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DIE DERZEITIGE FERNWARMEVERSORGUNG IN BUDAPEST UND

DIE ZIELSETZUNGEN DER WEITERENTWICKLUNG

D r . I n g . Andres LIPTÁK,

Budapest /H/

Zusammenfassung

Die Entwicklung der FernwärmeVersorgung von Budapest wird
vom Author seit 1960 bis heutzutage bekanntgegeben. Paral-
l e l mit der grossen Anzahl der fabrikaässig vorgefertigten
Wohnungen der siebziger Jahren entwickelte sich in rasche«
Teapo die Wärmeversorgung von Budaptst. Wahrend 1 * Jahre
1960 etwa 4 000 Wohnungen a i t Fernwärae geheizt wurden,
Ende des Jahres 1986 die Zahl der Wohnungen « i t Fernwärae-
versorgung überstieg 221 000, und dabei wurden noch koaau-
nale und industriel le Wa'raeverbraucher a i t Fernwärae durch
ein Fernwä'raenetz von 450 ka lange versehen, ai t einem
Spitzwäraebedarf von rund 2 500 MW. Deta i l l ie r te Inforaa-
tion über den Struktur des Budapester Fernwäraesysteas,
über die Heizwerke, das Wärmetransport- und wiirmevertei-
lungsnetz, die Betriebsparaaeter der priaären und sekundä-
ren Netze, die Verbraucher-Heizzentralen und die Regelung
wird mit Angabe der Entwicklungsziele der FernwärmeVersor-
gungssysteme erörtert . Die Verbindung der Inselbetriebe in
Kooperationssysteaen, die Kraft-Wärae-Kopplung, Die Ver-
wertung der Abfallenergie der Müllverbrennwerke sowie das
Zustandbringen des einheitlichen Systems der Fernwärmever-
sorgung von Budapest wird betont behandelt, a l t besonderer
Rücksicht auf bctriebssicherheit und Wirtschaftl ichkeit.
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Die Hauptstädtische Fernheizwerke wurde 1» Jahre 1960

gegründet/ um die wäraeVersorgung der grosser) Anzahl fa-

brikraässig vorgefertigter Wohnungen und der 1« Rahaen des

15-jährigne Landes- und Budapester Uohnungsbauplanes zu

erbauenden Wohnungen zu gewährleisten.

Der Betrieb arbeitet unter der Aufsicht des Hauptstäd-

tischen Rates. Seine Hauptaufgabe 1st die Heizwärac-

und Gebrauchswarawasser-Wcrsorgung der Bewohner/ die

Wäraeversorgung der koaaunalen Verbraucher und eines

wesentlichen Teils der Budapester Industriebetriebe durch

Fe rnwa rae ve rsorgung.

Für die Zunahae des durch den Betrieb erfüllten Warae-

bedarfs 1st kennzeichnen/ das 1a Jahresmittel die Wärae-

versorgung dea Wäraegleichwert von 10 000 bis 12 000

Wohnungen entsprechender neuer Verbraucher zu gewähr-

leisten 1st.

Während 1a Jahre 1960 etwa 4 000 Wohnungen a1t Fernwärae

geheizt wurden/ betrugen Ende des Jahres 1986 die Zahl

der Wohnungen alt FernwäraeVersorgung über 221 000 und

der Warawasserverbrauch der fernwäraegeheizten Wohnungen

über 22 Millionen a3.

0er Heizwäraebedarf der Bewohner erreicht 1 400 NW/

die 6ebrauschswassererzeugung 150 MW, während der Spitzen-

wära«bedarf der etwa 3 900 koaaunalen Wärmeverbraucher

260 MW ausaacht.

Auch die WaraeVersorgung der Industrie alt einea Spitzen-

wäraebedarf von 680 MW, 27 ̂  des fiesaatwäraebedarfs/ 1st

wesentlich. Der volle Sp1tzenwäraebedarf aller Budapester

Verbraucher der FernwäraeVersorgung 1st also über 2 500 MW.

- 4 -



Der volle wir««verbrauch der hauptstädtischen Wärmeversor-
gung übersteigt 21 PJ, an de* die Bewohner und kommunalen
Wärmeverbraucher a l t 64 X, die ganzjährigen Verbraucher
aus der Industrie »11 26 % allen Wärmeverbrauchs bete i l igt
sind.

Zu de* allgemeinen Charakter der FernwärmeVersorgungs-
systeme gehört, dass bei einem bedeutenden Tei l der
Fernwärmeversorgung Heisswasser der Wärmeträger 1st,
während der Wärmebedarf der Industriel len Wärmeverbraucher
in der Regel durch Dampf als Wärmeträger e r f ü l l t wird.

Die Heisswassersysteme sing - mit einer .einzigen Ausnahme -
systéme mit konstantem Messenstrom, so wird hier der Wärme-
bedarf aber die Vorlauftemperatur geregelt.

Die primäre Vorlauftemperatur der In verhältnismäßig
vielen Inseíoetríeben arbeitenden, qual i tat iv geregelten
Systeme mit konstante« Massenstro« beträgt bei der als
Bemessungsgrundlage dienenden Aussentemperatur von -15°C /

15°C bzw. 130°C.

In der Zelt ausserhalb der Heizperiode, wo nur 6ebrauchs-
warmwasser erzeugt wird, haben die Fernwärmeversorgungs-
systeme 1m Tagesmittel eine Vorlauftemperatur von 60°C.

In dem einzigen Heisswassersystem der Hauptstädtischen
Fernheizwerke, das mit Nassenstromregelung bei konstanter
Temperatur ausgerüstet 1st und einen verha'ltnismässig
kleinen Industriellen Verbraucher mit Fernwärme versorgt,
beträgt die Vorlauftemperatur 180°C.

Die Dampf Versorgungssysteme der Haupsta'dti sehen Fernheiz-
werke, die Im allgemeinen den technologischen Wärmebedarf
Industriel len Verbraucher decken, l iefern Dampf mit 6 Bar
bzw. 13 Bar und 240°C bzw. 300°C Temperatur.
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40 X der Wir««t rager für dit Budapester Fern«är«eVersor-
gung «it der oben beschriebenen Leistung und de« ange-
gebenen Wa'raeualauf werden in Heizwerken in Eigenbetrieb
erstellt, der Rest von de« Budapester wá'raekraftwerk-
Unternehaen des Trusts Ungarische Elektrizitätswerke
gekauft. Neben de« Wäraetransport, der Beförderung der
erzeugten und gekauften Warnt zu den Verbraucher, haben
die Hauptstadtischen Fernheizwerke - in Gegensatz zu
anderen Ländern - auch die Aufgabe, die Hausstationen der
Wohnbauten und konaunalen Verbraucher zu bedienen, in
Betrieb zu halten, sowie die Heizsysteae in Gebäuden alt
etwa 150 000 Wohnungen in Betrieb und Instand zu halten.
Inbetriebhaltung, Instandhaltung der Gebrauchswarmwasser-
Verteilungsnetze der noch übrigen etwa 60 000 Wohnungen
gehören nicht zu dem Aufgabenkreis der Fernheizwerke.
Diese werden von Bewohnergenossenschafteft, Hausbesitzern
bedient und 1 stand gehalten.

Die Normativen, nach denen Heizung und Gebrauschswarm-
wasserlieferung zu gewährleisten sind, werden in Ungarn
von den Ministem für Industrie und für Bauwesen, sowie
von den Städtischen Raten - in Einvernehmen - bestimmt.

Für Verbraucher der Fernwärmeversorgung 1st wahrend der
Heizperiode - zwischen dea 15. Oktober und d*a 15. April •
die Heizung unbedingt sicherzustellen. Eine Zusatzheizung
1st in den Perloden zwischen den 15. Septeaber und dea
15. Oktober, bzw. zwischen dea 15. April und den 1. Mal
nur erforderlich, wenn die TagesmitteIteaperatur einen
Tag lang unter 10°C oder während 3 Tagen zwischen
10 und 12°c bleibt. Bei höheren Tagesaittelteaperaturen

- 6 -



1st dl« H«1zung zentral abzustellen.

Sowohl in der Heiz- als In der Eusatzheitzperiode sind 1n
Wohngebäuden zwischen 8 tjnd 22 h Ziaaertaaperatur von
20°C, 1n Küche, Vorziaaer 16°C/ 1K Bad 24°C zu sichern.
Die garantierte Einhaltung dieser Temperaturen 1st - 1*
Gegensatz zu den in europäischen Ltindtrn bei Fernheizungen
angewandten Lösungen - ebenfalls eine Aufgabe der Haupt-
stadtischen Fernheizwerke.

1986 wurden von diesen Merken 1n Wohnungen alt Fernheizung
über 600 000 Teaperaturaessungen durchgeführt. Die Rauatea-
peraturaessungen zeigten eine durschschittliehe Ziaaer-
teaperatur von 21,9°c, w< ?ei 1,3 % aller Nessergebnisse
unter 20°C, 22,7 X über 22°c lagen, während 66 % Werte
zwischen 20 und 22°c ergaben. Nach den Vorschriften über
Gebrauchswarawasser-Versorgung 1st das Warawasser soweit
aufzuwäraen, dass es beia Ausfluss Tag und Nacht noch eine
Teaperatur von aindestens 40°C hat.

Die Selbstkosten der Wá'raeVersorgung sind wesentlich höher
als die von den Verbrauchern dafür gezahlte Preis, errei-
chen das Dreifache der gezahlten Gebühr. Die Differenz
wird von dem Staat in Fora einer Prei serganzung dea Wärae-
versorgungsbetrieb ersetzt. Für Heizung und Gebrauchswarn-
uasser zahlen die Verbraucher gegenwärtig eine Pauschalge-
bühr; die Einführung der Einzelaessung des Uarawasserver-
brauches und der Verrechnung je nach verbrauchter Wara-
wasseraenge 1st ia Gange.

Eine weitere Abweichung von der in Europa üblichen Lösung
1st, dass das Fernwä'raeversorgungsunternehaen zu jed*a ein-
zelnen Verbraucher eine finanzielle Beziehung interhalt,
nicht nur zu de« Bedienungspersonal oder dea Vertreter des
Wohngebäudes.
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Durch die Wärmeerzeugung wird dtr jeweilige Wa'raebedarf
dtr In aehr oder weniger grossen Znselbetrieben arbeitenden
Wäraeversorgungsbezirke befriedigt. Die von den Trust Unga-
rische Elektrizitätswerke 1n Betrieb gehaltenen Kraftwerke
l iefern die erforderliche Wärae ZUM Tei l durch Zweizweck-
Stroa- und Wäraaenergieerzeugung, - zua Tei l a i t Hi l fe von
Halsswasserkesseln a l t alternetives Brennstoffversorgung,
während für die eigene Energieerzeugung ausschUessUch
Heisswasserkessel a l t Erdgas als Brennstoff eingesetzt wer-
den.

Die Heizwerke l iefern Heisswasser. Das Heisswasser wird 1n
sowjetischen Kesseln Typ PTVM-50 bzw. PTVM-100 a l t 58 bzw.
116 nw Leistung hergestellt . Zur Druckhaltung werden Dampf-
kessel ungarischer Herstellung eingesetzt. W»s den Ansch-
luss der Heizwerke an die koaaunalen Versorgungsleitungen
anbelangt, hat jedes Heizwerk je eine Wasser - und eine
Gaszuführung und je zwei Stroazuführungen, wo der Bau einer
automatischen Uaschaltvorríchtung für etwaigen Stromausfall
gegenwärtig 1« Gange 1st. In den Heizwerken wird der Ersatz
von Wasserverlusten, das Anfüllen nach Beseitigung einer
Betriebsstörung, a l t entgastea, enthärtetca Wasser aus e i -
nea Zusatzwasserbehalter durch Zusatzwasserpuapen mit einer
Haxiaalkapazitat von 2 % des Inhaltes des Gesamtsystems er-
möglicht.

