatívna s centrálnou prípravou teploto-

vých parametrov HV v komprsorovej a prečerpávacej stanici podl'a teploty vonkajšieho vzduchu.

Záver

Rozbory uvedených štúdií preukázali technickú realizovatelnost dialkovej dodávky

tepla v horúcej vode i pare pre systémy zásobovania teplom prostredníctvom termokompre-

sie. Energetická i ekonomická efektívnosť systémov dodávky tepla v horúcej vode a pare

prostredníctvom termokonipresie je nižšia ako pri dodávke tepla len v horúcej vode.

V konkrétnom prípade teplárenského systému Leopoldov, Hlohovec sú energetické efek-

ty u variantu bez termokompresie s dodávkou horúcej vody z J£ o vyšších parametroch

(180 °C) nepatrne priaznivejšie ako pri riešení s termokompresiou.

V prípade teplárenského systému české Budějovice bude pre realizáciu rozhodujúca

technická možnosť a nutné náklady na prestavbu existujúceho parného systému na horúco-

vodný.

Základné technické údaje popisovaných variantov riešenia sú v tab. 1.



zá.íl<iJ.'i..'c.. technicjtýciä údajov poj;íeen;.'ch vuriejitov riešenie 3C2T

Alternatíva rí- .lenia

Teplota iiorúcej vody priváds.
Teplota sieťovej vody vykúr, mest-
skej sústavy
Tlak parnej aiete
Max. tepelný príkon sústavy CZT
Max. dodávaný výkon z JE
z toho: pre parný konzura

pre horúoov. konzum
Ročná potreba topia súst. CZT
Ročná dodávka tepla z JE

Teplár. súčin, sústavy eĈ
Roč. súčiniteľ dod. tepla cCr

Ročný úbytok výroby e l . energie
z J£
Celkový ročný úbytok e l . energie
(v JE, čerp.práoa a kompr. práca)
Priemerný ročný súčiniteľ
úbytku výroby e l . energ. v JE 0

Výkonový faktor dodávky tepla
z JEČ"

Priemerný celkový ročný súčiniteľ
úbytku e l . energie v

Výkonový faktor teplárenskej
sústavy £
Orientačné ročné množstvo
vytesneného fosílneho paliva
Orientačná absolutná ročná
úspora paliva z t i t . komb. výroby
elektřiny a tepla

!

Lokalita SCZT

Rozmer Leopoldov Hlohovec Č. Budějovice

°C

°c/°c
MPa

m/i
MV/
MW

TJ.r"1

TJ.r" 1

GV/h.r" 1

-
-

_7
GWh.r x

_i
GV/h.r A

MWbe l

(MWh-1)

fflffht .

- i

tia.tmp

tis.timp

s TK

150

130/70
0 , 4

370,7
240

70
140

3329,4
3200,4

36,1
0,6474
0,9613

174,5

228,7

0,1963

5,094

0,2476

4,038

137,4

71,32

bez TK

180

150/70
0,4

370,7
240

70
140

3329,4
3311,6

-
0,6474
0,9946

189,0

209,5

0,2054

4,868

0,2277

4,391

141,3

69,4

e TK

180

IJO/70

810

425
175/290/

250
8836,0
8132,0

212,7
0,5247
0,9203

325,1

575,0

0,1589

6,293

0,2545

3,928

346,9

130,43
!
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í-jŕ.̂ PJKTIVY Z£SC3OVÄUÍ TKPLKM Z JADĽRUž KLt-KTiifaKY TJJMh'LÍII

In.í. Václav Kuba

Jaderrui elektrárna Jižní cechy je situována výhradne pro kondenzační výrobu elekt".-

uy, ale původně ue j ní neuvažovalo o dodávce tepla, přestože turbíny dodávku tepla .-;uo.

ňovaly. Její umíutění se dvakrát měnilo (Malovice, Dubenec) a definitivně byl z djvodů

seisaických určen prostor u Temelína, na kopci nad Týnem nad Vltavou, v nadmořské výšce

507 m. Při převládajících severovýchodních /řtrech půjde výpar z chladicích věží pře-

vaině ua lesnaté území revíru Poněšického a Velechvínakého. Vzdušné vzdálenost od vět-

ších jihočeských ;aěst ji. pomérně velká: české Budějovice 24 km, Třeboň 34 km, Veselí

2 3 km, Soběslav 26 km, Tábor 34 km, Milevsko 29 km, Týn nad Vltavou 5 km, Bechyně 14 kra.

Písek 22 km, 3trukonice 35 km, Vodňany 15 km, Zliv 13 km. Dodávka tepla z jaderné elek-

trárny Temelín bude proto vyžadovat výstavbu poměrně dlouhých tepelných napáječů, kte-

ré budou omezovat její hospodarroat dodávky tepla.

Jaderná elektrárna v Temelíně (JETE) je projektována se čtyřmi bloky o el. výkonu

1000 UVV a plánované termíny uvádění do provozu jsou v létech 1992, 94, 95 a 97. Lehko—

vodní reaktor má čtyři smyčky 8 ležatými parogenerátory o celkovém tepelném výkonu 2994

IV! a 1627 kg.s^páry 6,2 ľJPa s teplotou sytosti 273"C a s vlhkostí 0,2 •','.. Kondenzační

turbína konstrukce škodových závodů má jedno středotlaké, tři nízkotlaká tělesa a sedm

neregulovatelných odběrů pro regenerační ohřev kondenzátu i ohřev horké vody pro dodáv-

ku tepla. Hltnost ST části turbíny je 1508 kg/s~ , za středotlakým tělesem je odlučo-

vák a přehřívák nízkotlaké páry 0,75 MPa ostrou parou z teploty 168 °C na 251 °C.

2 —1

Turbína má tři kondenzátory s plochou 20 120 m pro 820 kg s páry o tlaku 0,006*5 jjp<i

a teplotě 37 °C. líízkotlaká tělesa mají tři neregulované odběry (I.: 0,03, II.: 0,10,

III.: 0,29 MPa) a středotlaké těleso dva odběry (VI.: 1,2, VII.: 2,6 MPa) a protitlujr

V.: 0,76 MPa (IV. odběr je pro turbonapáječku). Horká voda se II. odběrem ohřívá ze

60 °C na 90 °C, III. odběrem na 120 °C, V. odběrem na 150 °C, VI. a VII. odběrem na

180 °C. Zvyšováním teploty roste dodávaný tepelný výkon (pro 120 °C 253 MKľ, pro 150 °C

306 MVV, pro 180 °C 370 MW), ale klesá výkon elektrický z čistě kondenzačního 983 MSV

na 953, 934 a 913 MW. 5 ním tedy ro3te měrná ztráta elektrického výkonu dodávkou tepla

(0,12, 0,16, 0,20 Mffg/MiV^). Maximální možná dodávka tepla je asi 500, 700, 900 ffií z jed-

noho bloku.

Další možností by byla přímá dodávka páry. Pro dopravu na větší vzdálenosti je tře-

ba vyššího tlaku. Proti průniku radioaktivit, je navržen ochranný okruh horkovodní s dru-

hým vyvíječem páry aai 4 MPa, kde cirkulující horká voda má vyšší tlak než ostrá pára

za hlavním parogenerátorem (26 proti 6 MPa). Při netěsnosti by horká voda unikala do

ostré páry 6 MPa a průnik radioaktivity do dodávané páry je tedy vyloučen. Dodávka páry,

která by byla pro České Budějovice nejjednodušší a nejlevnější, nebyla zatím generálním

projektantem primárního okruhu u prvních dvou bloků povolena. Dodávka této páry by měla

největší úbytek elektrického výkonu 0,33 MWe/MV/t. Při kondenzační výrobě zhruba 4000 MKf

je ztráta odpadním teplem asi 8000 WH, většinou chladicími věžemi. Zvýšení účinnosti do-

dávkou tepla je tedy velmi žádoucí.

V projektovém úkolu se zatím počítá s dodávkou horké vody 150/70 °C pro vlastní

otop JETE, Týn n.V. a Č. Budějovice z prvních dvou bloků (při kvalitativní regulaci).

Výměníícové stanice se třístupňovým ohřevem jsou navrženy na tepelný výkon po 306 MW na

blok.) Tepelný napáječ pro Týn n.V. se projektuje na 65 MW (2 x DK 350), pro vlastní

otop JETE 85 WS (2xDfl 350) a pro České Budějovice asi ca 400 UW (2 x DN 600). Ohříváky
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;st,-i v přístif/iu vedle (strojovny, cirkulační čerpadla v samostatné budorě vzd.OJe-jj' .-r.

250 ni od vvisC-n.i.-íjvvc:1. atauic. S dodávkou tepla do dalších jihočeských měst se u prv:..":

dvou bloku nepočítá, V této době se provádí opatření, aby byla možná dodávka hork-' vody

180/65 °C.

Hyr.ě.iží tepelné •̂••ro.ie a konzum

V Týně nad Vltavou se staví pro otop sídliště, vybavenosti a malého průmytOu nevý

horkovodní rozvod z pomocné parní uhelné výtopny 16 M¥ (3 x 2,2 kg,s ). Českť- JJuáěj- -

vioe však mají rozvod parní 0,7 až 1,2 MPa asi na 450 IfflV a 1,6 MPa pro nřkelik odl'-'-.-

telú vyžadujících vyáší teplotu páry (cca 15 MW), s parní tepelnou sítí asi 11C km a

o 560 předávacími výměníkovými stanicemi, budovanými od roku 1948. Uhelná teplárne tiy'-u

postupné stavěna od roku 1965 na jižním okraji města a má tepelný výkon 320 ifflV (kotle

2 x 21 + 2 x 42 kg.s"1, 9 MPa, 525 °C, dva protitlaké turbogenerátory 12 W + 25 MY),

Do města je přivedena dále eytá pára 2,0/1,3 MPa z elektrárny I-iydlovary tepelným napáje-

čem DN 500, délky 15,3 km, o výkonu 65 MW. Začala výstavba špičkové uhelné parní výtop-

ny na severozápadním okraji města ve Vrátě s tepelným výkonem 150 MW (tři kotle 1,3 MPa

po 21 kg.s ) s plánovaným uvedením do provozu v létech 1988 až 1990, která je nezbytná

do doby, než se město napojí na dodávku tepla z JETE.