Die Speisewasserversorgung der Dampfkessel für die Druck-
haltung 1st gelöst. Die groate Heizwerke haben eine Spitzen-
leistung von 150-250 MW, arbeiten 1n halbautomatische« Be-
t r i eb , bedürfen einer ständigen Überwachung des Bedienungs-
personals. Kleine Heizwerke sind ohne ständige Überwachung,
den Sicherheitsvorschriften entsprechend mit periodischer
Überwachung /als B.O.B. - Systeme » Betrieb ohne Beobach -
tung/ In automatische« Betrieb.

- 8 -



Der Wäraetransport erfolgt - den europäischen Traditionen
entsprechend - haupsachtUch unterirdisch, zun Tei l aber
auch uber ein Ferjtlaitungsnetz ni t 25 Bar Nenndruck auf
Bocken und Säulen. Der Wa'raeverlust der Netze betragt
5 bis 8 X, bezogen auf den Jähreswa'raeumlauf. Die Trasse
de« Budapester Fernwäraeleitungsnetzes hat eine Lange
uber 450 ka.

Die neuen wohnsiedlungen wurden oft auf Galanden a l t hohen
Grundwasserspiegel errichtet* hier besteht die Hauptauf-
gabe 1B Schutz gegen das aufstellende Grundwasser/ in der
Abführung des 1n die Stahlbetonkanal» gelängten Grund-
wassers und Niedersehlagswassers, da die Behörden der
Hauptstadt den Bau von Leitungen über der Bodenoberflache
1a allgeaeinen wegen Wiederstandes der Verbraucher nicht
gestatten.

Das Fernleitungsnetz 1st ein traditionelles«. In Stahl*
betonkanälen verlegtes Zweirohrsystea, In den die Vorlauf
- und Rücklaufhe1sswasscrle1tungen den jeweiligen Brenn-
stoff preisen entsprechend a l t einer optiaalea Däaaschicht
wäraegedäaat sind. Als uäraedehnungskoapensatoren wurden
früherneben den tradit ionellen UaLenkungen, Lyrabogen -
Stopfbüchsenkoapensatoren Eingesetzt, die heute schon
dur^h nach einer BQA-Lizenz hergestellte axiale, laterale
und angulare Linsen - /Neabran-/ - Koapensatoren ersetzt
warden. Die Verschlussaraaturen an den Trennstellen des
Netzes waren früher vor allea Schieber, Kugelhähne, heute
werden PR-Hähnen verwendet.

Die Vorbereitung dar Rekonstruktion der Fernwaraeversorgun-
gsnetze wurde begonnen. Soweit aö'glich 1st, sollen die
Natza a l t Nenndurchaesser unter 400 aa In einea koapen-
satoraraan /NCOCHP/ d1rakten Systea, unter Anwendung
aufgrund ausländischer Lizenzen erzeugter ungarischer
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Produkte gebaut werden. Bei der Rekonstruktion soll der
Wärmedämmung der in Stahlbetonkanälen verlegten Netze
besondere Sorfgalt gewidmet werden.

Die Verbraucher-Heizzentralen sind in direkte« system kon-
struirt. Sowohl die Heizung als auch die 6ebrauchswaru-
wassererzeugung sind über 6egenstromapparate gelöst. Die
Warmwasserbereiter für Heiz-und Gebrauchswarmwasser-
bereitung sind in Reihe geschaltet. Die Heizsysteme sind
den für Wohngebäude kennzeichnenden Orientierungen
entsprechend in zwei getrennte Heizsysteme unterteilt.
Die Gebrauchswarmwasserbereitung mit auf Spitzenstunden
dimensioniertem Gegenstromapparat kann alternativ mid den
Behalter In Reihe oder parallel geschaltet werden.

Sowohl die Heizsysteme als auch die Gebrauchswarmwasser-
bereiter sind automatisch geregelt. Die Heizsysteme werden
bei die Aussentemperatur je nach Himmelsrichtung/ mit
Windwirkungskorrektion berücksichtigender Vorlauftemperatur-
regelung betätigt. Eine aktuelle Aufgabe ist die Anwendung
der vierten Generation der Regelkreise ungarischer Her-
stellung/ durch welche die Sonnenstrahlung erfasst und
eine nächtliche Verminderung der Heizungsintensität
berücksichtigt wird. Die Gebrauchswarmwasserbereitung wird
bei einer Grundsignaleinstellung auf 50°C teils mit Hilfe
ausländischer Temperaturbegranze r ohne Hi Ifsenergie, teils
mit Temperaturbegrenzern ungarischer Herstellung, die
den Einsatz elektrischer Hilfsenergie erfordern, gelöst.

Die auf der primären Seite eingebauten Stellglieder sind-
da die Systeme der Hauptstädtischen Fernheizwerke mit kon-
stantem Massenstrom arbeiten - Dreiweg-Motorwentile.

Den energetischen Forderungen der Regierung entsprechend
wurden vor kurzem in über 2 500 Heizzentralen kommunaler,
Industrie- und Einzelverbraucher Warmeverbrauchzahler in-
stalliert, die nach Ankauf der Lizenz von der ungarischen
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Industrie hergestellt werden. Von dieser Massnahme wird die
genaue Bestimmung der Betriebsdaten der Wärmeenergieversor-
gung erwartet/ wobei sich auch die technikchen Voraussetzun-
gen für die Einfuhrung der Verrechnung nach den Verbrauch
schaffen.

Ole sekundäre Heiz- und Gebrauchswarmwassersysteme haben
sich v i e l f ä t U g und bedeutend verändert. Für die 1960-er
Jahre war noch der Bau von tradit ionellen 2we1rohrhe1zungen
9t/70°C kennzeichnend, während 1n der ersten Hälfte der
70-er Jahre sog. DurchIauf-E1nrohrhe1ziingen angeordnet
wurden, die-in Ermangelung eines Drosselventils - keinen
Eingriff des Verbrauchers ermöglichten. Für diese - der
Energiekrise vorangehende - Perlode waren der Massenhafte
Wohnungsbau und eine entsprechend beschränkte Installations-
technische Kapazität charakteristisch. Die Anwendung des
genannten Systems ermöglichte volle Vorfertigung in
ortsfesten Betrieben, wobei sich die Baustellenarbelt
wesentlich verminderte.

Seit der zweiten Hälfte der 70-er Jahre - nach dem Anstieg
der Brennstoffpreise - wurde von dem Ministerium für Bauwe-
sen die Ausgestaltung von Einrohrheizungen, jedoch mit
Drosselventilregelung je Heizkörper gelost. Das is t das
sogenannte typisierte NTR-System".

Um die beträchtliche Einregelungsarbeit zu vermindern/ Im
Interesse der Nutzung des Wärmeenerg1egew1nns Infolge
einer normalen Benutzung der Wohnungen/ wird gegenwärtig
die massenhafte Anwendung des Heizsystems mit thermo-
statischen Heizkörpern ven t i len vorbereitet/ 1m grossen
Hasse da für die kommenden Jahre kennzeichnend sein
soll« Das Gebrauchswarmwassernetz wird aus verzinktem
Stahlrohr hergestellt .
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Entwicklungsziele der WáraeVersorgungssystem«
BteJB> Vft * B B K B B 4 B ) B ^ B B B V S V B S M * 4 B V^SSVBSM^BBaBeBBABB^BVfeaVBBBJPBBGBBXSttBVaA^BBVmBB^flBaB^BflVeBtfB.flBfc

Wie bereit« gesagt hat die Budapester fernwäraeversorgung

eine Vergangenheit von 27 Jahre. In den die innere Stadt

umschlingenden/ ferngeheizten Wohnsiedlungen wurden aa

Stadtrand für über 700 000 Bewohner der Hauptstadt «it

allen kommunalen Versorgungserrichtungen ausgestattete,

aoderne Wohnungen geschaffen. Diese Wohnungsledlungen

stellen In der Mehrheit Znselbetriebe alt getrennt

errichteten eigenen Heizwerken dar. Die Heizwerke wurden

alt je einer BrennstoffZuführung und je einea Speisewasse-

ranschluss gebaut; die doppelseitige Stroaversorgung

wurde zwar realisiert/ die ia Falle einer Betriebs to'rung

notwendige^ automatische Uaschaltung 1st jedoch noch

ungelöst. Die Zusatzwasserkapazitä't/ die für die

Anffüllung nach der Beseitigung «Ines StroaausfallS/ also

für die Zeitdauer der Unterbrechung der Fernheiazung

aassgebend ist, ist beschränkt. Mit der Ausnahme eines

Htizwerkes 1st keine alternative BrennstoffVersorgung

sichergestellt.

Ua die Investitionskosten zu vermindern/ wurden auch inner-

halb der Inselbetriebe radiale Warmeversorgungssysteae ge-

baut. Nach den Erfahrungen der vergangenen Periode/ ua

die wachsende Zahl der Betriebsstörungen und der Infolge-

dessen ausfallenden Dienstleistungen zu vermindern/ wird

die Erhöhung der Betriebssicherheit als grundlegende Auf-

gabe der Hauptstädtischen Fernheizwerke betrachtet.

Bei der andauernden Preiserhöhung der Kohlenwasserstoffe

1st nan gleichzeitig immer mehr interessiert/ jeweils den

billigsten Brennstoff zu verwenden.

Auf volkswirtschaftlicher Ebene liefert das in den letzten
Jahren erbaute Müllverbrennwerk die billigste Wärmeenergie/
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dann folgen die Verbundenergieerzeugung, die aus der
Verwertung des Abfalls der elektrischen Energieerzeugung
stammende Wärmeenergie, und erst nach diesen kommen - unter
Berücksichtigung der jeweiligen Brennstoffverbrauchs -
aiglichkeit«n - die Öl - und Gasheizung.

Die Realisierung einer den volkswirtschaftlichen Interessen
entsprechenden - den jewel Ligen Wärmebedarf befriedigenden-
o'konoalschen Wärmeversorgung 1st i l t o eine wichtigste Auf-
gabe. Die Aufgabe der Hauptstädtischen Fernheizwerke is t
gegenwärtig, die Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit
zu erhöhen, was stufenweise geschehen wird.

Fast a l le in Inselbetrieben betätigten warneVersorgung«be-
zirke arbeiten bereits a l t Wärmeversorgung durch ein Hasch-
•nnetz Innerhalb der Inselbetriebe 1st also das Problem der
aehrwegigen Wärmeversorgung gelöst.

Die Konzeption der Hauptstädtischen Fernheizwerk«, unter
den Inselbetrleben eine Kooperation zu verwirklichen, wird
sowohl von dea Hauptstädtischen Rat als auch von dar Regie-
rung unterstützt. Diese Wäraetechnische Kooperation, die
Anfangs eine Verbindung der grösseren Inselbetriebe bedeu-
t e t , e r f ü l l t die Bedingung der mehrfachen Zuführung aus
koaaunalen Versorgungsleitungen, gewährleistet einer erhöh-
ten Zusatzwasserkapazität gleichwärtige WärmeVersorgung,
wobei durch die Verbindung einiger kleinerer Heizwerke a i t
grossen Wäraeversorgungssysteaen auch Arbeitskräfte gespart
werden. Auch die Verwendung des jeweils bi l l igsten Brenn-
stoffes, der wirtschaftlichsten Energie wird - in Abhängig-
keit von dea Wärmebedarf - ermöglicht. Im Jahre 1980 wurden
in Budapest über 25 Inselbetriebe inbetriebgehalten.

Dank der bisherigen und für diesen Zweck In der Zukunft
fortzusetzen beabsichtigten Arbeit wird 1a Jahre 1990 die
Zahl der von den Hauptstädtischen Fernheizwerken inbetrieb-
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gehaltenen vereinigten Wáraeversorgungsbezirke unter 10
••In. An dea rechten Ufer Donau, In Bud« wird sieh zwei
grosser wäraeVersorgungsbezirk befinden, während auf der
Pester Seite die vereinte Nórdpester Wärmeversorgung
verwirklicht werden s o l l ; der Südpester Wäraeversorgungs-
bez1rk wird ausgebaut werden, ausserdea können die Insel-
betriebe zweier grosser Wohnsiedlungen an diese Systeae
angeschlossen und die einheitl iche Wäraeversorgung der
Insel Csepel verwirklicht werden.