Elektrárna tt'dlovary se třemi kotli 125 MW (16 + 16 + 23 kg.s ) a odběrovým tur-

bogenerátorem 6 MIV napájí dále parou 0,5 a 1,5 MPa závod Mape (úpravna uranových rud),

horkou vodou 145/70 °C s konstantní teplotou šamotármi (sušárna a vyvíječ páry) a tep-

lou vodou 110/40 °C městečko Zliv (s termostatickými odtokovými regulátory). V součas-

né době je možno napojit na horkou vodu s kvalitativní regulací jen otop ocelárny ŠKODA

v Českých Budějovicích, otop šamotárny a Zlivi. Plánuje se výstavba výměníkové stanice

pro sídliště Máj (dvakrát 32 Ml'/), vytápěné parou z teplárny, která má umožnit zásobová-

ní nové bytové výstavby horkou vodou a v první etapě převedení asi 25 předávacích stanic

na horkovodní rozvod v sídlištích na severozápadním okraji města. Nízké využití tepla

pro otop a pouze postupný růst odběru zhoršují hospodárnost dodávky horké vody 150/70 °C

z JETE.

Kombinovaná dodávka horké vody a páry

V roce 1982 bylo navrženo nové řešení, umožňující z horké vody s konstantní teplotou

180 °C s kvantitativní re.julací dodávat současně páru i horkou vodu. Horká voda 180 °C

se nechá expandovat při tlaku 0,3 až 0,5 MPa a nízkotlaká pára se stlačí dvoustupňový-

mi elektrickými turbokompresory na tlak 0,9 až 1,3 MPa a bude dodávána do stávající te-

pelné sítě. Chlazení páry mezi stupni za kompresorem se provede zástřikem kondenzátu.

Zbylá horká voda o teplotě 133 až 150 °C se použije po úpravě na teplotu odpovídající

venkovní teplotě pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV), Spotřeba elektromo-

torů je však velni vysoká a roste s dodávkou tepla a tlakovým spádem páry. V zimě bude

třeba větší množství i teplota horké vody (expanze na vyšší tlak) i vyšší tlak do po-

trubí parních tepelných aítí (vyšší tlakové ztráty při vyžší dodávce tepla). V létě bu-

dou sídliště potřebovat horkou vodu pouze na ohřev TUV, ale potřeba technologické páry

zůstane vysoká. Bude proto třeba expanze na co nejnižší tlak, ale i tlak do parních te-

pelných sítí bude nižší. Přeato v této době bude největší měrná kompresní práce. Ne-

využité teplo horké vody bude zvyšovat její vratnou teplotu i přes 100 °C, a tím zhorší

teplárenský efekt výroby i tepelné ztráty. Připočtením spotřeby elektřiny pro kompresi

stoupne měrná ztráta elektrického výkonu dodávkou tepla asi na 0,29 MW e/MW t.

Určitým zlepšením by mohl být třítrubkový horkovodní rozvod k největším průmyslo-

vým odběratelům, kteří potřebují páru o nižším tlaku. Pára o potřebném tlaku by se u

- 101-



nícŕ. pŕír.o

redakce).

vyrá':;*rlP. v.- \-v v •; j e' '. r vody I8ľ C i L>< i KC";.-'

Zbývající aorl-;; votin :<y t;c- využívels po r.::ií"er.í a vodou z kcapresní sth.-.irc

tatníca odběrateli. Principiálni schéma kombinované teplárenské soustavy .it n^ c'*

vj,J-0,5 ILťa K i> J, 6-), 5 Hra Ttc

JKTE N idO°C

J U - ,
! I***-,--j:-<"-

EUY

Obr. 1. Návrh konbinované teplárenské soustevy

lä - Mydlovary, H - tepelný napáječ HV 180/60 °C, Č - prečerpávací stanice vratné vody,

E - expander HV, K - centrálni kompresory páry, P - pára, I' 1 - stará městská y.ájrn.í

tepelná eíí, P 2 - velké parní technol •;ic;:ó spotrebiče, Vb - okrsková výměníková jti.-

nice P - HV, HV - horká voda, 0 - otop, TUV - teplá užitková voda, T 1 - technologie

s teplotou 140 až 170 °C přímo zásobovaná VH, T 2 - dtto 100 až 140 °C

S dodávkou tepla do dalších větších jihočeských měst se počítá až kolem r. 2000.

Vzhleden k poměrně velkým vzdálenostem budou tepelné napáječe hospodárné jen při vysokt

využití. Proto dodávka horké vody pouze pro otop nebude vhodná a bude třeba uvažovat

i o teple pro technologii. Většina aynejších spotřebičů technologické páry vystačí

s .nižšími teplotami, u řady spotřebičů by ae ohřev parou mohl nahradit ohřevem horkou

vodou, u některých by bylo nutné vyrábět páru bu5 v expandérech, nebo v trubkových vy-

víječícn pro přímou spotřebu, ale couze výjimečně by bylo třeba tuto páru komprimovat

na vyšší tlak. Proto ae jeví pro tato města s průmyslem jako nejvhodnější opět dodáv-

ka horké vody 180/65 °C s konstantní teplotou.

Rekonstrukce místních parních tepelných sítí a předávacích stanic na horkovodní

bude náročná časově, investičně i kapacitně a bude možné je provádět jen postupně.

I v ostatních městech bude třeba nejdříve poutavit centrální výměníkové stunice a novon
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Obr. 2. Výhledové schéma propojeného systému centralizovaného zásobování teplem

z JETE

SB - Seaké Budějovice, VS - výměníková stanice, K - kompresní stanice, Č - přečerpáva-
cí stanice, 0 - Ooelárna Škoda, M - Mape, 5 - šamotárna, Z - Zliv, T - Týn n.V.,
PV - Protivín, VO - Vodiany, Pí - ťísek, S - Strakonice, B - Bechyně, TA - Tábor,
SU - Sezimovo listí - Planá, MI - Milevsko, VT - Votice, BE - Benešov, N - Nerato-
vice, HK - Hradec Králové, PA - Pardubice

Zdroje: JE - jaderná elektrárna, T - teplárna, V - výtopna
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i;c-vé al^-iÍĽt- paj. iis;a::ou pro äpičiiLVuii duddvku teple a JÍJÍ'.C rezerve při 'ÍLBÍIV^VÍSIÍ

z níaíní teplárny.

Sodávka tepla do ?rah.v

7 roce 1984 zr>íala Československé koisise pro itomovou energii studii o možnosti

zásobování Prah;/ ť „lem e vodou z J£T£ tepelným výhonem 2000 až 3000 VUi. Předběžné vý-

sledky ukázaly, že ze 3. a 4. bloku by byla možná dodávka horké vody 180/65 °C o tepel-

ným výkonem aei do 1700 1ÍW dvoutrubkovým tepelným napáječem dlouhým 105 až 125 lot, di-

menzovaným na tlakovou úroveň 4,0 ÚPa při značně členitém terénu s výškami 185 až 66o xn

n.m., aai se čtyřmi přečerpávacími stanicemi. Tepelný napáječ by mohl výhodně akumula-

cí tepln zvyšovat elektrický výkon JETE v době elektrických apiček a snižovat jej v no-

ci při konstantním zatížení reaktoru. Ztráta elektrického výkonu dodávkou tepla by ee

tak mchlc podstatně snížit.

Přímý odběr teplé užitkové vody v Praze se ukazuje hlavně z hledloke nynějších plat-

n. ch hygienických předpisů na úpravu pitné vody Jako nehocpoddrný. Podchlazování vratné

vody tepelnými čerpadly by zvýäilo kapacitu tepelného napáječe, ale vyžadovalo by dodateč-

ně obtížně řešitelné předehřívání vody v JETE na 60 °C a velký elektrický příkon tepel-

ných čerpadel by zhoršil marnou ztrátu.

Uevýhodou tohoto řešení by bylo snižování tepelného výkonu zdroje při výměně palivo-

vých Slánka po dobu asi 2000 až 3000 h/r, které by se ale mohlo provádět v období letním

a přechodovém, kdy by odběr tepla byl nižší. Za předpokladu připojitelného tepelného pří-

konu 6000 MW a potřeby asi 70 000 TJ/r by dodávka z JETE kryla asi 28 % příkonu 2 při vy-

užití 4500 h/r aai 27 000 TJ/r, tj. 38 % potřeby tepla. Při krytí základního tepelného za-

tížení z JETE by úspora paliv v Praze a ve městech poblíž tepelného napáječe odpovídala

aai 820 mil. ar/r zemního plynu a při jeho současné ceně úspoře nákladu 1,8 íald Kcs/r

za jeho dovoz. Studie ukazují, že základní tepelný výkon pro-Prahu je nutné krýt z jader-

né elektrárny s odběrem tepla. Z hlediska spolehlivosti dodávky tepla by byl však vhodiv

větší počet těchto zdrojů (JETE, JEVČ, JESČ apod.).

Vzhledem k postupu zpracovávání projektové dokumentace pro 3. a 4. blok JETE je

nutné urychlené uzavření rozvojové teplárenské studie Prahy a rozhodnutí, zda JETE bude

teplo do Prahy dodávat. Tato dodávka by pro JE Temelín znamenala podstatné zvýšení účin-

nosti a celostátně významnou úsporu paliv, která po roce 2000 bude u nás asi rozhodující.

Ha obr. 2 je schematické znázornění výhledového propojeného systému centralizovaného zá-

sobování teplem z JETE.
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IA-J. Vílo- och-.vars

Vývojové tc.-tlgíice ve stavit kotli pro energetiku s promysl

Vývojové isili ve al-./jí kotli se s.jjfiiředilo po druhé sv<rť.v.v vílce s«.' ..WKÍ B 1

zvyšování jedn.it : >v<?ho vykoná, zvyšování účinnosti ter;aody:ia:nicJ£éiio cyklu opti':r.^ i . -ioí

para:.~.etri páry a zavedenia pHliřív.iní. V investiční výstavbě bylo nutné zsso^zpe••it 'itai-

dýa roken vt-túí přírůstky výkon i v kun iejr.-.aC-jiích elektrárjiéch a provozov-it velu 5 cľo'^y

r onezenýa počten obsluhy, Základníia typea byl totel B práškovým topením, procestovalo se

zje irii.'dušeni mlecích okruhů na přísné foukání práska do hořáků.

Kkolo.jícká hlodi3iro 3e zív-ili uplatňovat jer. porcalu - zpočátku ;ic-n poznatek, ř.c-

v kotlech n trivnýia re ž. línem dochází ke svýnoné oxidaci vzduónéh') JuBÍku, a proto byla

dána jednoznačná přednoat rjranulu<*níin >.otl.ůra a<: mich.rá odvodem strueky, V Č3ĽH probíhal

tento vývoj od kotlů 34,7 k.;.a C125 t/h) prupojenýoh p.irní obórnlcí o instulovaných

po dvou k jedné turbíně 50-55 MW až k :nonnbloku s kotlem 444,4 !o;.e~3 (1600 t/h) k tur-

bině 500 MIV.