Die Entsenung dieser die Voraussetzungen für Betriebs-
sicherheit und wirtschaftlichere Wärmeversorgung schaf-
fenden, g rossen WärmeVersorgungsbezirke wird in einer
ferneren Zukunft auch den Anschluss an den einheitlichen
Budapester Wäraekrei sring e möglichen.

Dieser Kreisring wird aber nit dem dort angelegten Verbund*
systea von Kraftwerken, unter Umständen a1t FernWärme-
versorgung und Atoaheizwerk, die Lösung für eine einheit-
l iche, wirtschaftliehe hauptstädtische Wärmeversorgung
der ganzen Hauptstadt Budapest bringen.

I
iď
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FERNWÄRME IN FINNLAND

Geschäftsführer Heikki Koivisto
Dipl.Ing. Tero Makel ä
/SF/

ZUSAMMENFASSUNG

Der Anteil der Fernwärme auf dem finnischen Wärmemarkl beträgt etwa 40
Prozent. Die anderen hauptsächlichen Heizungsformen sind Öleinzelheizung,
Elektroheizung und in der Provinz auch Holzheizung. In den Städten ist der
Anteil der Fernwärme durchschnittlich mehr als 60 Prožene.

Das Ziel der Fernheizung ist meistens die kombinierte Produktion der
Elektrizität und Wärme. Durch kombinierte Produktion wird in Finnland
beinahe 60 Prozent von dem Fernwärmebedarf und mehr als 10 Prozent von dem
Elektrizitätsbedarf bedeckt.

Etwa 50 Prozent von der Fernwärme wird mit Kohle produziert. Der Anteil des
Torfs ist 20 Prozent, so wie auch der Anteil des Öls. Die übrigen 10
Prozent werden mit Erdgas, Holz und industrieller Abwärme bedeckt.

Die maximale Temperatur in den Fernwärmenetzen ist 120°C und der maximale
Druck 1,6 MPa. Etwa 85 Prozent von den Leitungen, die heute eingesetzt
werden, sind Kunststoffmantelrohre mit Wärmedämmung aus Polyurethan.
Beť.onkanale werden nur für grössere Leitungen benutzt.

Die Schaltung zwischen dem Wärmeabnehmer und dem Fernwärmenetz ist
indirekt. Die Wärmeaustauscher für Heizung, Klimaanlagen und warmes
Brauchwasser werden hautsächlich parallel geschaltet. Man wendet nur
Durchflussaustauscher an, keine Speicher werden benutzt. Praktisch alle
Kundenanlagen werden industriell vorgefertigt.

Die Energie wird bei jedem Abnehmer gemessen. Normalerweise gebraucht man
mechanische Wasserzähler und elektronische Wärmezähler. In den grossen
Gebäuden werden jedoch meistens statische Wasserzähler eingesetzt. Der
durchschnittliche Wärmeverbrauch der ferngeheizien Gebäude beträgt rund 50
kWh/m3 im Jahre, einschliesslich warmes Brauchwasser.
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Die Fernheizung wurde in Finnland in den 50er Jahren begonnen. Während der

letzten dreissig Jahre ist Finnland zu einem von den meist ferngeheizten

Ländern in der Welt geworden. Der Anteil der Fernwärme auf dem Wärmemarkt

beträgt mehr als 40 Prozent.

Von seinem Areal ist Finnland der fünftgrösfte Land in Europa. Das Land hat

jedoch nur knapp 5 Millionen Einwohner, so dass Finnland durchschnittlich

eine ziemlich geringe Bevölkerungsdichte hat. Mehr als 60 Prozent von der

Bevölkerung hat sich jedoch in den Städten konzentriert, so dass eine

umfassende Fernwärmetätigkeit möglich ist.

Fernwärme wird in fast allen Städten in Finnland betreibt, und der

Marktanteil der Fernwärme ist in den Städten durchschnittlich mehr als 60

Prozent. In fünf Grossstädten werden schon mehr als 80 Prozent von dem

Wärmebedarf mit Fernwärme bedeckt.

Die meisten finnischen Fernwärmeunternehmen wurden zwischen den Jahren 1975

und 1981 gegründet. In den Städten, wo zu der Zeit die Fernheizung begonnen

wurde, gibt es durchschnittlich 5000 bis 20000 Einwohner. Die Grossstädte

begannen Fernheizung schon in den 60er Jahren.

Die hauptsächlichen Konkurrenten der Fernwärme sind Elektroheizung und

Öleinzelheizung. Elektroheizung konkurriert am besten in den kleinen

Gebäuden und Ölheizung in den grossen Gebäuden. Obwohl Öl heute billig ist,

werden grosse Neubauten beinahe ausnahmelos an Fernwärme geschlossen.

Das Ziel der Fernheizung ist meistens die kombinierte Produktion der

Elektrizität und Wärme. Durch kombinierte Produktion wird in Finland knapp

60 Prozent von dem Fernwärmebedarf und mehr als 10 Prozent von dem

Elektrizitätsbedarf bedeckt.

Das grösste Heizkraftwerk Finnlands hat eine Stromleistung von 150 MW und

Fernwärmeleistung von 270 MW. Das kleinste hat eine Stromleistung von 2 MW

und Fernwärmeleistung von 6 MW. Mehrere Anlagen mit einer Stromleistung von
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4 MW bis 170 MW sind unter jtau oder Planung. Die grossen Kraftwerke sind
Kohle-, Torf- oder Erdgasgefeuert. Die kleinen Kraftwerke sind meistens
Erdgasgefeuert.

Etwa 50 Prozent von der Fernwärme wird mit Kohle produziert. Der Ant«il des
Torfs ist 20 Prozent, so wie auch der Anteil des Öls. Die übrigen 10
Prozent werden mit Erdgas, Holz und industrieller Abwärme bedeckt.

Steinkohle wird in der Nähe der Küste eingesetzt. Torf verbraucht man im
Innenland und in Nord-Finnland, und Erdgas in Süd-Finnland.

Die gesamte Länge der Fernwärmenetzen ist rund 5500 km. Die Kraftwerke und
Heizzentralen sind meistens ziemlich in der Nähe der Verteilungsnetzen
erstellt, so dass lange Transportleitungen normalerweise nicht erforderlich
sind.

Die maximale Temperatur in den Fernwärmenetzen ist 120° C und der maximale
Druck 1,6 MPa. Etwa 85 Prozent von den Leitungen, die heute eingesetzt
werden, sind Kunststoffmantelrohre mit Wärmedämmung aus Polyurethan.
Betonkanal e werden nur für grössere Leitungen benutzt.

Leitungen mit Mediumrohr aus Kunststoff oder Kupfer werden auch
geringerermassen eingesetzt. Damit versucht man die Konkurrenzfähigkeit der
Fernwärme für Einfamilienhäusern zu verbessern.

Heute baut man rund 300 km Fernwärmeleitungen jährlich. Die
durchschnittliche Rohrgrösse der neuen Leitungen ist DN 80.

Die Schaltung zwischen dem Wärmeabnehmer und dem Fernwärmenetz ist
indirekt. Die Wärmeaustauscher für Heizung, Klimaanlagen und warmes
Brauchwasser werden hauptsächlich parallel geschaltet. Man wendet nur
Durchflussaustauscher an, keine Speicher werden benutzt. Praktisch alle
Kundenanlagen werden industriell vorgefertigt.
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Die Lieferungs- und Haftungsgrenze zwischen dem Fernwärmeunternehmen und
dem Wärmeabnehmer liegt zwischen dem Wärmezähler und der Kundenanlage.

Die Energie wird bei jedem Abnehmer gemessen. Normalerweise gebraucht man

mechanische Wasserzähler und elektronische Wärmezähler. In den grossen

Gebäuden werden jedoch meistens statische Wasserzähler eingesetzt.

Nach dem Jahre 1973 hat man ziemlich effektive Energiesparmassnahmen in

ferngeheizten Gebäuden durchgeführt. Der Wärmeverbrauch ist heute 30 %

niedriger als im Jahre 1973. Der durchschnittliche Wärmebrauch der

ferngeheizten Gebäuden beträgt rund 50 kWh/m3 im Jahre, einschliesslich

warmes Brauchwasser.

Die Fernheizung kann sich nicht mehr viel in Finnland erweitern. Der

Schwerpunkt der Fernwärmeaktivitäten verändert sich von der Erweiterung zu

dem Betrieb und der Erhaltung der Systeme.

Einige zukünftige Herausforderungen der finnischen Fernheizung sind:

1. Konkurrenz mit anderen Heizungsformen. Um mit Öl- und

Elektroheizung konkurrieren zu können, soll Fernwärme billiger

sein oder den Verbrauchern andere Vorteile anbieten. Man muss

sich nach den niedrigeren Kosten, der besseren

Betriebssicherheit und -bequemlichkeit und dem besseren

Kundendienst streben.

2. Die Struktur der Stromproduktion. Knapp 40 Prozent von der

Stromproduktion Finnlands wird mit Kernkraft, etwa 25 Prozent

mit Wasserkraft und etwa 25 Prozent mit Gegendruckkraft

bedeckt. Mindestens in der näheren Zukunft ist es politisch

nicht möglich, die Anteile der Kernkraft und Wasserkraft zu

vermehren. Weil der Strombedarf sich ständig erhöht, müssen wir

entweder Kohle- oder Torfkondensationskraftwerke oder

Heizkraftwerke erstellen oder mehr Strom importieren. Die

Priorität ist dem Erstellen der Heizkraftwerke gegeben worden.
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3. Die Sanierung der Fernheizsysteme. Der grösste Teil von den

finnischen Fernheizsystemen sind in einer sehr kurzen Zeit im

Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre gebaut worden.

Wir wissen noch nicht genau ihre ökonomische Dauerzeit, aber es

ist zu vermuten, dass die Sanierung bis nach der

Jahrhundertwende verschoben wird.

Die Umweltfragen. Finnland bestrebt sich nach der Verminderung

der Schwefelemmissionen um 50 Prozent zwischen den Jahren 1980

und 1993. Ein erheblicher Anteil von den Massnahmen, die dabei

erforderlich sind, sind auf der Wärme- und Stromproduktion

gerichtet. Auch Stickstoffemmissionen dürften in den nächsten

Jahren reduziert werden. Diese Massnahmen werden Mehrkosten zu

der Fernheizung verursachen. Anderseits kann die

Umweltfreundlichkeit der Fernwärme ihre Möglichkeiten

verbessern.
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Bild 1. Die finnischen Fernwärmeunternehmen den 31.12.1986/Kupari CAD/
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1975 1980 1985 1990

Bild 2. Für Fernwärmeerzeugung und daran geko nilte Stromerzeugung eingesetzte
Brennstoffenergie



Wärmedämmung: Mineralwolle

Wärmedämmung: Polyurethan
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Bild 3. Die Länge von jährlich eingesetzten Leitungstypen



"1

Lieferungsgrenze der Kompaktstation

Bild 4. Schaltungsempfehlung der Hausstation
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Bild 5. Nettowärmebedarf der ferngeheizten Gebäuden
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SITUATION DU CHAUFFAGE URBAIN EN FRANCE

par A. TRIBOVLET

La France n'est pas vraiment la terre d'élection du chauffage
urbain : il n'y couvre qu'à peine plus de 6 % des besoins de chaleur
des locaux résidentiels et tertiaires.

Est-ce que cela tient au climat ? Guère : Certes, le climat de
la France est tempéré, le nombre moyen des degrés-jours unifiés ( base
18"C } n'est à Paris que de l'ordre de 2 220 pour les sept mois de la
saison de chauffage. Mais les immeubles ont été construits en conséquence,
quant à leur isolation thermique, et leur consommation spécifique annuelle
de chaleur diffère peu de celle des pays beaucoup plus froids.

Est-ce que cela tient à l'urbanisme ? Guère : Les zones urbaines
dans lesquelles la densité d'habitation atteint les valeurs généralement
considérées comme nécessaires sont légion.

Est-ce que cela tient à la concurrence opposée aux réseaux de
chaleur par les deux grands établissements nationaux vendeurs d'énergie
que sont Gaz de France et Electricité de France ? Guère. Pendant les
trente ans, de 1945 à 1975, où le chauffage urbain a eu son essor maximum
dans divers pays étrangers, les taux de pénétration du chauffage collectif
au gaz et du chauffage électrique étaient faibles.