Souběžně s optiiiwlizací technických řešeni pro velké bloky .'.ondenzačních elektrá-

ren ee začnla silnřji uplatňovat odliňná hlediska. CeloBvětovýn popudem byla tzv. naf-

tová krize, která vypukla na podzim 1974. Do vědomí teohnioVco-hoepcdárccých pracovnílcú

vstoupil výrazaŘji poznatek o omezenosti z-ísob foailníoh paliv a veřejnost uplatňovala

zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí.

Snaha o dokonalejší využití existující palivové základny vyžadovala využívání i hor-

ších druhu uhlí a vedla zároveň k äiräíinu uplatnění kombinované výroby elektřiny a tepla.

Pro teplárenský provoz se hledila technulo;ie spalování, která by co nejméně zat?žovala

životní prostředí škodlivými látkami a zároveň by umožňovala velmi pružný provoz bez

stabilizace deficitními ušlechtilými palivy. Pro řešení naznačeného okruhu problémů se

nabízela fluidní technologie, která od dvacátých let našeho století nacházela uplatně-

ní pro zplyňování uhlí OVlnkler), pražení rud a 3ušení nebo chlazení různých materiál!.

Přibližně od ňedesrítých let je věnováno znaóné úsilí sn-uhán vyažít fluidní technologii

také pro spalování.

Základní princip fluidiiího spalování

Ve fluidním reaktoru proudí spalovací vzduch zespodu fluidním roštem a pokračuje

proti směru gravitační síly fluidním ložem. Při spalování uhlí tvoří fluidní lože hru-

bozrnné palivo a popelem, popřípadě s inertní příměsí. Rychlost proudění je volena tak

vysoká, že částice jsou ve vznosu, vrstva je expandované a nastává fluidní jev, při kte-

rém jsou částice v intenzívním pohybu jako u vroucí kapaliny. Fluidní vrstva vytváří

také vodorovnou snadno pohyblivou hladinu.

Z hlediska aerodynamiky proudění lze fluidní spalování zařadit mezi roštové a práš-

kové topení. Při spalování nn roštu leží kusové nebo hrubozrnné uhlí v klidu a je obté-

káno spalovacím vzduchem. Pro spalovací reakci je k dispozici jen relativně malý povrch,

proto probíhá hoření jen pomalu a málo intenzívně. Při práškovém topení, které se uplat-

ňuje od dvacátých let našeho století pro intenzifikaci spalování, se vysušený uhelný

prášek fouká do hořáků a spaluje oe v prostoru ohniště.

Výhody fluidního spalováni

Značné množství Inert u ve fluidní vrstvě a stejnoměrné teplotní pole má mohutný

stabilizační účinek, který dovoluje vést spalování při teplotě kolem 850 °C. Při této
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teplote ž~'~~ c:.zi—.ilai podrjínity pro odsiřování přímo vc- ľluidním loži při d ívárSm editi-

va, aa.jrt jeciozroaého vápence. Při po^uáreč nizké teplotě spalování aevsniiCĎjí ryelii.-

r.íky dusíku ze spr-.Icvscího vzduchu.

Dobrá tepelné ť-jilizace fluidcího lože iuaožnu;e dále:

- tjpelov&t níz'-;1 •hřevné a vyeoce popelnaté drahý uialí

- spalovat uhlí o značně proB&nlivých vlastnostech

- provozovat fluidní kotel v širokém regulačním pásmu (100 až 25 S) bez stabilizace

ualechtilýa palivem

- znovu najíždět fluidní kotel bez ušlechtilého paliva po odstávce na noc

Uvedené hlevní výhody fluldního spalování představují souhrn pro všechny aysteny.

Konkrétní jednotlivé systémy jaou schopny plnit přínos jen do určité míry.

Přehled ayotéau fluídních kotlů

Převážná větňina průmyslově využitých fluídních kotlů pracuje při atmosférickém

tlaku. Přetlakové systémy se zatím zkoumají vývojově.

Podle teploty fluídního lože dělíme Bystémy na Škvárující a neškvárující.

Prvním systémem, který dosáhl průmyslové zralosti, bylo škvárující fluidní topení.

Fluidní lože je uspořádáno do tvaru žlabu, jehož dno tvoří úzký pásový rošt pro vyná-

šení popela, který se postupně spéká. škvárující režim byl první úspěšný způsob, jak

odstranit popel z fluidního lože. Všechny pozdější způsoby se zakládají na neškvárujíclro

režimu, při kterém je fluidní lože prakticky homogenní směs inertní náplně a hořlavých

částic. Při odpouštění popela odchází vždy část hořlavého podílu. Má-li být ztráta me-

chanickým nedopalem nízká, musí být podíl hořlavých částio ve fluidním loži nízký, iiapř.

0,5 - 1 %. Tato zdánlivě nízká koncentrace představuje 5 - 10 kg hořlavých částic ne

1 nr expandovaného objemu fluidního lože o měrné hmotnosti 1000 kg/m . Při práškovém

spalování je však koncentrace hořlavých částic v ohřátém objemu s teplotou 1000 °C cca

o dva řády nižší.

Pro dodržování teploty fluidního lože v ne škváruj í cíia režimu se používají dva

způsoby:

- odvod tepla ponořenou výhřevnou plochou

- podstechiometrické spalování

Při prvním způsobu probíhá prakticky celý spalovací proceB ve fluidní vrstvě, býV>5

proto také označován jako jednostupňový. Při druhém způsobu probíhá neúplné spalování

ve vrstvě a dohořívání v navazujícím spalovacím prostoru. Proto se označuje někdy jako

dvoustupňový.

Podle kritéria pohybu fluidní vrstvy rozlišujeme stacionární a cirkulující fluid-

ní spalování. Stacionární se vyznačuje tím, že fluidní vrstva je ohraničena hladinou

a úno3 hořlavých částio z vrstvy je nepatrný. Podle povaliy popela může být menší nebo

větší úlet popela.

Pro fluidní spalování s vyššími rychlostní vzduchu, při kterých je vrstva nejen

silně expandována, ale přechází do úletu, se vžil název cirkulující fluidní vrstva,

protože úlet je zachycen za ohništěm ve vysokoteplotním cyklonu a recirkulován do zá-

kladní fluidní vrstvy.

Palivová základna pro fluidní kotle

Fluidní ohniště jsou achopna využívat hnědé a černé uhlí, ale i netradiční paliva,

jako napr. rašelinu, dřevní odpady, kůru apod., se širokým rozsahem výhřevnosti a ostat-

ních vlastností.
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v e h n e d é u í x l í :

rýhřevacet o, 7 - 10,5
ot:::-.h vody 23 - 33 £-
obaah síry
7 e-jTovéa uhlí 1,5 - 3,5 -í

Z výpočtu vyplývá obaah popela v uuäiné v rozmezí 41,7 - 61 íJ pro biřcání obaiii: vody
a výhřevnost hořlaviny 27 UJ/kg.

V naši palivové základně se vyskytuje nc-bilanční hnídé uhlí 3»2 jc-lc-iiiivji' tč-enŕ
a výhřevností 5 - 7,5 ĽJ/kg z lomů Svěřme a Vrěan;/ v množství uce 1,5.10 t/r, pro i.'.'-
rd se hledá využití. Jedn.* z možností je epolování vt i'luí dnícli líutlecb nové ; ..i.tave-
nýoh v některé teplárně e dobrým dopravním opojením a lomy. Tent n případ by n P 3 t;'t ]••>-
vazovún zo výjimku, protože vysoký obanh popela, w.r.ínálnó ai té::iěř 70 w -v Bu;jin",
prodetavuje velii:ý ekologický problém dovozem buli.etu do tt-plíírny i. apětnou dopravou
popela na aloäiäte včetně velkýc!i nái-oků nrt súbor pudy pro iilo£i"ité.

Dalčí významný úkol je spalování černouhelných kaífi. Bil^jice OKD eviduje nc-ce2;'ch
10.10 t k roku 1985 a podle jednaní na F*'J?iä (13. íl. 1?3'3) jcou celkov.' z-i;, oby v de-
poniíoh na Ostravsku cca dvojnásobné. Roční přírůstek cure výcii íc.ilú a ílotačních hlu-
šin je nyní cca 1,8.10 t/r a po roce 1990 se ustálí na cca 1,2.10 t/r. Směs surových
kalů a flotačníoh hlušin má výhřevnost 8,5 - 13 lU/kg při výpočtovém obsahu vody 25 ?ó.
PUHTS přislíbilo fluidní kotel 20,8 kj.a"1 (75 t/h) bez n^oíů. n= vývoj, po.a iuje rňsk,
aby principiální způsob odvodnění kalů vypracoval resort PlJPi, vóetní vyujcciíikování
požadovaných stroju a zařízení. Těžiště problému leží v oblasti těžby kalů z deponií,
jejich dopravy, odvodnění a popřípadě sušení. Zatím nejaou k dispozici návrhy pro na-
vazující jednaní s FMHTS o eventuálním vývoji nebo nákupu lictnct, ev. o dovozu po-
trebného technologického zařízení.

Odsiřování, aditiva a vliv Bložiäí na životní prostředí

Přidáváním vápence do fluidní vrstvy je nio;-,nt zachytit U0,, . Při teplotách fluid-
ního lože se vápenec vypaluje na vápno (kalcinace), které reaguje s ki-eličníkem siřiči-
tým v oxidačním prostředí podle rovnice

CaO + S0 2 + 1/2 0 2 i CaSO. + 1420 kJ/kmol

Při teplotách pod 750 °C nenastává kalcinace, při teplotách nad 1000 °C dochází k roz-
kladu CaSO., Optimálni teplota pro odsiřování leží při cca 850 °C.

Stupeň odsíření závisí dále na zrnení uhlí a vápence, době pobytu částic, na druhu
vápence a na jeho přebytku. Při tlaku vyšším, než je atmosférický, 3tupeň odsíření stouprí.

Přebytek vápence se charakterizuje násobkem stechiometrického poměru Ca : S. Při
Ca : S = 1 je zapotřebí na 1 kg síry přidávat 3,12 kg čistého vápence. Pro odsíření na
80 (90) % je potřebný násobek atechiometrickeho pomeru cca 1,5 (2,5). Při průměrném po-
meru Ca : S = 2 je nutné přidávat na 1 t uhlí 62,4 kg čistého vápence na každé procen-
to síry v surovém uhlí.

Pro účely odsiřování vyhledával n.p. Geoindustria Praha vhodné lokality surovino-
vých zdroju, Navrhl využití severočeských jílovitých vápenců a vápenitých slinu s 80 -
60 ia obsahem CaC0^« Této suroviny bude zapotřebí za stejných podmínek jako shora 78 až
104 kg na 1 t ulili. Popel našich uhlí obsahuje alkalické oložky, které se zúčastňují
odsiřovacího procesu. Lze očekávat, že popel uhlí může zčásti kompenzovat nepříznivý
vliv balastu v odsiřovací surovině a zvýšení množství proti čistému vápenci bude jen
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suro'/iny 7 - S, 3 ;>• z .V^-JÍ.-JOĽÍÍ uhlí na I ;..- síry.

?:-o i.iaír.á kvanta vápence pro odsirovčíní ou-ic- třeba otevřít aui'č 2o:ay. ťc-íie £i.iji

ilerá-ioprojekíu vycr.ácí doba výstavby lo\mi včetně úprava.1,' vápence na vhodné zrnění fis

cca 13 let a itr/v.r i i-ní náklady na cca 430 .10 Kčs pro kapacitu 380 000 t vápence ročn. .

Ve studiích ČáAV, prírodovedecké fakulty UK, VýiJcaan-::! Jstrtva inueriýrs/..vch ŕt&vtb

Brno a Sner ;oprojektu byl pos,-azen ípisob uiilídóiií pevných sbytfců ae spalovacího a od-

siřovacího proceau a vliv těchto abytkú na iivotní prostředí. Z>oa.-ivadní v.'jjled3c.y pro-

kázaly na zkuíebním potrubí sioí.iost Hydraulické dopra\^r. Studiuia fcin^tilíy urolňovříaí

síry z pevn ;ch 2bytki oScasuje, že v j;oi:iín>.:'.cji provedených experiraentů dochází k cel-

jcovému uvolnění zociycené síry ve vel:ni 'trátké době za desítky ež stovky hodin sa před-

pokladu do3tateěa<5ho množotví přitékající vody.

RiziV:o kon".ominace apodnícii vod pr-Joaíty z«.- slošiSt pevných zbytků fluiteích olmiší

o odslřov;íním budo nutné v předotlhu oxporlraentdlnC- zko-xuat podle JconJcrítnícb podiaíneic

paliva, aditiva a uvaZovanúho náoobicu stechioaiotríckého poaúru. Fro nepřísnlvé případy

navrhují ředitelé pou: ití celoploSných fóliových membrán aa bázi Pe nebo J?rC. Technolo-

gickou vhodnost tohoto řešení je třeba jeútě dále zkoumat.

Očekávané zpevnění povrchu sloáiště nebylo experimentálně zjištěno, proto bude

třeba aplikovat účinná protierozní opatření.

Informace o vybraných typech fluidních icotlú

Kotel se škvárující fluidní vrstvou Ignifluid, nabízený n.p. ČKD Dukla, je určen

pro poměrně kvalitní černé uhlí o výhřevnosti 20 - 22 HJ/fcj. Největší jednotka je parní

kotel o výkonu 30,5 leg.s (110 t/h). Odsiřování se nepředpokládá vzhledem k vyšším te-

plotám. Ignifluidem nelze řešit ani využití méněhodnotných paliv ani ekologické probléray.

Jednostupňové fluidní ohniště (stacionární) s ponořenou výhřevnou plochou je ve

světě velmi rozšířené. Je vhodné p D odsiřování; regulace výkonu se děje dělením fluid—

ního lože. Ča. varianta 6,9 kg.s" (25 t/h) Trmice - řeší regulaci výškovým uspořádáním

přívodu vzduchu do dvou horizontů. V referenční listině výrobců kotla z SSR je uvedeno

26 kotlů v 22 lokalitách do roku 1985, z toho 23 kotlů s jednostupňovým ohništěm a po-

nořenou výhřevnou plochou. Největší jednotky z NSR jsou 2 parní kotle 44,4 kg.s (160 t/V

dodané na Filipíny. V USA byl granulační parní kotel o výkonu 108,3 kgíS~x (390 t/h)

rekonstruován na jednostupňové fluidní topení a zároveň zv'tšen jeho výkon na 130,5 kg.s~"

(470 t/h) (elektrárna Black dog u města Minneapolis, dodavatel rekonstrukce Foster

V/heeler Corp.). Po rekonstrukci bude tento kotel největší jednotkou uvedeného systému

na světě.

Dvoustupňové fluidní ohniště systému Doklafluid (stacionární) je původní ča. kon-

strukce. Vhodnost pro odsiřování je zatím málo prošetřena. Předběžné údaje výrobce uvá-

dějí orientačně 50 %. Pro jednoduchost připojení k existujícím kotlům se dá poměrně snad-

no používat pro rekonstrukce. V ČSSR bylo postaveno v průběhu více než 16 let celkem 16

jednotek (z toho je 12 v provozu), ale zatím žádná jednotka jako obchodní dodávka se

zárukami. Největší dodaný kotel je o výkonu 3,9 kg.s (14 t/h) (Bohumín). Rekonstruo-

vaný granulační kotel 11,1 kg.s (40 t/h) se provozuje s výkonem 7,2 - 8,9 kg.s

(26 - 32 t/h) (Handlová).

Nejrozšířenějším zástupcem kotlů e cirkulující fluidní vrstvou je systém Pyroflow

fy. Ahlstrom. Za fluidním reaktorem je zařazen velko3prostorový žárový cyklon a zachy-

cené částice jsou přes sifonový uzávěr recirkulovány do fluidního reaktoru. Systém

Paroflow je vhodný pro velmi široké pásmo paliv a pro odsiřování.
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ncaí řiToycn-c-r C o r p o r a t i o n v *J£A. Licc-.-ice pj-cvaiily í'iri^y KV5 (JIĽ5O, W i u g n e r 3ii o i.--.:,

a :-:-•! ÍJiiaí i'-ores,). Kev/ôtái jedcotka 116,7 ^.s"""1 (420 t(h) se staví v Coloradu vU-J.).

V Jii.H p̂ stii-/:!̂  f-raa Lurgi v roce ľjBZ prvcí kotel s cirkulující í'Juidr.í ITS', VOĽ

o zepalfié=, výko-u 77 Iffi, paí: aúsiedovsly dva iotle v roce 1985, stav iné v« zpol s^ri-c L:

lorgí-L-eatjes (lvi lúV) a Deutsebe Sabcock ifert* ÍDB1V) - Lurgl ,[208 MW). Tyto jcotle jsi-

ůjiší než Pyroílow, odsiřovací schopnost aúäe bvt lepší, protone je lépe vyřešea^

teploty fluidní vrstvy.

Podle infornace DBií nebudou dosavadní konstrukci opekoret e vyvíjejí na pokatänéB

kot 11 o tepelném výkonu 2 KV/ nový aystén Circofluld. Hlavní rosdíl spočíva v tarasení

oyiílonl do nižších teplot. Pri tomto uspořádání cirkulují unášení částice íanonokríát pree

kon'/enční výhřevné plochy. Použitelnost oyatéiui Circofluid pro vyaokopopelaaté ĽB. uhlí

ba-lo natnó poooudit na základó inforaací o vlastnostech o koncentracích recirkiilujícícn

č-áatlc, zíukíi.'iýoh oxporimentem a navazujícím výzkwaem abrazivnich vlastností t&chto

čáotíc.

Současný stav navádění fluldních kotla v ČSOR

Ignifluid se dodává jako běžný obchodní případ s plnými záruiami jako parní kotel

o výkonu 20,8 a 30,5 kg.s (75 a 110 t/h) nebo jako horkovodní kotel odpovídejícíiio

výkonu.

Všechny dosavadní dvoustupňové fluidní kotle (Duklafluid) byly postaveny bu3

svépomocí provozovatele nebo dodávány výrobcem jako provozně nevyzkoušené zařízení.

Přitom není dodavatel zavázán dosáhnout smluvených jakostně technických ukazatelů

a v případě nezvládnutelných potíží ee zařízení prohlásí za neúspěšné — pak je nutjné

použít připravené náhradní řešení.

Ve výtopně Handlová byl přistavěn k staršímu granulačnímu kotli fluidní reaktor

typu Duklafluid. Rekonstrukční práce provedl provozovatel za spoluúčasti výrobce ČKD

Dukla. Sranuladní kotel bj<l převeden na provoz s fluidním reaktorem a byl energeti-

kou a strojírenatvím vyhlášen za referenční jednotku. Kotel má drtící stanici, použí-

vá odtříděnou frakci uhlí ze zauhlování a není vybaven vápencovým hospodářstvím pro

odsíření.

iinergetická konise vlády ČSJU uložila na své 61. schůzi dne 18. 6. 1985 sektoru

P13TFS zabezpečit v 8. pětiletce dodávky dvoustupňových ŕluidních kotlu do výkonu

44,4 kg.s (160 t/h) s plnými zárukami včetně zařízení pro přípravu paliva, řešit

probjém těchto kotlů s možností aplikace odsiřování a zabezpečit výrobu zařízení pro

úpravu, dopravu a dávkování vápence.

Jednostupňový fluidní kotel s odsiřováním spalin o výkonu 6,9 kg.s" 1 (25 t/h)

v Trmicích, postavený v rámci úkolu rozvoje vědy a techniky v energetice, není zatím

dostatečně spolehlivý. Energetická komise vlády ÍSĽR uložila proto na své 65. schůzi dne

20. 3. 1968 mj. sektoru HÄHTS nejpozději do konce roku 1986 odstranit zjištěné závady

a nedodělky a na základě výsledků dosavadního provozu zjednodušit vytipované komponen-

ty a provozní soubory s cílem zvýšit jejich provozní spolehlivost. V návaznosti na ty-

to práce je třeba zahájit opakovanou výrobu fluidníoh kotlů s odsiřováním spalin do

výkonu 44,4 kg.a"1 (160 t/h) v roce 1989-90.

Sektoru PMPE se ukládá mj. ve spolupráci B FMHIS předložit do 31. 12. 1986 Energe-

tické komisi vlády ČSSR informaci o komplexním vyhodnocení provozních výsledků fluidní-

ho kotle v Trmicích.
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Uosavadr.í zkušenosti B novými, typy čs. kotlů pro kondenzační elektrárny ukazují,

že zařízení potrebovalo vždy několikaletou dobu náběhu pro dosazení přijaté spolehlivoB-

ti. Fropojená elektrická sít dovolovala tolerovat nízkou spolehlivost nových zařízení.