On peut en réalité attribuer la modestie du score du chauffage
urbain en France à deux causes.

L'une, sans doute la principale, est d'ordre social : Quels
organismes assument en France la promotion des réseaux ? Pas 1'Etat,
comme dans les pays socialistes, l'Etat qui impose aux immeubles leur
mode de chauffage et assure une planification systématique. Pas les
administrations techniquement et financièrement puissantes dont disposent
généralement les villes des pays Scandinaves et 1'Allemagne Fédérale.

Les organismes promoteurs sont donc en France :

soit des sociétés privées, généralement émanation de quelques
grandes groupes de distribution d'eau ou pétroliers - mais les
temps de retour des investissements du chauffage urbain sont longs
et les risques économiques relativement importants ; cette activité
n'est pas des plus tentantes pour ceux qui ont des capitaux à
placer - ;

soit des collectivités locales, qui ont eu l'audace de se lancer
- directement ou par l'intermédiaire de sociétés dréconomie
mixte - dans cette aventure industrielle, malgré leur manque
chronique de moyens.
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En résumé, les structures ne sont pas adéquates. On l'a bien vu
lorsque les pouvoirs publics, conscients de 1'intérêt que pouvaient
présenter les réseaux de chaleur dans le cadre d'une politique de
réduction de la dépendance énergétique nationale, ont fait adopter, en
1980, un loi destinée à leur donner une impulsion : cette loi a été voulue
incitatrice à l'égard des collectivités locales, et n'a eu qu'un très
faible impact sur le rythme général de progression du chauffage urbain,
qui est resté voisin de 3 % par an.

La seconde cause tient à l'existence ď Electricité de France ;
non comme concurrent, on l'a dit, mais comme établissement qui, pour
minimiser le coût de l'électricité produite, a couvert la France de
tranches électriques puissantes ( 250, puis 600 et 700 MM en thermique
classique ; 900, puis 1 300 MW en nucléaire ) regroupées généralement
par quatre, et constituant des centrales que le prix des terrains et
les considérations d'environnement ont fait implanter loin des grandes
villes.

Comme il n'existait pas dans ces villes - pour la première raison
évoquée ci-dessus - de réseaux puissants, qui auraient permis d'amortir
le prix des équipements de prélèvement et de transport de chaleur, le
chauffage urbain n'a qu'exceptionnellement profité des avantages de la
production combinée - qui, dans bien des pays, en sont la justification
principale -.

C'est ainsi qu'il existe en France des réseaux tout de même nombreux
- plus de 300 -, mais, á part ceux de Paris -st Grenoble, de puissance
moyenne ou faible ; rattachés, pour la plupart, on l'a dit, à l'un ou
1 'autre de quatre ou cinq groupes industriels puissants - et
concurrents - ; fédérés non dans une seule mais deux associations
professionnelles : le Syndicat national des Entreprises de Gestion
d'Equipements Thermiques et de Climatisation ( SNEC ) - dont le chauffage
urabin ne représente que 10 % environ de 1'activité -, et 1'Association
Nationale des Fêgies et Concessionnaires de Chauffage Urbain ( ANRCC ),
qui regroupe la plupart des principaux réseaux, mais au nombre de 29
seulement.

Bien sûr, SNEC et ANRCC constituent ensemble, avec les installateurs
de l'Union Nationale du Génie Energétique et Climatique ( UCH ), un
organisme unique, le Comité National du Chauffage Urbain ( CNCU ), mais
il s'agit d'une structure très légère, qui notamment n'a entrepris que
récemment d'enquêter, en collaboration avec l'Observatoire de l'Energie
( Service du Ministère de 1'Industrie ), auprès des divers gestionnaires
de réseaux pour dresser une statistique nationale.

C'est du fruit de leur travail que, avec l'autorisation de leurs
auteurs, il va être à présent rendu compte.

- 26 -



LES ENQUETES DU CNCU ET DE L'OBSERVATOIRE DE L'ENERGIE

Du champ de 1'enquête ont été exclues :

les opérations de puissance souscrite inférieure à 3,5 MJ/sec.

les opérations comportant un seul utilisateur, lui-même propriétaire
du réseau et de la ou des sources de chaleur ( aéroports,
établissements hospitaliers, etc ).

La première enquête, portant sur l'année 1984, a permis ď identifier
278 opérations, dont les réponses ont été dépouillées - et 29 autres
pour lesquelles les réponses ont été trop tardives ou incomplètes.

Pour la seconde enquête ( année 1985 ), l'échantillon a un peu
varié : 14 opérations ont été exclues, car on s'était aperçu qu'elles
n'auraient pas dû rentrer dans le champ de l'étude ; mais 20, qui avaient
échappé au recensement précédent, ont été ajoutées, plus 23 opérations
nouvelles. On a donc travaillé sur 307 réponses - et estimé le nombre
des non-réponses à une vingtaine, " représentant une sous-estimation
de la consommation totale ( en tep ) de 8 % environ ".

Par conséquent, il serait illusoire de vouloir déduire de la
comparaison des résultats des deux enquêtes des conclusions quant à
l'évolution des paramètres étudiés, et on s'en tiendra dans la suite
aux résultats de la seconde enquête.

I - Caractéristiques générales

Puissance installée totale
( capacité de production ) 15 844 MJ/sec

Puissance souscrite totale

(chez les clients ) 16 334 MJ/sec

Nombre de sous-stations àesservies 16 141

Quantité de chaleur

vendue dans l'année 22,4 TUh ( 80,6 PJ )

(1) tonne d'équivalent pétrole
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Commentaires .-

XI mangue une donnée importante : la somme des puissances maximales
effectivement livrées aux réseaux. Si 1'on admet pour 1'ensemble
un rendement thermique de distribution moyen de 85 %, et une durée
d'utilisation annuelle du flux de chaleur horaire maximal livré
de l'ordre de 2 600 heures, on aboutit à une puissance maximale
livrée probable de 1'ordre de 10 000 MJ/sec.

La puissance maximale réellement atteinte ( assez significative
en 1985, où il a fait très froid en janvier ) serait donc de 1'ordre
de 60 % de la puissance souscrite, et la capacité de production
en réserve représenterait 37 % de la capacité de production
installée : ce faisceau de ratios est crédible.

La puissance moyenne des sous-stations des immeubles raccordés
est de 1 MJ/sec, ce gui correspond à peu près à 100 équivalents-
logements.

Il - Répartition géographique

La France est divisée en 21 Régions, entre lesquelles ont été
répartis les réseaux recensés.

- La petite région d'Ile de France, où est concentrée 20 % de la
population du pays, possède 50 % de Ja puissance souscrite totale
( 8 485 MJ/sec ) - dont la moitié pour la seule CPCU -

On ne surprendra personne en notant que les quatre régions
méridionales n'en réunissent ensemble que 10 fois moins
( 750 MJ/sec ).

Plus généralement : 88 % de la puissance se trouve dans la moitié
Nord-Est du pays, délimitée grosso modo par une diagonale Rouen-
Marseille.

III - Fluide caloporteur

C'est

- l'eau à moins de 110°C pour 193 réseaux - surtout les petizs -,

- l'eau surchauffée ( livrée au réseau généralement à 180-200°C )
pour quelques réseaux,

- la vapeur pour 22 réseaux - dont celui de Paris -.
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IV - Taille des installations

Ľ histogramme ci-dessous rend compte de la répartition des

opérations selon la puissance installée.

On observe que 9 opérations seulement ont une capacité de production

supérieure à 200 HJ/sec, et 37 une capacité supérieure à 100 MJ/sec ; ces
dernières représentent 50 % de la puissance totale. A 1'inverse, 74 %
des opérations ont une capacité de production inférieure à 50 HJ/sec, et
une capacité de production totale de l'ordre de 30 % du total général.

La capacité de production moyenne est de 52 MJ/sec, et, CPCU exclue,
de 4± MJ/sec.
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: Répartition des installations
par tranche de puissance en 1985

i ^ o - ( s o u r c e : enquête CNCU)
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v - nombre d'usines

Les 307 réseaux recensés sont alimentés par 428 chaufferies et
87 fournisseurs ̂ extérieurs ( usines ď incinération d'ordures, gérées
par des syndicats de communes, généralement ).

Les 220 réseaux sans fournisseurs extérieurs disposent de 245
chaufferies - c'est-à-dtire, dans la plupart des cas, d'une seule
chaufferie par réseau -».

Les 87 autres ont, ensemble, 183 chaufferies, soit en moyenne plus
de 2 par réseau, en plus de celle ou de celles de leur(s) fournisseur<s)
extérieur(s).

VI - Longueurs et densités des réseaux

La longueur totale des réseaux recensés est de 2 231 km ( soit
une moyenne faible, de 7 km par réseau - et même 6,2 km CPCO exclue -).

La densité moyenne est donc de 7,3 HJ/sec/km exprimée en puissance
souscrite, et de 7,1 MJ/sec/km par rapport à la capacité de production.

L'histogramme ci-dessous montre comment se classent les réseaux
selon leur densité.

Densité des réseaux en 1985
{source: enquête CNCU) '•.••

Nombr*
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vil - Energies consommées

II est intéressant de rapprocher les valeurs obtenues en 1985 de
celles de 1978 d'une part et d'autre part de celles qu'en 1980 les
pouvoirs publics projetaient pour 1990.

Fuel oil lourd

Fuel domestique

Gaz naturel

Charbon

Ordures ménagères

Rejets industriels

Géothermie

Electricité'1>

1978

quantités IHtep)

! l'*

0,25

0,3

0,35

2,3

X

61

11

13

15

100

1985

quantités tMtep)

0,99

0.02

0,37

0,57

0,39

0,10 ;

0,08 :

0.09

1,01

0,57

2,61

33,7

14,1

21,B

,21,8

3,6

100

1990

quantités (Mtep)

1

1

0,9 à 1,1

0,6 á 0,8

3,5 à 3,9

On constate .-

globalement, un accroissement de 1/3 en 7 ans, soit en moyenne 4 %
par an ( la sous-estimation de 8 % des consommations 1985 du fait
des non-réponses compense la sous-estimation des consommations
1978 - l'échantillon était plus étroit - et la non prise en compte, en
1978, des consommations d'électricité ) .

un recul important du fuel, auquel ont été substituées, plus ou moins,
toutes les autres énergies, et particulièrement le charbon, dont
la consommation a presgue doublé.

L'augmentation de la part du gaz semble notable ; cependant, sa
consommation en 1984 était la même qu'en 1978, et le saut constaté en
1985 provient exclusivement de la conversion provisoire au gaz de quatre
grosses chaudières de la CPCU.

(1) dont, «n 1965, pour 1« chauffage proprement d i t , 20 000 tep ; en 1976, ce poste
était négligé.
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Si l'on se réfère aux objectifs fixés en 1980 pour 1990, on peut
dire que les diverses orientations définies ont été suivies, mais que
tous les objectifs se sont révélés trop ambitieux, avant même que la
forte baisse du prix du fuel soit intervenue. C'est particulièrement
vrai pour la géothermie, qui semble devoir plafonner aux alentours de
100 000 tep/an.

Il reste que les réseaux permettent aujourd'hui de substituer a
1,2 Mtep i'hydrocarbures liquides ou gazeux des énergies presque
entièrement nationales, charbon et énergies " locales " ( ordures, rejets,
géothermie ), en parts égales.

VIII - Rendement

71,3 % des opérations ( en nombre ), représentant 70,7 % de la
puissance installée, ont un rendement thermique total ( production
+ distribution ) supérieur à 75 % - c'est-à-dire notablement supérieur
au rendement moyen annuel des chaudières d'immeubles.

IX - Clientèle

La quantité de chaleur vendue par 1'ensemble des réseaux se répartit
à raison de :

'61,7 % pour des immeubles d'habitation : l'habitat est le premier
utilisateur.

33,8 X pour des immeubles du secteur tertiaire ( bureaux, hôpitaux,
écoles, etc )

4,5 % pour des besoins industriels.