Lokální tepelné sítě neumožňují záskoky, a proto je nutné dosáhnout vysoké spolehlivos-

ti nových kotlů pro teplárny od zahájení provozu.

Koncern české energetické závody je toho názoru, že zabezpečení vysoké spolehli-

vosti vyžaduje spolupráci čs. strojírenství s vyspělým zahraničním výrobcem, který má

rozsáhlé zkušenosti a nodernía zařízením. Československému strojírenství by se tím

zpřístupnilo také řešení odpovídající nejnovějšímu světovému stavu techniky. Jde přede-

vším o způsob cirkulujíoí fluidní vrstvy systému Pyroflow finské firmy Ahlstrom nebo

systému Circofluid firmy Deutsche Babcock Werke z NSR. S oběma výrobci probíhají jed-

nání a jsou připravovány topné zkoušky. Pro rychlé zavedení této nové techniky, které

dosud u nás nebyla vývojově sledována, se doporučuje co nejdříve vybrat vhodného zahra-

ničního partnera a uzavřít licenční smlouvu, podle které by se fluidní kotle v ČSSE

vyráběly.

Jako první aplikace přicházejí především v úvahu tyto refe enční jednotky vyrobené

už v ČSSR:

1 kotel cca 44,4 kg.s (160 t/h) v Severočeském kraji, palivo: hnědé uhlí

1 kotel cca 44,4 kg.s (160 t/h) v Severomoravském kraji, palivo: černouhelné kaly
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PHO POUŽITÍ KJ:.'3^HZAČHÍCa TUJ<BÍ!Í K DODÁVCE

In<3. Joaof Drahý, C3c.

K.p. ŠKODA Plzeň dodal řadu teplsrenaicýc:i parnic.-í l'xcoía vei.-íc-ho výkonu k zŠEobo—
vání hlavních aěst některých zemí Evropy teplem.

V hlavním něstě Dánska - Kodani - jsou v provozu dvě kondenzační odběrové turbíny
135 HW a přihříváním páry v elektrárně Ama^ervaerket, první z nich překročila již 100 000
provozních hodin. Od loňského roku je v teplárně jírstedvaerket v provozu protitlaková
odběrová turbína 94 MW bez přihřívání páry, znjíšíující dodávku tepla jak v odběrové
páře o tlikem 1,1 až 1,7 ÚPa, tak v teplé vodě o teplotě 95 °C.

Ve Pin3ku - v Helsinkách - jsou v teplárně Hanasaari B instalována dvě protitlaková
turbosouatrojí 114/125 MW, též s přihříváním páry, -ajišřující pro město dodávku teplé
vody 95 až 120 °C.

V Bukurešti jaou provozovány celkem čtyři kondenzační odběrové turbíny 135 KW
s přihříváním páry, dvě v teplárně Bukurešt - jih a dvě v teplárně Bukureší - západ.
Jsou dimenzovány pro "protitlakový" provoz, kde do UT čáati turbíny protéká pouze malé
množství chladicí páry k odvodu ventilačních ztrát NT dílu. Podle Informací, které na-
me, si zákazník upravil kondenzátor pro možnost ohřevu topné vody a používá jej ve funk-
ci "nultého" ohříváku topné vody, tj. provozuje NT díl v protitlakovém provozu (při
délce lopatky koncového NT stupně 525 mm).

Přea vyspělost čs. teplárenství se nám však v ČS3R nepodařilo a zřejmě již nepoda-
ří instalovat velké teplárenské turbosoustrojí, nebot nedoälo k zamýšlenému vybudování
teplárny Bratislava III, kde měla být použita turbosoustrojí 135 MW s přihříváním páry.
Zájem o kombinovanou dodávku elektřiny a tepla, který se zvýraznil v období po vzniku
energetické krize, se obrátil ke snaze o omezení výroby elektrické energie v čistě kon-
denzačním provozu a o využívání dosavadních resp. rekonstruovaných či modernizovaných
kondenzačních turbín o výkonu 50 až 220 MV/ při kombinované dodávce elektřiny a tepla
jak v klasických, tak i v jaderných elektrárnách. Tento aměr výrobně ovlivnil konstrukč-
ní i výrobní charakter dodávek parních turbín ŠKODA pro čs. energetiku a je předmětem
další části referátu.

Parní turbíny 50 - 55 Mff

První parní turbíny 50 - 55 MW bez přihřívání páry, řešené pro vatupní páru 8,82 MPa,
500 - 535 °C v původním tzv. unifikovaném provedení a uvedení do provozu v padesátých
létech, dosáhly své výpočtové i skutečné životnosti již na konci sedmdesátých let, tj.
v období zájmu o kombinovanou dodávku elektřiny a tepla, i£ada z nich byla buž rekon-

struována s použitím některých původních uzlu, např. celého lil dílu, nebo vyměněna za
kompletně nové turbíny teplárenského typu.

Požadované typy inovací byly řešeny individuálně podle požiadavku odběratele. Vznik-
ly tak v podstatě dva nové typy kondenzačních odběrových turbín:

a) turbína s regulovaným odběrem 1,4 - 2,2 MPa z VT dílu, odběrové množství max. 50 kg.s"1

(180 t/h). Je tvořena novým, Strnáctistupňovým VT dílem (model A + 5d x 1000 + 5 x
x 1300) a původním NT dílem. Tato varianta se použila pro elektrárny Hodonín, Tiso-
vá, Poříčí

b) turbína a regulovaným odběrem 0,06 - 0,122 MPa, množství 13,9 kg.s"1 (50 t/h) uspo-
řádaným za VT dílem. Použitím páry z regulovaného a dalšího neregulovaného odběru
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se ohřívá top-.á voda ze- 70 na 110 °C. Tato varianta se použila pro elektrárnu Po-

říčí.

Dalším inovovaným types je protitlaková turbína s protitlakem 0,03 - 0,18 KPa pro

elektrárnu Opatovice, sestávající pouze z VT dílu. Řešení pro široký rozsah proti-

tlaku vybaluje velroi robustní oběžnou lopatku koncového stupně. Je použita 90 am

široká lopatka s délkou listu 210 mm, shodné konstrukce jako lopatky dvou koncových

stupňů protitlakové turbíny 114/125 MW, provozně ověřené v teplárně Hanaeaari B.

Individuální řešení vyžaduje nasazení poměrně velké kapacity především ve výpoč-

tovém oddělení. Jako príklad lze uvést výpočet kondenzační odběrové turbiny, který si

vyžádal 2000 hodin kvalifikovaného výpočtáře a kromě toho 10 nodin strojního času na

počítači.

Modernizace turbín 110 MW s přlhřiváním páry

V elektrárnách ČSSR je instalováno celkem 39 turbín 110 TUH, první z nich již pře-

kročily výpočtovou životnost 100 000 provozních hodin. V roce 1985 dosáhla havarijní

výpadkevost těchto turbín z viny dodavatele střední hodnoty 0,032 % (při přepočtu na

provoz 8760 hodin ročně), tj. konkrétně 2,85 hodin za rok. Je to v praxi stavby vyni-

kající výsledek, plně srovnatelný s výsledky předních světových výrobcu. Studie ukazu-

jí, £e skutečná životnost dosáhne pravděpodobně průměrně 150 000 hodin.

Po projednání s technickým odborem ČEZ byly stanoveny cíle modernizace turbín

110 KW, řešené jako kompletní výměna turbíny při využití původního základu:

- zvýšení termodynamické účinnosti turbíny min. o 2,4 %t což způsobí snížení měrné spo-

třeby tepla turbosoustrojí o min. 1,5 %

- umožnění odběru tepla z turbíny pro ohřívání topné vody na 150 °C

- nahrazení původního skládaného NT rotoru rotorem celokovaným

- nahrazení nynější lopatky koncového stupně lopatkou robustnější, která umožní spoleh-

livý provoz při zhoršeném vakuu

- vybavení turbíny moderním elektronicko-hydraulickým regulačním systémem a modernizova-

nou měřicí a diagnostickou technikou

Kombinovaný teplárenský provoz byl požadován ve dvou variantách z hlediska odběru

tepla:

- do 93 LfiV při třístupňovém ohřevu topné vody 70/150 °C

- do 162 M!í opět při třístupňovém ohřevu topné vody 70/150 °C

Při konstrukci turbíny se podařilo vyřešit všechny tři varianty (tj. včetně konden-

zační turbíny) jediným typem turbíny, tj. s možností záměny rotorů mezi jednotlivými ty-

py, resp. elektrárnami. Varianta s menším odběrem tepla do 93 MW má všechny odběry pro

ohřívání topné vody neregulované. U varianty s větším topným odběrem do 162 MW je odběr

s nejnižším tlakem regulován prostřednictvím dvou odběrových klapek fi 1000 um, umístě-

ných v převáděcím potrubí mezi ST a NT dílem.

Řez modernizovanou turbínou 110 MW je tta obr. 1,

První turbína tohoto typu je v montáží v elektrárně Prunéřov I. Do konce roku 1991

se předpokládá výroba dalších 10 stroju tohoto typu.

Odběr tepla z kondenzačních turbín 220 W na sytou páru

Parní turbína 220 Wl na vstupní páru o tlaku 4,32 MPa, vlhkosti 0,5 %, určená pro

jaderné elektrárny s reaktory W E R 440, byla podle zadání v rámci státního úkolu řešena

jako čistě kondenzační turbína. Podle původní dokumentaoe bylo vyrobeno celkem 16 turnín

určených pro jaderné elektrárny Jaslovské Bohunioe a Dukovany.
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První po.-.adarek r.a odběr tepla z elektrárny V-2 byl řešen dodatečným odběrem tepla

Jednak z převáděcího potrubí mezi VT a HT čáotí, jednak ze VI. regeneračního odběru

z VT dílu turbíny. Z ka.vdé turbíny lze takto odebrat 60 UVř při ohřevu topné vody 70/150 °C

bez úpravy samotné turbíny. (Obdobný požadavek odběru tepla z elektrárny V-l byl vznesen

v letošním roce,)

Pro Ji. Dukovany byl formulován dodatečně požadavek na maximální možný odběr tepla

z neregulovaných odběrů II., III. a V. pro regenerační systém turbosoustrojí. Omezující

kritéria pro dodatečný odběr tepla z kondenzačních turbin jsou:

- rychlost páry v odběrovém potrubí

- namáhání oběžných lopatek v místě odběru

- minimální nutný objemový průtok páry koncovým 1JT stupněm, který nevede ke vzniku spět-

ného proudění v koncovém stupni

Na základě těchto kritérií byl atonoven maximální odběr tepla 85,5 Mff při třístup-

ňovém ohřevu topné vody 70/143 °C z jedné turbíny bez jakýchkoli úprav již vyrobených

turbín. Při předpokladu trvalého provozu s jmenovitým průtokem páry u turbín zařazených

do základního pásma denního diagramu zatížení zabezpečuje tento provoz "pseudoresulaci"

odběrových tlaků na konstantních hodnotách.