Ces pourcentages sont éminemment variables d'une région à une autre,
et a fortiori d'un réseau à un autre. Ainsi, on vend presque autant de
chaleur dans le tertiaire que dans le résidentiel en Alsace ( 414 contre
508 CWh ), mais 10 fois moins en Picardie ( 35 contre 365 ), et deux
fois plus à Paris. La part de l'industrie atteint 15 X dans le Limousin
- mais est nulle dans 7 régions -.
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LES STATISTIQUES DB ĽAMRCC

L'ANRCC collecte chque année, depuis 1981. auprès tle tous ses
adhérents, des questionnaires é vocation statistique. On peut avoir ainsi
une idée relativement précise de 1'évolution sur 4 années < 1/1/82 au
1/1/86 ) de divers paramétres, pour un échantillon constitué par 9 X
du nombre total des réseaux, mais regroupent, par exemple, plus du tiers
de la capacité de production totale de la profession, et 40 % de la
longueur cumulée des réseaux.

Capacité de production
installée ( MJ/sec >

Longueur des réseaux
( branchements inclus )
en km

Nombre de clients

Puissance raccordée
en service ( MJ/sec )

Au 1/1/1982

5 132

793

6 829

6 830

Au 1/1/1986

5 736

929

7 778

7 328

Ecart en X

* 12

+ 17

+ 14

+ 12

Pour les 27 adhérents sous rubrique, tous les parcmètres recensés
ont des valeurs moyennes notablement supérieures à celles de la
profession, telles qu'issues de l'enquête du CNCU. Ainsi :

Capacité de production 212 MJ/sec contre 52

Longueur du réseau 34 km contre 7

Pour comparer des choses comparables, il vaut cependant mieux extraire
la CPCU. On obtient alors :

Capacité de production 124 MJ/sec contre 44

Longueur du réseau 23 km contre 6,2

On a ainsi plus nettement confirmation du fait que ce sont les
gestionnaires des réseaux les plus importants qui adhèrent è 1'ANRCC.
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Par ailleurs, on constate un taux d'accroissement moyen de l'ordre
de 3 % sous les divers aspects possibles ( avec tout de même une double
tendance a la réduction de la puissance unitaire des clients et a la
réduction de la densité raccordée - double tendance plutôt fâcheuse - ),
soit un peu moins que ce que 1 on a relevé pour l'ensemble de la profession
entre 1978 et 1985.

Hais ce taux d'accroissement est très inégalement réparti ; par
exemple :

pour 9 adhérents, la longueur du réseau n'a pas changé en 4 ans ;

pour 8 d'entre eux, le nombre des clients a augmenté d'une seule
unité, stagné ou baissé ;

pour 12 adhérents, la capacité de production totale n'a pas changé, ou
a baissé, en 4 ans ;

parmi ceux-ci figurent 5 des précédents.

Tout ceci rend compte d'une réalité importante : de nombreux réseaux
de chaleur français, parmi les petits surtout, sont " fermés ", c'est-à-
dire ne se développent pas du tout. Dés lors que leurs clients sont
pratiquement captifs, ils n'ont pas besoin d'avoir des tarifs de vente
compétitifs ; réciproquement, justement parce qu'ils sont petits, ne
brûlent que du fuel et ne se développent pas, ils ne peuvent espérer voir
baisser leurs tarifs, grâce à l'utilisation d'énergie bon marché ou à
des effets de productivité.

En toute rigueur, pour avoir une juste idée du dynamisne des réseaux
" ouverts ", il faudrait en tenir une statistique séparée. On s'apercevrait
ainsi que le taux de développement moyen des réseaux ouverts est de 4
à 5 X par an, ce qui, en période de crise économique durable et profonde,
est en somme plutôt enviable ...
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PRESENT SITUATION OF DISTRICT HEATING
WITH COGENERATION IN ITALY

GuidoBONICELLI, / i /

Summary

The heat distribution in many newly built areas in cities of the North of Italy was started
since last war. Also cogeneration for industrial purposes was started since the first decades
of the century and has now good development.

Cogeneration combined with district heating was started in 1970 in Brescia and after the
oil crisis of 1973 was considered with great interest in many other cities.

District heating with heat from geothermal sources, industrial waste and city solid waste
incineration plants has also been adopted.

Today several networks are in operation in many cities of the northern regions and also in
Rome. Other systems are under construction or planned. All these systems and projects are
carried on with the special support of the Government.

The paper illustrates the steps of such development, gives technical details of the various
systems today in operation and under construction and some features regarding the main
systems planned for being developed in the near future.

1-First developments of district heating and cogeneration in Italy

In Italy district heating combined with cogeneration was started in the early seventies, but
both cogeneration for industrial purposes and district heating had a good development since
many decades. Industrial cogeneration had a certain development since the first decades
of the century. Today nearly 8% of the total electricity needed in the country is produced
by cogeneration units in industrial plants.

Centralized heat distribution was adopted since the reconstruction and economical expan-
sion period after the last war in many new districts of cities of the North.

Climate conditions in Italy vary remarkably from the North to the South. In the central and
coastal regions climate is mild with an average of 1.500 * 1.800 °C day and even less in the
southern regions, but in the North of the country, namely in the Po Valley, winters are severe
with snowfalls and temperatures below zero. The result is an average of 2.300 + 2.600 °C
day for the cities in the plain.
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Up to 1970 none of the centralized heating systems had cogeneration stations. But in the
years around 1970 certain municipalities started to consider such possibility.

Namely the city of Brescia decided to start a district heating system at first in one section
of the town, but with the program of a gradual extension in the whole urban area.

The dramatic increase of the prices of oil and other energy sources created a great inter-
est for cogeneration and its combination with district heating. Many cities of the north and
even in the central regions began to study the problem, to develop feasibility plans and fi-
nally to decide investments and constructions.

2 -The Municipal Public Services Boards (Aziende Municipali)

The development of district heating systems with cogeneration was greatly eased by the ex-
istence in many cities of the Municipal Boards in charge of public services with a certain
autonomy.

Actually a law of 1903, revised in 1925, authorizes the Municipalities to operate public serv-
ices of different kinds by means of special bodies controlled by the Town Council, but having
a full authonomy of operation, named Aziende Municipali (Municipal Boards). A great
number of Municipalities run today their own services with such autonomous Boards.

A Board can be in charge of one single service or of more than one service, having in this
case better possibility of coordinating the various operations.

For instance, in the city of Torino one Board takes care of electricity production, its dis-
tribution and of district heating, another one of water, a third one of public transportation
and a fourth one of garbage disposal; in the city of Brescia, one single Board takes care of
electricity, gas, water, district heating and other services.

As for the electric service some of the Boards generate and distribute electricity: other
ones are only distributors. ,

The Boards can also build new plants and have access to the financial sources.

Municipal Boards in charge of the electric service operate in the largest cities of the country,
Roma, Miláno, Torino, in medium size cities, such as Bolzano, Brescia, Trieste, Verona,
Venezia, Modena, Parma, Vercelli and in smaller towns.

In 1962 the production and distribution of electricity in the whole country was nationalized
and for this purpose a National Board, named ENEL, was created.

The law of nationalization made exceptions and, among these, the Municipal Boards in
charge of production and distribution of electricity, or also in charge of the distribution
alone, were allowed to continue their existence out of the National Board.
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When the oil crisis in 1973 drew the attention to the necessity of making the best use of all
the local resources and of saving energy by all the possible means, the Municipal Boards
became efficient instruments in the hands of the City Governments for developing a sound
energy policy aiming to rationalization of uses and coordination of all the available sources.

As a district heating system in a town has to be coordinated with the other distribution net-
works and with the supply of all the forms of energy, the Municipal Board resulted an effi-
cient and skilled body for planning, designing, building and operating the new systems.

The National Energy Plan issued in 1977 and revised in 1981 gave special tasks to the
Municipalities for certain energy problems and recognized the opportunity and con-
venience, under favourable conditions, of developing district heating connected with co-
generation and of putting such developments among the tasks of the Municipalities and,
consequently, their Boards.

A subsequent law passed in 1982, provided financial aid for several types of energy saving
plants and renewable energy plants. Such law stated that district heating and cogeneration
systems might receive a financial contribution without interest up to the maximum of 30%
of the total expenditure.

Some cities, as, for instance, Brescia, Torino, Verona,-Reggio Emilia, had initiated their
activity in the new field earlier than these laws were approved.

Other cities promptly started planning district heating systems, submitted their projects to
the Ministry of Industry and, if obtained approval, put the system under construction.

The result is that today in several cities (all in the Northern Regions except Rome) are in
operation district heating systems supplying large or small sections of the town and mostly
with combined heat and power generating stations. All the systems except one were built
and are now operated by Municipal Boards.

Extcntions and other new systems are under construction and other ones are planned.

3 - Technical features of the systems

The systems in operation or to be put in operation in the near future generally cover single
districts of the town, but in cities like Brescia, Verona, Mantova gradual extension to the
whole town is foreseen. Brescia has the largest system of the country supplying to day m r̂e
than 40% of the total volume to be heated.

The systems are normally fed by cogeneration stations together with simple boiler stations.

The concept generally adopted and considered optimum under the economical point of
view is to produce heat by cogeneration up to 60% of the maximum peak heat demand and
to match the remaining portion of the demand (limited to a short period of the season) with
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simple boilers. Such boilers have normally sufficient capacity for assuring the necessary
standby.

The electric energy produced by the cogeneration units is introduced into the local elec-
tric network when the Municipal Board is in charge of the electricity distribution. It is used
for municipal consumption and sold to the national network of ENEL when the local Board
is not running the electric service.

The distribution networks are all operated either with hot water at temperatures below
100 °C or with superheated water at temperatures in the range of 120 •*- 140 °C. The opera-
tion pressure under normal conditions ranges from 5 to 16 bar.

As for the cogeneration equipment, accurate comparisons have been made in each case
among units with back-pressure or condensing steam turbines, gas turbines, Diesel or Otto-
cycle reciprocating engines.

The choice has been for all the types of machines according to local conditions, size of the
units, fuels available and so on.

Many of the cogeneration units are operated with natural gas which is presently available
all over the country. Part of it is extracted in Italy, part purchased from other european
countries, Soviet Union, Algeria. This last country has been recently connected to Italy by
a pipeline crossing the Mediterranean between Tunisia and Sicily.

The size of the networks in operation varies from a few MW of thermal maximum demand
for heating some hundreds thousand cubic meters to 275 M W of thermal maximum demand
in the city of Brescia for heating 17 million cubic meters.

The electric capacity of the single cogeneration units ranges from a few M W (mostly Otto
cycle reciprocating engines or gas turbines) to 10 * 12 MW (Diesel engines in Torino and
Brescia) and to 25 -=-30 MW (gas turbines in Rome and steam units in Brescia).

Some of the systems under construction or planned are also fed by geothermic sources, by
heat extracted from high capacity thermo-electric units in operation for the general elec-
tric network, by heat obtained converting old thermoelectric equipment in cogeneration
units and by heat recovered from industrial processes and from city solid waste incinera-
tion.

4 - The systems to day in operation and under construction

BRESCIA (200.000 inhabitants): the system was started before 1970 and first operation
initiated in 1972. Later on the construction of a cogeneration station was started. The sta-
tion was planned for two back-pressure steam turbines burning heavy oil, with an electric
output of 30 MW each and heat maximum output of 85 MW each. The first unit was put in
service in 1978 and the second one in 1981.
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More recently a second station was built with two Diesel engine units of 12 electric MW
each with afterburners. This station is running since the end of 1984.

Today the heat distribution network is extended to a consistent part of the city including
the centre. The total peak heat demand has reached 275 MW and approximately 40% of
the total volume of buildings is connected to the network. New extentions and new connec-
tions are made year by year.

VERONA (270.000 inhabitants): activity in the field of district heating with cogeneration
was started in 197S, taking into consideration a district of the town already heated with a
centralized system fed by simple boilers.

A cogeneration station was planned with Otto-cycle reciprocating engines burning natural
gas. The station with three units of 2 MW electrical each is in operation since the winter
season 1980-1981.

Two other districts followed each of them with a cogeneration station, with units of the
same type and capacity as the first one.