Pro turbíny 220 IW určené pro jaderné elektrárny Mochovce (osm turbín) a Kord v UDE

(čtyři turbíny) byl odběr tepla požadován již v zadání:

- pro Llochovce tepelný výkon 120 MW při třístupňovém ohřevu 70/150 °C

- pro Nord je požadováno celkem 150 MV při čtyřstupňovém ohřevu topné vody 80/180 °C

Obě varianty odběru jsou řešeny úpravou rozměru odběrových hrdel a lopatkování

příslušných stupňů NT dílů turbíny.

Na základě požadavku VÚPEK Bratislava byla zpracována studie turbíny 220 Wi a mez-

ným odběrem tepla pro ohřev topné vody. Jde o novou variantu řešení turbíny, přizpůso-

benou stávajícímu základu a separát ořům - přihřívakům, s určitými úpravami v regenerač-

ním systému turbíny. Umožňuje maximální odběr tepla 300 UM při třístupňovém ohřevu top-

né vody 64/128 °C.

Rekonstrukce turbín 200 MW

Požadavky na velikost odběrů pro ohřev oběhové vody i odběru páry před ST dílem ae

liší v jednotlivých lokalitách. Pro omezení počtu typů rekonstrukce a pro optimalizaci

se v současné době řeší typová rekonstrukcejřešení dosud není definitivně ukončeno a pro-

jednáno s partnery v sektoru energetiky.

Na rozdíl od modernizace turbín 110 HW, realizované po vyčerpání jejich životnosti,

bude rekonstrukce turbín 200 MW realizována před vyčerpáním životnosti rozhodujících

dílů těchto strojů.

Výchozími podmínkami pro řešení rekonstrukce je zachování dosavadního základu, za-

chování zaměnitelnosti rotoríi pro stejný typ rekonstrukce a zapojení turbín po rekon-

strukci do denního diagramu zatíženi a do regulace výkonu a frekvence el. sítě.

Požaduje se dodávka tepla v horké vodě o výkonu max. 210 WH (při třístupňovém ohře-

vu 60/160 °C), resp. 260 MW (při čtyřstupňovém ohřevu 60/160 °C) a v páře o tlaku

3,04 MPa a výkonu 70 MW.

Dodávka tepla v horké vodě bude zajištována ze tří odběrů páry:

- pro první ohřívák topné vody z převáděcího potrubí mezi ST a HT dílem turbíny

- pro druhý ohřívák topné vody z neregulovaného odběra pro 5. KTO

- pro třetí ohřívák topné vody z neregulovaného odběru pro 1. VTO
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V zásalě vyžaduje teto rekonstrukce výměnu nynějšího áT dílu ze nový s menSíin počtem

stupňů, bes otáčení proudu, se zachovanou io;.>avadní délkou ST rotorů a ložiskovou vzdále-

ností. Složitost řešení ST tělesa způsobuje potřebě vyvedení z tělesa dřou potrubí

t> 700 ma (pro 2. ohřívák topné vody) a jednoho JĎ C00 min (pro 3. ohřívák topné vody).

Protože dojavadní koncový KT stupeň s lopatkami 840 am; vyžaduje minimální objemový

průtok páry na úrovni cca 40 % jmenovitého (aby 3e zabránilo vzniku zpětného proudění

v tomto stupni), jsou z hlediska použití IIT dílu řešeny dvě varianty konstrukce:

1. s původní koncovou lopatkou 840 mn, s neregulovaným odběrem mezi ST e IJT částí, bez

možnosti tzv. protitlaltového provozu, tj. s omezeným rozsahem tepelného výkonu.

v topné vodě

2. s novou robustnější koncovou lopatkou 715 mm, s regulovaným odběrem mezi ST a NT

částí prostřednictvím regulačních klapek v převáděcí::] potrubí, s nožností "proti-

tlakoveho" provoau^a tudíž se zvótíjeným rozsahem tepelného výkonu v topné vodě

Regulace teploty topné vod,y se bude zajišíovat u varianty 1 skrčením tlaku páry

pro 3. ohřívák topné vody, u varianty 2 regulačními klapkami urostřednictvíra nodulu

CONEX v £113.

Protože VT díl turbíny zůstává beze změny, bude parní odbér odebírán za VT dílem;

pro udržení požadovaného tlaku páry v odběru při nižším zatížení bude před ST dílem

vzdouván tla>c a tepelný výkon bude ovlivněn požadavkem na zajištění potřebného průtoku

pár^ přihřívákem kotle. Pro vzdouvání tlaku bude použit upravený regulační ventil.

Předpokládá se kompletní výměna elektronicko-hydraulického regulačního systému

EHS. iíový EHS modulového typu umožní skladbou modelu vytváření variabilní regulační

struktury, umožňující respektování eventuálních dodatečných požadavků na regulaci.

Odběr tepla z turbin 1000 Mff na sytou páru

Jedním z požadavků čs. energetiky na tuto turbínu bylo dosažení maximálního možné-

ho odběru tepla pro teplárenské účely při třístupňovém, resp. při dvoustupňovém ohřevu

topné vody. Konstrukce turbíny umožňuje maximální odběr tepla z neregulovaných odběrů

turbíny:

- 893 MW při třístupňovém ohřevu 150/60 °C

- 570 WH při dvoustupňovém ohřevu 120/60 °C

V jaderné elektrárně Temelín nebudou tyto maximální odběry využity, je požadován

odběr tepla ve výši 306,1 MW při třístupňovém ohřevu topné vody 65/150 °C. Konstrukce

tělesa vysokotlakého dílu turbíny umožňuje další neregulovaný odběr při vyšším tlaku,

který zajistí ohřev topné vody ve 4. ohřívacím stupni až na cca 180 °C pro eventuální

výrobu topné páry, dopravované pomocí turbokompresoru na místo spotřeby.

Ha obr. 2 je uveden zjednodušený odběrový diagram jak pro případ maximálního od-

běru tepla (=MAX)> tak pro případ požadovaného odběru z turbín pro jadernou elektrárnu

Temelín. Ukazuje závislost elektrického výkonu turbosoustrojí a tepelného výkonu pro

zásobování teplem a pro tři různé výkony parogenerátorů (100 % - 75 % - 50 % ) .
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VUV ŮODXVKY TáPLA Z ELEKTRAKEU HA ZlVOTNÍ PROSTŘEDÍ

lag. Vladinír Prchlík, CSc.

Energetika a její procesy nají rozhodující vliv na ekologický systém jtJío celek
a na Livotní prostředí člověka zvláší.

Tepelné elektrárny vyrábějí v současném období dosud rozhodující čáet elektřiny
u nás i ve světě. Přitom v elektrárnách na spalování uhlí Be předpokládá ve výhledu po-
kles podílu z dnešníoh 50 % asi na 30 % celkové výroby elektřiny. Rozhodující struktu-
rální změna má být dosažena výstavbou jaderných elektráren.

Fři posuzování vlivu kondenzačních elektráren a tepláren na životní prostředí je
zřejmé, že nejen působí znečištění ovzduší vypouštěním tuhých a plynných škodlivin, ale
také odvádějí značnou část novyužltého tepla do atmosféry nebo do vody, čímž působí te-
pelné znečištění krajiny a vodních toků. Navíc rozvodné systémy elektrizační soustavy,
zejména venkovní vedení velmi vysokého napětí a z r a zabírají značné ploohy zemědělské
nebo lesní půdy, působí v okolí elektromagnetickými vlivy a snižují estetickou hodnotu
kraj iny.

Rozbor všech příznivých i nepříznivých účinků energetického díla na životní prostředí
umožňuje vypracovat variantní návrhy umístění a komplexně je posoudit tak, aby výsledný
účinek na životní prostředí byl co nejpříznivější.

Minimalizace nepříznivých účinku energetiky na životní prostředí lze dosáhnout
zásadně čtyřmi způsoby:
1. technickými prostředky v technologických procesech
2. optimalizací umístění energetických zdrojů v dané oblasti
3. modernizací a inovací zastaralých zařízení
4. sociálními opatřeními v energetice

Složitost řešení vlivu energetických zařízení na životní prostředí vyžaduje uplatně-
ní shora uvedených směrů v jejich kombinaci.

Pro zlepšení čistoty ovzduší a pro zvýšení energetického využití paliv dojde k dal-
ší výstavbě tepelných sítí, napájených z městských nebo průmyslovýoh tepláren, jež umož-
ní postupně zastavit nehospodárny provoz řady drobnýoh a zastaralých kotelen a výtopen.

Pro zvláště postižené oblasti a pro vybrané zdroje budou přednostně určena ušlech-
tilá paliva, zejména zemní plyn a elektrická energie, aby nebyly překračovány předepsa-
né normy koncentrací pro dané oblasti, např. Praha, Bratislava, Podkrušnohoří apod.

K nutnosti rozvoje centralizovaného zásobování teplem (CZT) vedou zejména tyto důvody:

a) potřeba tepla nadále roste, i když v důsledku racionalizačních opatření postupně po-
maleji než dosud

b) nutnost dosahovat maximální možné energetické účinnosti, resp. snižovat spotřebu pa-
liva na minimum

c) nutnost omezovat spotřebu kapalných paliv na míru oo nejnižší a s dováženým zemním
plynem pečlivě hospodařit

Nedostatek tříděného uhlí vede k tomu, že hlavním prvotním zdrojem pro zásobování
teplem může být pouze hnědé energetické uhlí, které lze s přijatelným výsledkem spalovat
jen ve větších kotlích, a v budoucnosti ve významné míře též jaderná energie.

Růst potřeby tepla a stoupající urbanizace na jedné straně a pokles kvality paliva,
nepříznivá ekologická situace většiny lokalit i nutnost budoucího širokého využití .Ja-
derné energie k zásobování teplem na druhé straně vytvářejí tendence ke vzniku velkýoh
oblastních soustav centralizovaného zásobování teplem.
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Centralizované zásobování teplem je však náročnější na investice B tak<5 na pláno-

vací, organizační a projekční přípravu. Jeho rozvoj je proto limitován především In-

vestičními a materiálovými možnostmi.

Ke zlevnění rozvodu tepla může velai přispět také účelná koncentrace a dislokace

potřeby tepla, ceboí tak lze citelně zkrátit celkovou délku tras tepelných BÍtí. Z toho

vyplývá také potřeba úzkého sepětí s územním plánováním a urban!zečními záměry.