A fourth system in the central section of the city has recently been put in operation equipped
with a cogeneration station with 5 units of 2 MW electrical each.

In total, Verona has now four district systems in operation with a maximum heat output
capacity of about 80 MW, of which 50 by cogeneration.

A further system is planned with gas turbines of 10 MW electric each.

TORINO (1.030.000 inhabitants): studies for district heating connected with cogeneration
were started in the late seventies and the first decision was to take into consideration the
largest of the districts already equipped with a central heating system and to build in such
district one cogeneration station using the existing boilers for peak and standby.

The total heat demand in the district is 50 MW. The new station was designed for three
Diesel units burning heavy fuel oil, each of them with the electric output of 7,275 MW and
thermal output of 7,4 MW. The station is in operation since 1982-83.

Afterburners for the three units are now under construction increasing the electric output
of 9 MW and the thermal one of 22 M W.

During the realization of this first plant a general study was developed for analising the
heat demand in the whole city, the heat sources available, and studying which districts were
move suitable for further cogeneration developments.

As a result a second project was put on hand for supplying heat to a district having approxi-
mately the same size as the first one and already partially provided with centralized heat
supply. _ 3 9 _



In such district a cogeneration station is now under construction with two Diesel engine
units burning natural gas (dual fuel) with electric output of 10,6 MW each and thermal out-
put of 12,8 MW each. In the same time the distribution network is being extended to the
whole district.

A third step has been decided and started for covering with centralized heausupply a large
portion of the southern part of the city, including residential areas, all the main hospitals,
buildings for exhibitions and other public and industrial buildings.

This area with a maximum thermal load of about 450 MW can be connected to a generat-
ing station belonging to the City Energy Board, in operation since 30 years, at a distance of
about 6 km from the barycentre of the distribution area. In the station are installed two
steam units, one of 35 MW, the other of 135 MW and one gas turbine of 35 MW. All the
equipment is run with natural gas.

All the units can be modified into cogeneration units for supplying approximately 60% of
the maximum thermal load. The remaining part of the maximum heat demand will be
matched with boilers, including the ones now heating the hospitals and the public build-
ings.

ROMA (2.800.000 inhabitants): in spite of the milder climate conditions, it was found
economically interesting district heating with cogeneration for a new peripherical residen-
tial area with sufficient density of volume to be heated. The total heat demand in the dis-
trict is about 50 MW.

A distribution network has been built together with a cogeneration station with one gas
turbine having electric output of 25 MW and thermal output of 44 MW.

The system, in operation since 1983-84, includes three boilers for 15 MW each and one
heat storage equipment with six steel tanks for a total volume of 1.290 m. The tanks are
operated at a pressure of 7 bar.

MILÁNO (1.700.000 inhabitants): decisions have been recently taken for a network dis-
tributing heat to a large district in the south-western area of the city. The heat will be sup-
plied by a station with a cogeneration steam back-pressure unit of 45 MW electric and 100
MW thermal, plus peak service boilers for 200 MW thermal; the electricity generated will
be used for running heat pumps and producing other 100 MW thermal. The total thermal
capacity of the system will reach 400 MW.

A second step is foreseen for covering a larger district in the eastern part of the city utiliz-
ing heat generated in large capacity back-pressure units to be installed in an existing power
station belonging to the State power board (ENEL) at a distance of some 25 Km. The max-
imum thermal capacity of this system can reach 1600 MW.

MANTOVA (60.000 inhabitants): first of all a general study was developed for examining
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all the areas of the town where district heating resulted economically and technically
feasible.

In the years 1978-79 a first district in the outskirts was heated with boilers. Later on the
construction was started of a distribution network in the centre of the town with boilers and
a cogeneration station with two reciprocating engines: one Diesel-cycle oil burning, the
other one Otto-cycle natural gas burning, for a total electric capacity of 3,25 MW electric.
This equipment is now in operation.

The equipment for recovering heat from an oil refinery for about 15 MW thermal is now
under contraction. With this new heat source the total heat output capacity in the whole
town will reach some 30 MW.

REGGIO EMILIA (130.000 inhabitants): In the late seventies some newly built sections
of the town were taken into consideration for developing district heating and cogeneration.
A first part of the system was put in operation in 1981.

Today the system includes a cogeneration station with three reciprocating engines of 1 MW
each (one burning oil and two burning gas) and another recently completed cogeneration
station with two fluidized bed coal burning boilers and one steam turbine unit of 18 MW
electric. The heat recove~d from the solid waste incinerating plant is also used. Simple
boilers complete the system whose total thermal capacity reaches 60 MW.

IMOLA (60.000 inhabitants): heat distribution was recently started in a new section of the
town. Heat was initially supplied by temporary boilers. Meantime a cogeneration station
has been built with one gas turbine with electric output of 4 MW and thermal output of 5
MW. New boilers have also been added to the system which has now a total thermal demand
of about 15 MW.

In the near future the heat distribution will be extended to other sections of the town and
to the main hospital.

MODENA (180.000 inhabitants): heat distribution service is in operation in two districts
with a maximum heat demand of about 25 MW. The heat is generated by a station with
boilers.

They are now planning the construction of a cogeneration station with a gas turbine of 4
MW electric burning natural gas with afterburner.

In the outskirts of Miláno in the Municipality of SAN DONATO MILANESE a large dis-
trict was built by ENI (State Owned Board for liquid fuels and natural gas) with tall build-
ings for offices, other buildings for research laboratories and residential houses. The dis-
trict was heated since the construction with a centralized system, fed by boilers. In 1983 a
cogeneration station was put in service with two gas turbines burning natural gas for a total
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electric output of 20 MW. This cogeneration and district heating system is the only one in
Italy not belonging to a Municipality and not built and operated by a Municipal Public Serv-
ices Board.

Geothermal sources economically utilizable exist in Italy in certain areas of the Po Valley,
in Tuscany and other regions. In Tuscany they are used since the beginning of the century
for electricity production.

Two main projects for district heating with geothermal heat (besides other smaller ones)
have been studied and put under construction by two cities in the Po Valley: Vicenza and
Ferrara.

VICENZA (110.000 inhabitants) takes hot water at 67 °C from a well in the outskirts of
the town, raises the temperature by mean of heat pumps to a maximum of 90 °C and dis-
tributes heat to public and private buildings for a total of about 30 MW. All the system is
under construction.

FERRARA (145.000 inhabitants) takes advantage of the availability of a source at 100 C
at about 6 km from the town and they are building a network for distributing heat at such
temperature for a maximum load of about 70 MW.

Other small systems are in operation in Como (with heat supplied by a solid waste incin-
erating plant), Cremona (with simple boilers). Castelnuovo Val Cecina (taking heat from
a geothermal source) and Rovereto (with a cogeneration Otto-cycle engine).

In addition many cities have installed micro cogeneration units of 15 kW electric and 40
kW thermal derived by a motor car engine (TOTEM). About one hundred of such units are
to day in operation.

5. Further developments

Besides the systems in operation and the ones planned as mentioned in the previous par-
agraph, a number of preliminary plans and feasibility studies have been carried on.

They concern cities in Piemonte, as Acqui and Alba, in Lombardia, as Bergamo, Pavia,
Varese, in Liguria, as Genová, Savona, La Spezia, in Emilia, as Piacenza and Parma and in
the industrial area of Porto Marghera near Venice.

Heat will be supplied by cogeneration stations, by general service thermoelectric stations,
by recovering waste heat from industrial plants. Geothermal sources available in certain
areas of the Po Valley, in Tuscany and other regions will also be utilized.
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6. Conclusions

After the energy crisis of 1973 the interest in Italy for district heating combined with co-
generation has remarkably increased.

Several cities in the Northern Regions, and also Rome, with their public services Boards,
developed systems either for single districts of the town or aimed to extend heat distribu-
tion, step by step, to the entire urban area.

Today there are in operation district heating systems for a total heat output capacity of
about 900 MW, nearly half of which given by cogeneration units. The actual maximum heat
demand reaches today 600 MW and is progressively increasing. The total electricity pro-
duction by cogeneration has reached 500 MWh yearly.

All these systems are fed by medium size cogeneration stations with units having capacity
from 1-2 MW up to 30 MW. Such units include steam back-pressure turbines, Diesel en-
gines burning medium or heavy oil. Otto-cycle engines burning natural gas and gas turbines.
Simple boilers complete the systems.

The total extension of the networks reaches some 450 km of double pipe.

The Central Government, the Regions and the Municipalities give importance to the
further extension of district heating with cogeneration in the general frame of the national
energy plan for saving energy and decreasing the import of energy sources. The Govern-
ment has provided financial support to the approved projects.

The technical and economical results of the operation of the plants now running are
favourable and encouraging for the planned future developments.

Several new projects have been studied, some of them covering very large urban areas.
Such projects for further realizations consider in some cases cogeneration stations of larger
size than the ones today in operation and also plan to utilize heat from large steam stations
built for the main purpose of producing electricity and from other energy sources.

The general trend is for limiting as much as possible liquid fuel consumption and extend-
ing the use of natural gas, low cost solid fuels, heat from solid waste disposal, heat from in-
dustrial or agricultural waste and the geothermal heat, available in certain areas of the
Country.

- 43 -



CITY DIST1UCTHEATING IN CHINA

Zeng Xiang Lin

/People's Republic of China/

Abstract

The City District Heating of China has been developed

since the founding of the People's Republic of China in 1949,

By the end of 1985, 46 of the 126 cities in north China have

built the DH systems. The total heating area reaches

• 55 million m . The DH system covers 6.4%.

Beijing has the biggest DH system in China. There are

two CHP plants, one heat supply plant and some DH boiler

stations, more than 100 km heat pipeline with the maximum

ciameter of 1000 mm has been built. The residential and

commercial heating area is about 14 million m , the coverage

is about 16%.

With the effort of more than 30 years, the city DH

system in China has already formed its preliminary scale.

To meet the demands of developing DH system, the education,

scientific research, design, construction and management

facilities for district heating has been established, which

has contributed in many respects to develop DH systems.

Our government reconfirmed the basic policy to promote

the development of DH systems in the Seventh Five Year Flan,

and plans to increase the heating area to 150 million m

by 1990. The coverage will reach up to 10 - 15%, for the

capital cities it will be about 30%.

2
* The DH area smaller than 100 thousand m is not

included.
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City District Heating in China

The City District Heating of China has been developed

since the founding of the People's Republic of China in1 1949.

During the First Year Plan, following the development of

power industry, CHP plants were constructed in Beijing,

Baoding, Lanzhou, Taiyuan, Jilin, Haerbin etc. to supply

heat to industrial commercial and residential users.

Over 30 years particularly since 1978, due to the sup-

port of our government, city district heating in China are

growing up quickly. By the end of 1985, 46 of the 126 cities

in north China have built the DH systems. The total heating
o

area reaches * 55 million m . The DH system covers 6.4%.

Beijing has the biggest DH system in China. There are

two CHP plants, one heat supply plant and some DH boiler

stations. The capacities of CHP plants are 348 MW and 200 MW

respectively. The total heat supply is 820 tons of steam per

hour, and about 900 MW of hot water. More than 100 km heat

pipeline with the maximum diameter of 1000 mm has been built.

From 1958 to 1985, the number of industrial were reaches 92,
2

commercial and residential heating area reaches 14 million m ,

the coverage is about 16%.

Anshan in Liaoning province makes best use of the

industrial residual heat for district heating. By 1985, this

city has 31

about 15%.

city has 300 million m , heated by the DH system which covers

* The DH area smaller than 100 thousand m is not

included. 230 of 300 million m is heated by gas and slag

cooling water from Anshan iron and steel company.

Tangshan in Hebei province has the highest DH coverage

in China. After the disastrous earthquake, the DH systems

were planed for reconstruction of the city. By the end of
2

1985, more than 300 million m area has been heated,
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DH covers about 23%.

Now the DH systems are being developed not only in

capital cities but also in middle-sized and small town, and

from east part of China to "three north regions". Following

rising of people's living standard and particularly the

earring out of energy saving policy, DH systems are planed

in cities Xian, Zhengzhou, Jinan, Hefei and so on, which are

located in south of Yellow River.

The heat sources for DH system in China are mainly CHP

plants and DH boiler stations. But in some cities, low vacuum

circulated water from condensing turbines are used as heat

sources, or the condensing turbines are reformed'as a heat

supply machine. Where appropriate^ the industrial residual

heat and geothermal heat are used. The research on nuclear

heat supply is also being carred out. So far the heat product-

ion of CHP plants is 65.4%,DH boiler station is 24.2%, the

residual heat of industry is 9.6%, the geothermal heat is

about 0.8%.

Water is the heat carrier in city DH system. Two pipes

are used for supply and return of hot water. The designed

supply water temperature is 110 C to 150 C. Pipes are laid

underground in a brick or concrete ducts. In some cities,

the pipes are buried directly in the ground surrounded by

insulating formed concrete or asphalt expanded pearlite.

Recently pipes preinsulated with polyurethane foam are being

tested. In substation, both direct connection and indirect

connection are used fór space heating system, closed circuit

system in used for domestic hot water supply, the heat is

exchanged by volume, tube and plate heat exchanger. Thermal

meters are fixed in the system. Local and central monitoring

and control systems are being developed in some cities.

Along with the development of DH system in China, the

education scientific research, design, construction and

management facilities for district heating has been establish-

ed, and the Chinese Association of City Heat Supply is
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organized this year, these facilities and organization have

contributed thier share for developing, DH system and rising

technical and management levels, mainly in following respects:

1. Summarizing the experience, economical analysis,

and finding the best way to develop DH system in China.

2. Developing heat supply technique of condensing

turbines; economical analysis of heat supply by low vacuum

circulated water from the condensing turbines; and optimizing

the supply and return temperature.

3. Design of long distance, high elevation, big diameter

heat transmission pipelines; calculation, analysis and protect-

ion of water hammer.

4. Improving pipeline structures; Design of several

kinds of brick and concrete duct; Analysis of mechanical

strength and calculation of thermal compensation of directly

buried pipe; Developing directly buried method for non-

compensation, asphalt expanded pearlite insulated pipe.

5. Research of local and control monitoring and control

system.

6. Using computer for optimizing the layout of network,

hydraulic analysis, stress analysis and structure calcula-

tion.

7. Producing of heat supply turbine with the capacity

of 200 MWj hot water boiler with the capacity of 46 MW;

spiral welded steel pipes with maximum diameter of 1400 mm;

bellows compensator with axial compensation length of

300 mm, and maximum diameter of 1200 mm; plate heat ex-
2

changer with heating area 0.2 - 1 m etc.

Our government reconfirmed the basic policy to promote

the development of DH systems. In February 6, 1986, The

State Council approved "The report on strengthening manage-

ment of DH system", which is submitted by the Ministry of

Urban and Rural Construction and Environment Protection
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and The State Planning Commission. This report clarified the

policy and the action cources for developing DH system.In

June of 1986, the "national DH conference" was summoned by

the Ministry of Urban and Rural Construction and Environment

Protection and the State Planning Commission to promote the
o

developing DH system. It was planned that 150 million m area

shall be heated by DH systems by the end of 1990, and the

coverage will reach up to 10 - 15%, for the capital cities

it will be 30%. It is anticipated that the district heating

systems will be developed quickly in China.
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Oie Fernwirmeveraorgung der nordrhein-westfäliachen

Landeshauptstadt Düsseldorf

Dipl.-Ing. Wilhelm Poggenburg

Dr. Dieter Oesterwind

Zusammenfassung

AJs kommunales Querverbunounternehmen versorgen die Stadtwerke Düsseldorf AG

u.a. die Düsseldorfer Innenstadt mit Fernwärme. Fernwärme erzielte hier mengen-

und anteilmäQige Zuwächse durch Substitution von Heizöl und Kohle.

Düsseldorfs Fernwärme wird außerhalb der City über Kraft-Wärme-Kopplung

überwiegend aus der Energie heimischer Steinkohle gewonnen. Dabei entlastet

Fernwärme die Wohngebiete der Innenstadt von Emissionen durch Heizöl/Kohle-

Heizungsanlagen. Zentral in rauchgasgereinigten Kraftwerken produziert, entlastet

Fernwärme als Ersatz für Ol/Kohle-Heizungsanlagen auch - auf die gesamte Stadt-

fläche bezogen - Düsseldorfs Luft.

Unterschiedliche Verlegetechniken kamen beim - von der Bundesrepublik Deutsch-

land und vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten - Fernwärmeausbau der Düs-

seldorfer Innenstadt zur Anwendung. Z.Zt. erhalten ans Kerngebiet angrenzende

Wohngebiete Fernwärmeversorgung.

Im Schnitt der zurückliegenden Jahre war Düsseldorfs Fernwärme - abgesehen von

ihren volkswirtschaftlichen Vorteilen - auch für Verbraucher vielfach etwas kosten-

günstiger als Heizöl.

Die langfristigen und komplexen Entscheidungen zum Ausbau der Fernwärmever-

sorgung Düsseldorf-Innenstadt basieren auf Versorgungsdaten eines eigenen Markt-

informations- und Hlanungssystems tür Düsseldorf.
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Oie Fernwärmeversorgung der nordrhein-westfälíschen

Landeshauptstadt Düsseldorf

Dipl.-Ing. Wilhelm Poggenburg

Dr. Dieter Oesterwind

i . Einführung

Die Stadtwerke Düsseldorf AG sind ein in der Rechtsform äei Aktiengesell-

schaft geführtes kommunales Querverbundunternehmen. Anteilseigner sind die

Stadt Düsseldorf (80 %) und das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk

(RWE;, Essen (20 %).

2
Versorgungsgebiet für Strom, Gas una Wasser ist die Stadt Düsseldorf (2i7 km ;

575.00U tinwohner.). In der Innenstadt, in der Umgebung des Kraftwerks

Flingern und in Düsseldorf-Garath bestehen außerdem drei voneinander unab-

hängige Fernwärme-Versorgungsnetze mit einer Gesamtlänge (System; von

1)1.) km (Stand: Ende 19üb).

Die Stadtv/erke Düsseldorf AG leisten unabhängig von der Ausweitunq ihres

Marktanteils aut dem Düsseldorfer Raumwärmemarkt gezielte Verbraucherin-

formationen zur Reduzierung des V/ürmebedarfs in Haushalt und Gewerbe.

Die Ausweitung des Fernwärmeanteils im Versorqungsgebiet Düsseldort-Innen-

stadt erläutert der folgende Bericht. Die technischen Voraussetzungen sowie

ökonomischen Aspekte dieser Entwicklung werden hierbei in v/esen t liehen

Punkten angesprochen. Abschlieüend geben wir einen kurzen Hinblick in unsere

Planungsmethoderi. die u. a. Grundlagen wesentlicher Fernwärme-Versorgungs-

entseneidungen in Düsseldorf sind.
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2. Marktsituation

Trotz praktisch konstant gebliebenem Wärmebedarf erzielte in den vergangenen

Jahren die Fernwärme Zuwächse im Düsseldorfer Raumwärmemarkt. Dieses

Wachstum duch Verdrängung (Substitution) ging fast nur zu Lasten von Heizöl

und Kohle und gilt ausschließlich für den Teilmarkt Innenstadt.

QEUKOflU!
917 OWh

NACHTSTROM
•7 CM»

Abb. i: Anteile dtr einzelnen Lneroien n n K&iimv/jjrr,leverbrnuch in

dort -Innenstadt (Stand: I986)
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Hohe LeistungsHuwächse wies in der Innenstadt die h ernwärme besonders nach

1977 auf. Ab 1979 nahm hierbei der Anschluß kleinerer Abnehmer (bis hinunter

zu etwa 200 k W) stark zu. Vorher wurde im wesentl ichen über den Anschluß

weniger Großabnehmer eine Zunahme der Anschlußleistung e r re ich t .
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Abb. 3: Fernwärme-Anschluüleistung in Düsseldorf-Innenstadt
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Abb. 4: Fernwärme-Hausanschlüsse in Düsseldorf-Innenstadt
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Zug um Zug wird weiter verdichtet. Würmernarkl-Uaten bis hinunter zürn

einzelnen Düsseldorfer Haushalt geben hierbei die Grundlagen für langfristig

wirksame, komplexe Versorgungsentscheidungen. Bei der hohen Dichte und

Ausdehnung des Erdgasnetzes - in ca. 97 % aller Düsseldorfer Straßen liegen

Gasleitungen - muü jede Entscheidung zur Verdichtung und Ausweitung des

Fernwärme-Netzes auch aus ökonomischen Gründen sorgfältig abgewogen v/er-

den. Die Ausweitung des Innenstadt-Fernv/ürmenetzes stoßt außerdem auf

natürliche und baulich bedingte Grenzen.

Zur Zeit wird das Fernwärme-Netz der Innenstadt aut in nord-östlicher Rich-

tung ans Kerngebiet angrenzende, dichtbesiedelte Wohngebiete ausgeweitet. In

der Tätigkeit des Verkaufs zeigt sich hierbei, daü bei aktuell extrem niedrigen

Heizölpreisen Umweltschutz- und Komfortaspekte bei einer Entscheidung für

einen Fernwärme-NeuanschluU und gegen die alte Ölheizung an Uedeutung

gewinnen, oft sogar ausschlaggebend sind.
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bisheriges Fernwärme
gebiet Innenstadt

Abb. !?: Fernv.'ärrne-VersorgĽngsgebiet Düsseldorf-Innenstadt
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. I cmy/ànne-l..ypuguncj

Der I Ľ-rnwjrinebndíirf Düsseldorfs wir« an drei Standorten durch eigene.

!ibc-i\.-íecjĽtici slciriKQhlebeteuertc Kraftwerke sowie duřeti die städtische Müll-

verbrennungsanlage tje-.eckt. In alien diesen Anlagen werden Rauchgase nach

urin i mit; trockenen Düsseldorfer Vertatiren entschwetelt. Die tntstickung in den

ufcbiinlarjen hat üego'incn. Seit iV2H, a'eir, begin, der F er;iwarme-Versorgung in

Düsseldorf, wird Krott.-V/ürrne-Kopplung durchgeführt. Ursprünglich und im

heute noch existierenden <-.6 krn langei: Netz urn Düsseldorf-I-lingern wird

Dampf direkt eingespeist. In den neueren Versorgungsgebieten Innenstadt 1.6Ö.4-

krn; und üarath (6U..5 krnj zirkuliert Heizvasser.

K_ra_f t w £• r ke F lingern und L auswäre!

Das älteste Kraftwerk Düsseldorfs liegt in H lingern, sehr verbrauchsnah zur

i.ity und zum neuen F ernwarme-Gebiet F lingern-Nord und üüsseltal. Die

I ernvvarrriEj-Lrzeugungsleistung aus diesem aut Steinkohlebasis betriebenen

Kraftwerk betragt 116 MW. Das Kraftwerk Lausward wurde zwischen 1976 und

i9öl für die Auskopplunq von F ernv/arme ausgebaut.

Insgesamt deckt das Kraft , erk Lausv/ard in der Innenstadt eine Fernwarme-

AnschluUleistung von bis zu 374 MW ab. Die Möglichkeit, die Fernwärmeleistung

weiter auszubauen, ist technisch bereits gegeben.

l-ieizkraftwerk (Jarath

Das 1966 fertiggestellte Gegendruck-Heizkraftwerk versorgt das F ernwarme-

nutz Düsseldorf Liarath (.Gesamtwärmeleistung: llt> MW, einschl. eines Block-

heizv/erkcs mit einer Leistung von Zti MW).

iviüll Verbrennungsanlage

Der mit der Verbrennungswarme produzierte Dampf wird über eine etwa /UU m

lange Kohrleitung ins Kraftwerk F lingern geleitet und für die Fernwärme

genutzt. Eine Leistung von max. ZU MW wird aus dem zugeleiteten Dampf für

dis Fernwärme-Versorgung genutzt.