Celkový vývoj CZT ukazuje obr. 1, na němž jsou vyznačeny i prognózy dalšího vývo-

je, sestavené v roce 1S82. Tyto výhledové údaje byly ovšem již korigovány směrem dolů.

1OJ

1575 80 85 50 55 Í0O0

Obr. 1. Vývoj potřeby tepla v Československu

do roku 2000

Zásobování teplem působí svými důsledky na životní prostředí jak v kladném, tak

i v záporném smyslu. Přitom nejzávažnější je znečišíování ovzduší tuhými i plynnými

emisemi ze spalovacích procesu.

Je proto třeba analyzovat vliv rozvoje CZT na stav životního prostředí, zejména

pak na čistotu ovzduší.

Je známo, že asi tři čtvrtiny všech znečišíujících látek vypouštěných do ovzduší

pocházejí ze spalovacích procesí. V tab. 1 je podíl zdrojů na celkovém znečištění ovzdu-

ší v ČSSR.

Rozložení emisí je na území našeho státu nerovnoměrné a sleduje hlavní průmyslové

oblasti a místa, kde se soustřeďuje výroba elektřiny a tepla, těžba a zpracování paliv,

zejména hnědého uhlí, a těžký průmysl jako hutnictví železa, chemické závody na zpra-

cování ropy a výrobny svítiplynu - tlakové plynárny.

U nás i ve světě se stále více uplatňují detailní rozbory znečišíování ovzduší z hle-

diska emisí. V ČSSR byl v roce 1979 ke kvantitativnímu sledování emisí zaveden Registr

emisí a zdrojů znečišíování ovzduší (dále jen REZZO). Systém se pokouší o úplnou inven-

tarizaci zdrojů znečištění ovzduší a evidenci druhů i množství emiaí znečišíujících lá-

tek do ovzduší.

Tento systém registrace rozlišuje tři kategorie stacionárních zdrojů znečištění
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Podíl zdrojů na celkovém znečištění ovzduší v ČSSR

Tab. I

Tuhé emise

z toho ze zdrojů

so2
z toho ze zdrojů

Oxidy dusíku

z toho ze zdrojů

Oxid uhelnatý

z toho ze zdrojů

Uhlovodíky

z toho ze zdrojů

Jiné plynné látky

z toho ze zdrojů

celkem

E =
MV =

D =

celkem

E =

MV =

D =

celkem

E =

MV =

D =

celkem

E =

MV =

D =

celkem

E =
MV =

D =

celkem

E =
MV =

D =

_

22 %
3 %

3 %

27 %
4 %
2 %

=
10 %

1 %

-

3 %
6 %
6 %

S

1 %
2 %

-

3 %
-

1 %

28 %

33 %

14 %

15 %

6 %

4 %

Zdroj znečištění: E - energetika a průmyslová

energetika

MV - místní vytápění

D - doprava

+) Podle výsledků sběru dat informačního systému REZZO

v letech 1977 až 1980
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r závisí ,síi na i.-istalov&nén výkonu kotelny:

Ri,£ZO 1 Kategorie zdroju znečištění o výkonu nad 5 lffi' -

- průmyslové - sledované jednotlivě

REZZO 2 Kategorie zdrojů znečištění o výkonu 0,2 - 5 MV

- komunálni — sledované jednotlivě

REZZO 3 Kategorie zdroji znečištění o výkonu pod 0,2 iW

- místní - sledované jednotlivě

Vedle toho oe navedla kategorie zdroju znečištění KxZZC 4, kď-- se registrují mobilní

zdroje z dopravy sledované hromadné.

První sběr dat souborů RĽZZO 1 a 2 v ČSR byl proveden za rok 1980. Výsledky byly

zpracovány ve formě měrných emisi popílku a SOg. Pro hodnocení jednotlivých okresů

z hlediska eKisí bylo zvoleno pět klasifikačních etupnii podle měrných koncentrací v roz-

mezí 0 - 10, 10 - 20, 20 - 50, 50 až 100 a nad 100 t.r^.knT 2.

V souladu se zaměřením činnosti Výzkumného ústavu palivoenér/jetického komplexu

v Praze se výzkum v oblasti důsledků rozvoje palivocner^etického komplexu ne životní

prostředí soustředil zejména na úkoly, jejichž částí byla také ekologická problematika.

V rámci výzkumného úkolu Výzkum rozvoje centralizovaného zásobování teplem (fi 10-125-021)

se používalo všech dostupných materiálů a podkladů, zejména rozvojových teplárenských

studií. Výsledkem řešení byla sanostatná část nazývaná Teplárenský atlaB českosloven-

ská, který vznikl jako první podklad toho druhu v našich podnínkách.

Souběžně s teplárenským atlasem byla zpracována jako další část úkolu Globální kon-

cepční studie CZT, jejímž cílem byl systémově pojatý rozbor problematiky CZT na základě

kvalitativních i kvantitativních výsledků dosavadního rozvoje s analýzou podmínek pro

další rozvoj CZT při uplatnění poznatků o pravděpodobném vývoji potřeby tepla, palivo-

energetické bilance a disponibilních prvotních zdrojů energie, technických a výročních

možností čs. národního hospodářství, potřeby pracovních sil, investiční a materiálové

náročnosti aj.

Cílem ekologické části teplárenského atlasu bylo v maximální míře shromáždit emis-

ně-imisní údaje ke kvantitativnímu zhodnocení stavu znečištění ovzduší na území celého

státu ee zřetelem ke vlivu rozvoje soustav CZT na životní prostředí, vyjádřené v pěti-

stupňovém hodnocení ekologické situace v jednotlivých teplárenských územních celcích ČSSR.

Ekologické důsledky soustav centralizovaného zásobování teplem ovlivňují kladně

zejména životní "prostředí měst a průmyslových oblastí. Byla provedena analýza vlivů

rozhodujících zdrojů znečištění ovzduší v územním členění podle okresů a krajů ČSSR

a zjištěna globální emisně-imisní situace v jednotlivých územních celcích. Stručná kla-

sifikace ekologické situace je uvedena v návrhových listech teplárenského atlasu ČSSR,

který poskytuje komplexní přehled a informace pro řízení dalšího rozvoje soustav cen-

tralizovaného zásobování teplem s přihlédnutím k prognózám rozvoje elektrizace a záso-

bování plynem.

Jelikož na území sledovaného teplárenského celku nepůsobí jenom zdroje v něm umís-

těné, ale i rozptyl a dálkový přenos exhalací z jiných velkých a mnohdy vzdálenějších

zdrojů, byl proveden také matematický výpočet imisí na základě klimatologického modelu.

Do výpočtu byly zahrnuty údaje o rozhodujících zdrojích (souřadnice zdrojů, emis-

ní vydatnost) a údaje o meteorologické situaci. V každém územním celku byly zvoleny tři

až čtyři referenční body, pro něž byly vypočítány maximální jednorázové půlhodinové

koncentrace SOg - ^ g - a průměrné roční koncentrace SOg - Kp. Ohodnocení imisní situace

každého územního celku bylo provedeno podle pětistupňové klasifikace pro K ^ ^ 0 - 0,15,
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Při celkovém hodnocení ekolo.'jicr:ých disledkj roavoje SCZľ v tudcacíir. období je

nutné zdůraznit klai'i;1 vliv o princa io:iot > zp.ujčj rettní, iieĵ .i/î  v pokiceu anozsíví

tuhých eraisí do ovzduší ve srovnání e ďecentralizova-iým zpísoben z-iscbcvlaí teplen.

Lze též stanovit množství tuhých a pli'nnycii exiî ilc.cí f.-opilku s oO~)t o n-
;-5 se rc^,vo-

jem teplárenství sníží znečištění ovzduší v daných územích celcích.

Podrobné výsledky jeou uvedeny v globální koncepční studii rozvoje CZT v Č33R.

Studie ekologických důsledků plně prokázala, že kombinovaná výroba tepla B elektřiny

v příštím období m'1.^3 znační snížit znečištění ovzduší, zej^sna v nejvíce postižených

oblastech z hledífi!<a životního prostředí.

Výsledků obsažených v t.epl.-írenskéra atlasu ČSoR lze vy-užít i v navazujících výzkum-

ných, pracích v oblasti teplárenství a dále např. při vypracování návrhu variant nožného

rozvoje CZT s vyhodnocením jejich technické i ekonomické náročnosti, vytyčeaí hlavních

směrů CZT v celostátním měřítku a při úlohách spojených s hodnocením jeho ekologických

důsledků.

Vláda ČfSR vydala v usnesení č. 226/1985 Zásady státní koncepce tvorby a ochrany

životního proat^edí a racionálního využívání přírodních zdrojů do r. 2000 a uložila

zpracovat do 31. 3. 1987 návrhy odvětvových koncepcí péče o životní prostředí, jejichž

územní průměty musí být koordinovány s návrhy oblastních kor.cepcí životního prostředí

jednotlivých krajů ČSSR,

Usnesení vlády aleduje tyto cíle:

- do roku 1990 výrazne zmírnit daläí růst znečištění životního prostředí

- do roku 1995 zastavit růst znečišíování životního prostředí

- do roku 2000 podstatně zlepšit celkovou kvf.Mtu životního prostředí



— v obdooí .i;lsle ;uJícÍ3 bezprostredné po r . 2000 obnovit ekologickou roviiovdim na

Koncepce životního prostředí je zaměřena mj. ke splnění těchto úkolů reportu pa-

liv a energetiky v ochraně ovzduší:

- snížit celkové e.-aise oxidu siřičitého

- snííit celkové emiae oxidů dusíku v přiměřeném poměru k pokleeu emisí oxidu siřicitélao

- snížit celkové tuhé etniae

- dosáhnout stavu čistoty ovzduší u v š' r. plynných škodlivin na úrovní hodnot znečiště-

ní na přelomu 60. o 70. let do roku 2000

Za významné opatření k celkovému zlepšení stavu životního prostředí a čistoty ovzdu-

ší lze označit urychlení dalšího rozvoje CZT meet a průmyslových sávodů, zejméas v nej-

více postižených obla3teoh, čímž ae aníží znečištění ovzduší aei o jednu třetinu proti

způsobu vytápěni z lokálních topenišť a drobných kotelen.

Současná s tím bude mít rozvoj jaderné energetiky s kombinovanou výrobou elektři-

ny a tepla rozhodující podíl na celkovém zlepšení stavu ovzduší, zejména v období po

roce 1995.

K dosažení těchto náročných cílu je třeba:

- pokračovat v plynofikaci menších a etředních sdrojů především v centrech měst í.

spolu s tím věnovat zvýšenou pozornost rozvoji teplárenských akcí ve městech

- výrazně zintenzívniť racionalizační program úspor paliv a energie jako účinný nástroj

k omezení emisí neinvestičními prostředky

- urychlit inovaci odlučovací techniky a vybavit účinnými odlučovači všechny větší zdro-

je tuhých emisí

V racionalizačním využívání neobnovitelných přírodních zdrojů je zapotřebí:

- vycházet ze skutečnosti, že naše energetické zdroje jsou v převážní většině i cennými

chemickými surovinami, a proto preferovat jejich komplexní využívání spolu s minimalizací

negat Lvních účinků na životní prostředí

- zabezpečit variantní zpracování každého záměru rozvoje těžby z hlediska území celého

státu a dlouhodobých zájmů společnosti, zahrnující nejen vyhodnocení ekonomické nároč-

nosti, ale i ekologických účinků

V investiční výstavbě je třeba preferovat rekonstrukce a modernizace těch výrobních

investic, které vedle energetických a ekonomických přínosů současně zabezpečují zlepšo-

vání životního prostředí.

Ve sféře plánování a řízení je zapotřebí:

- v každé hospodářské organizaci zpracovat program opatření k ochraně životního prostředí

- hodnotit úroveň hospodářské činnosti podniků též z hlediska jejich vlivu na životní

prostředí a s tím spojit i hmotnou zainteresovanost odpovědnýoh pracovníků

- rozpracovat komplexní kontrolní systém plnění uložených opatření v oblasti tvorby

a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních sdrojů

Zásadní vliv na snížení znečištění ovzduší může mít odsiřováni kouřových plynů

u velkých bloků kondenzačních, později teplárenských bloků, bude-li po aískání klad-

ných zkušeností z ověřovacích jednotek dále zaváděno.

Přes značné investiční náklady spojené s uvedenými opatřeními v oblasti palivoener-

getického komplexu a rozvoje SCZT je Jtutné z celospolečenského hlediska přistoupit k

jejich urychlené realizaci.
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HuDHOCáHŕ PREVODU ELKKTKÁREK HA KO;.aiUuVAM0U VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA

Doc. Ing. Hostilav liromek, CSc.

Myšlenka na budování velkých oblaBtních teplárenských soustav (OTS) s teplonosnou

látkou horkou vodou (HV) vznikla v době, kdy se začalo uvažovat o raožaoati dodávky

tepla z jaderných elektráren umístěných v blízkosti velkých měst. Když se však možnost

rychle uvést do provozu jaderné elektrárny e odběrem tepla (JEOT) ukázala neschůdnou,

přešlo se k myšleno© využít v mezidobí do výstavby JEOT systémových kondenzačních elek-

tráren (KE) pro dodávku tepla (KEOT). Tento směr v centralizovaném zásobování teplem

(CZT) vyplýval z podmínek v palivoenergetické základně státu, charakterizovaných nedo-

statkem tekutých paliv vhodných pro spalování v sídelních a průmyslových aglomeracích.

Jaderné elektrárny i kondenzační elektrárny jsou však většinou lokalizovány ve značných

vzdálenosteoh od center spotřeby tepla, což vyžaduje výstavbu dlouhých tepelných napá-

ječů (TK) s relativně pomalou dopravou horké vody např. ve srovnání se zemním plynem.

Investiční i materiálovou náročnost tepelných napáječů lze snížit zejména

- zvýšením teploty horké vody v tepelném napáječi na hodnoty kolem 180 °C,

- snížením podílu dopravovaného tepelného příkonu na hodnoty kolem 50 % z celkového

maximálního tepla potřebného pro lokalitu při nízkých teplotách (podle domácích

i zahraničních studií).

Zvyšování teploty horké vody vede ovšem ke snižování výroby elektřiny v teplárenském

cyklu, což je třeba vzít v úvahu při ekonomickém hodnocení. Ve skandinávských oblastech

se dává přednost teplotám kolem 110 °C, v HSR teplotám až 180 °C{ studie provedené

v SSSR vedou k teplotám kolem 200 °C. Protože potřeba trubního materiálu může být v ČSSR

limitujícím činitelem, je nutné uplatnit při navrhování tepelných napáječi obě uvedená

hlediska. Zde by mohla vzniknout otázka, proč by měla být spotřeba trubního materiálu

omezujícím faktorem, když zemní plyn se dopravuje na vzdálenosti až několika tisíc ki-

lometrů.. Využitelný energetický potenciál horké vody při teplotním spádu 180/80 °C je

asi 420 kJ/kg, tj. přibližně stokrát nižší než u zemního plynu o výhřevnosti 42 000 kJ/kgj

přitom zemní plyn se transportuje aai lOkrát rychleji než horká voda (tato výhoda zem-

ního plynu proti horké vodě platí ovšem i v místních rozvodech).

Po zveřejnění novýoh dohod s SSSR o zvýšení ročních dodávek zemního plynu o 5 mid m

po dobu nejméně 20 let tranzitním plynovodem "Progress", na jehož výstavbě se ČSSR podí-

lí značnými investičními prostředky /I/, vyvstává opět dávné dilema centralizované zá-

sobování teplem (CZT) versus zemní plyn. Z tohoto pohledu bude asi nutné prověřit a

důkladně ekonomicky znovu posoudit přijaté koncepce z minulých let, kdy byla snaha vytěs-

ňovat (substituovat) v řadě lokalit zemní plyn v podstatě jaderným palivem investičně

velmi náročnými akcemi.

Pro ekonomické porovnání platí v našem etátš přijatá kritéria obsažená ve směrnioi

PMPE č. 2/1983 a teoreticky podložená na vědecké úrovni /2/j jde o tzv. "převedené ná-

klady", které mají reprezentovat "výrobní náklady" věrohodněji ("na společenské úrovni")

než "náklady vlastní". Mástin technologicko-ekonomického posouzení efektivnosti dodávek

tepla z budovaných jaderných elektráren do čs. měst, zejména Bratislavy, Brna a Prahy,

je obsažen v /3/ a teoreticky zdůvodněn v /4/. Porovnání mezi centralizovaným zásobová-

ním teplem z jaderných elektráren a zemním plynem bylo v citované práci provedeno až po

místo předání tepelné energie v horké vodě a zemním plynu na hranici areálu města (tj.

vlastně na konci tranzitních napáječů at již horkovodních nebo plynových. Pro velkou

nejistotu v pořizovacích nákladech nejen budovaných jaderných elektráren, ale také

- 124 -



příslušného teplárenského zařízení i cen za jaderné palivo a zc-iiiií plyn, lze výsledky

výpočtů považovat za orientační ekononické odhady, které vyžadují peraanentn' aktualizaci.

Poměrně spolehlivé ee dá zjiáíovat absolutní úspora paliva z kombinované výroby tepla

a elektřiny v JiOT, resp. KiiOT, jak jt podrobně rozvedeno v /5/.

Výpočty nasvědčují, že úspory při intenzívním využívání jaderných i uhlenýct ele;:-

tráren pro dodávku tepla by mohly být oproti zemnímu plyna významné, OVŠCID ze předpokla-

du platnosti současných cen za zemní plyn a jaderné palivo i v budoucnosti. Úspory na

výrobních nákladech by mohly umožnit realizaci potřebných investic na nezbytná městská

teplárenská zařízení, která do propočtů nebyla zahrnuta. Je cvčem nutné si uvědomit,

že vybudování, resp. přebudování městských soustav CZT (v mnoha případech ještě neode-

psaných) si vyžádá mnohem vyšší pořizovací náklady než vybudování decentralizovaných

výtopen na bázi zemního plynu. Dalším závažným poznatkem je, že realizace převodu elek-

tráren na teplárenské provozy a zejména vybudování návazných městských zařízení nezbyt-

ných pro zužitkování přivedené tepelné energie z JEOT a KEOT je mnohem obtížnější a in-

vestičně náročnější, než se původně očekávalo. 0 tom svědčí mj. mnohaleté skluzy v uvá-

dění řady akcí využívání elektráren pro tepelné zásobování do provozu. Z dynamického

hlediska ekonomického hodnocení tato skutečnost negativně působí na původní optimistic-

ké odhady efektivnosti blízkého i střednědobého výhledu.

V současné době existuje řada prací, mnohdy problematických, od různých autorů,

jejichž obsahem je zjištování ekonomické efektivnosti JEOT, resp. KEOT. Jestliže při-

jmeme jako nesporný argument nutnost dostatečného ročního využití dodávky tepla prostřed-

nictvím drahých tepelných napáječů (tj. asi 3000 až 5000 hodin), můžeme obejít proble-

matické způsoby dělení nákladů na teplo a elektřinu tím, že měrné převedené, resp. vlast-

ní náklady na teplo (Kčs/GJ) budeme počítat ze vztahu

CJEOT " CJE + A N '

C - c J E N + AN c z á v

°JE0T CM • A J E * a ď • °K
M

kde
U - dodávka tepla z JE
CJEOT ~ o e l k o v ® převdené (vlastní) náklady výroby elektřiny N j E 0 T a dodávky tepla

M z JEOT
CJE ~ ^l^ové převedené náklady výroby elektřiny H j E původní JE
TEcz. - původní měrné převedené náklady výroby elektřiny v JE

c^ a v - náklady závěrné výroby elektřiny

A U - celkový úbytek výroby elektřiny z důvodu dodávky tepla včetně čerpací práce Tlí

Jak bylo uvedeno, jde zde ovšem o určité zjednodušení, neboí kompenzace elektrické

energie vypadlé po krátkou' dobu (tj. při menším počtu hodin) je z hlediska elektrizační

soustavy nesporně dražší než kompenzace téhož množství elektřiny v základní části dia-

gramu. Protože využití instalovaného elektrického výkonu závěrné elektrárny ee pohybuje

kolem 6000 h/rok, je třeba předpokládat, že v období mimo topnou sezónu bude "nadvýroba"

elektřiny v závěrné elektrárně uplatněna pro jiné účely (např. pro kompenzaci výpadku

výroby elektrárny při výměně jaderného paliva a v odstávkách při prohlídce zařízení).

To ovšem předpokládá sladění diagramu spotřeby elektřiny se zájmy zásobování teplem

(vazba ES a SCZT).
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Závěrem se poznamenává, ze uvedeny způsob výpočtu lze po jednoduchých úpravách,

resp. korekcích použít pro výpočet nákladů výroby tepla také v kondenzačníoh elektrárnách

e odběrem tepla.
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