Durch den Linsatz heimischer Hrimarenergie ist Düsseldorfs Fernwärme-Lrzeu-

gung von Energie-Importen unabhängig. F ür die Bergleute im benachbarten

Kuhrgebiet bedeutet dies ein wenig mehr zusätzliche Arbeitsplatzsicherheit.
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4. Emissionsminderung

Bei der zentralen Erzeugung von \r ernwärme - auüerhalb des Stadtzentrums -

entstehen um ca. 3t> % geminderte Emissionen gegenüber einem vergleichbaren

Einsatz von Heizol/Kohle-Heizungsanlagen am Verbrauchsort Düsseldorf-Innen-

stadt.
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b. Verlegesysteme

An Verlegesystemen wurden in Düsseldorf je nach dem Stand der Technik und

den örtlichen Gegebenheiten verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen

Kosten angewendet:

Verlegungen im Kanal:

- Haubenkanal

- U-Kanal

- Fertigteil-Kanal (Dukton,).

Kanalfreie Verlegung:

- Asbest-Zement-Mantelrohr

- Kunststoff-Mantelrohr ^ürotan. Pan-Isovit. Flexwell. F iskarsj

- Schaumbeton.

Die Bestrebungen gehen seit Jahren dahin, die Kosten für Verlegung und

Unterhaltung der Leitungen zu senken. Deshalb werden nach Möglichkeit -

abhängig von den Fernwärme-Trassen - kostengünstige Systeme angewandt und

mit geringster Erdüberdeckung gearbeitet. Zur Zeit wird in Düsseldorf-Flin-

gern-Süd und Düsseldorf-Düsseltal Kunststoff-Mantelrohr verlegt.
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6. Wirtschaftlichkeit

Die mit heimischer Steinkohle in Düsseldorf erzeugte Fernwärme wird weitge-

hend unabhängig von Olpreisschwankungen angeboten. Der Ausbau des bestehen-

den Fernwärmeiietzes Düsseldorf-Innenstadt erforderte hohe Investitionen.
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Wirtschaftliche Vorteile auf Verbraucherseite sind bei Düsseldorfs Fernwärme

die geringen Wartungs- und Reparaturkosten sowie die lange Lebensdauer einer

Fernwärme-Anlage.

Standardisierte Fernwärme-Übergabestationen werden - im Vergleich zu den

bisherigen - preisgünstiger und kompakter.

Der verglichen mit Heizöl komfortable und umweltschonende Einsatz von

Fernwärme steigert überdjes - abgesehen vom volkswirtschaltlichen Nutzen -

den subjektiven V/ert eines Fernwärme-Neuanschlusses.

Im Schnitt mehrerer zurückliegender Jahre (19b6 und 19Ü7 eingeschlossen)

erweist sich Düsseldorfs Fernwärme gegenüber Heizöl auch von den Verbrauchs-

kosten her als in der Regel etwas günstiger. Nach dem Tiefpunkt von 19B6

haben die Heizölpreise auüerdem wieder leicht steigende Tendenz.
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Abb. 9: Vergleich der jährlichen Kosten für Fernwärme und Heizöl in Düssel-
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Marktinformations- und Planungssystem

Mit dem Marktinformations- und Planungssystem und dem jahrlich veröffent-

lichten Wärmeatlas steht eine Datenbasis zur Entwicklung eines örtlichen

Versorgungskonzeptes zur Verfügung. Sie gibt in kleinräumiger Gliederung - bis

zur Linzelwohnung - Auskunft über die Versorgungs- und Verbrauchsstrukturen

in Düsseldorf und verbessert so die Markttransparenz. Das Marktinformations-

und Planungssystem gestattet es, Versorgungsstrategien zu entwickeln, bei

denen sowohl die Interessen des Kunden als auch die des Versorgungsunterneh-

mens berücksichtigt werden. Beispielsweise werden durch das Marktinforma-

tions- und Planungssystem eine Keihe von Planungshilfen für den Ausbau der

Fernwärme-Versorgung bereitgestellt, um Absatzpolitik, Trassenführung und

Leitungsdimensionierung bestmöglich aufeinander abzustimmen.

Im Zusammenhang mit der Arbeit am Wärmeatlas wurden Untersuchungen

durchgeführt, um insbesondere Planungshilten für die Verdichtung des rern-

wärmenetzes in der Innenstadt zu erhalten. Uafür wurde das Potential der ü l -

/Centralheizungen im Innenstadtgebiet ermittelt, und zwar bezogen

- auf Ulockseiten und

- auf blocke entlang vorhandener Fernwärme-1 rassen sowie

- auf Blöcke, die nicht an r ernwärme-1 rassen liegen.

Die Untersuchung führte zu folgendem Ergebnis:

Im gesamten Innenstadtgebiet liegt der Jahresendenergieverbrauch für Kaum-

heizung bei Ol-Kohle-Heizungsanlagen in der LJroUenordnung von ca. 900 GWh

(L9ti6). Hier bietet sich ein nicht unbeträchtliches Potential für die Ausweitung

der leitungsgebundenen Wärmeversorgung an.

I- ür die I- ernwärme in der Innenstadt ist von einer verfügbaren Lrzeugungs- und

Verteilungsleistung von rund 490 MW auszugehen. Bis Ende 1986 waren hier

bereits iW MW Leistung aufgrund entsprechender Vertragsabschlüsse verkauft.

Das neue l-ernwärme-Liebiet nordöstlich der Innenstadt soll ein zusätzliches

Substitutionspotential von ca. 50 MW bringen.
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ENTWICKLUNGSSTAND DER FERNWÄRME IN OSTERREICH

- energiewirtschaftlicher, ökologischer und volkswirtschaftlicher Stellenwert

von Dipl.-Ing. Di.techn. Alfred Reicht, Bereichsleiter für Energiewirtschaft und
Fernwärme im Verband der Elektrizitätswerke Österreichs, Wien

Kurzfassung;

Fernwärme und Elektrizität, die beiden klassischen Sekundärenergieträger,
gewannen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Waren sie doch im
Zuge der durch die ölpreisschocks der 70er-Jahre bedingten Energiekrisen
(1973 und 1978/79) die Energieträger schlechthin, mit denen es u.a. möglich
wurde, die enormen plötzlichen Belastungen für die Energie- und Volkswirt-
schaft zu begrenzen bzw. zu lindern. Die energie-, volkswirtschaftlichen und
ökologischen Vorteile der vermehrten Nutzung der Fernwärme - vor allem
aus Kraft-Wärme-Kupplungsprozessen - führten in Osterreich zu einer For-
cierung des Fernwärmeausbaues, der auch von der öffentlichen Hand ge-
fördert wurde. In den letzten Jahren wurden daher durchschnittliche Zuwachs-
raten von rd. 10 % p.a. erzielt. Anhand von Tabellen und Diagrammen wird
die Entwicklung der wesentlichen Parameter der österreichischen Fernwärme-
bzw. Elektrizitätswirtschaft dargestellt.

Die energie- und volkswirtschaftliche Bedeutung der Fernwärme wird aufgrund
der derzeitigen Weltwirtschaftslage nicht zuletzt durch die Rückwirkungen
auf den Devisenhaushalt (Energieimportkosten) und die Arbeitsplatzrelevanz
bestimmt.

Das gestiegene Umweltbewußtsein in den letzten Jahren ist ein weiterer ganz
wesentlicher Grund, der zum forcierten Einsatz der Fernwärme - vor allem in
Ballungsgebieten - führt. Es kann gezeigt werden, daß mit Hilfe der in
Osterreich derzeit eingesetzten Rauchgasreinigungssysteme eine weitgehende
Entlastung der Umwelt durch Fernwärme stattfindet.
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Die beiden klassischen Sekundärenergieträger, Elektrizität und Fernwärme,
gewannen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Waren sie doch im
Zuge der Energiekrisen - bedingt durch die ölpreisschocks der 70er Jahre -
die Energieträger schlechthin, mit denen es unter anderem möglich wurde,
die enormen, plötzlich auftretenden, Belastungen für die Volkswirtschaft zu
begrenzen bzw. zu lindern. Dies gilt besonders für sogenannte Energieimport-
linder, zu denen auch Österreich gehört.

Es werden daher vor dem Hintergrund der Energiesituation in Österreich der
Entwicklungsstand dar Fernwärme, ihr energiewirtschaftlicher, ökologischer
und volkswirtschaftlicher Stellenwert, die Förderungsmaßnahmen der öffent-
lichen Hand und deren Auswirkungen, sowie die durch den vermehrten Fern-
wirmeeinsatz bedingten Umweltentlastungen behandelt.

Heute steht in der österreichischen Elektrizität*- und Femwäimewiitschaft
der Umweltschutz gleichrangig neben Versorgungssicherheit und Wirtschaft-
lichkeit IM.

2. Die EaeiajaveMoctwgaťtuatioa in Österreich;

Die Energieversorgung Österreichs ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß
durch die beschränkten heimischen Reserven eine immer stärker werdende Aus-
iandsabhängigkeit auftrat. Wie aus Tab. 1 Hl ersichtlich, war bei der Primär-
energieaufbringung in Österreich eine stetige Aufwirtsentwicklung bis zum
Jahre 1979/80 zu verzeichnen. Durch die stagnierende bzw. leicht rückläufige
Inlandsaufbringung ergab sich eine immer stärker werdende Auslandsabhängigkeit.
Mit 68,2 % erreichte im Jahre 1980 demnach auch die Nettoimporttangente den
höchsten Wert. Verschiedene Maßnahmen der öffentlichen Hand, wie direkte
Zuschüsse und Steuerbegünstigungen für energiesparende Malnahmen, sowie
nicht zulem ein« gezielte Femwärmeförderung, auf die noch später eingegangen
werden wird, waren neben der Preisgestaltung sicherlich dafür maigebend, daß
in den Jahren nach 1960 der Primärenergieverbrauch in Österreich stagnierte
bzw. leicht rückläufig war.

Oie besondere volkswirtschaftliche Bedeutung der bestmöglichen Nutzung der
Importenergie ist nicht suletzt aus den Aufwendungen für die Bnergieimporte
zu «rieben. Wie aus Tab. 2 ersichtlich, sind die nominellen Aufwendungen
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fiii die Energieimporte (Saldo aus Imporc minus Export) zwischen 1970 und

1985 auf das Zehnfache gestiegen. Der Energiepreisverfall der letzten zwei

Jahre führte zwar finanziell zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation,

bringt aber andererseits durch den doch merkbaren höheren Eneigieeinsatz

wieder die Gefahr einer größeren Belastung der Volkswirtschaft durch allen-

falls wieder steigende Energiepreise.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt, erreichte der Energie-ľmport-Export-Saldo

per 1980 mit 4,5 % bisher den höchsten Wert.

3. Femwärmeerzeugung und -anwendung in Österreich:

Nicht zuletzt die ölpreisentWicklung führte dazu, daß die Fernwärme in den
70er-Jahren sehr gute Zuwachsraten erreichte, und zwar rd. 10 % p.a. im
Durchschnitt. In den 80er-Jahren ging diese Zuwachsrate wohl auf 8 bis 9 X
zurück, blieb aber gegenüber den anderen Endenergieträgern auch in dieser
Periode weiterhin bezüglich der Zuwachsraten führend. Der Verbrauch an End-
energieträgern ist in Tab. 3 gegenübergestellt. Dei Anteil der Fernwärme mit
rd 3 % ist zwar nach wie vor betragsmäßig und auch perzentuell relativ klein,
vergleicht man jedoch den Prozentsatz per 1970, so sieht man, daß in diesem
Zeitraum 1970 bis 1985 der Fernwärmeeinsatz verdreifacht wurde. Keiner der
anderen Energieträger hat nur annähernd diese Zuwachsraten erreicht. Die Ent-
wicklung der wichtigsten Kenngrößen der Fernwärmeversorgung ist in Abb. 1
dargestellt. Bedingt durch die unterschiedlichen Versorgungsstrukturen ergeben
sich für die einzelnen Parameter sehr weite Bereiche für die einzelnen Versor-
gungsgebiete. Während beispielsweise im städtischen Bereich, allen voran Wien,
eine Anschlußdichte von rd. 8 MW/km verbauter Leitung erreicht wird, sinkt
dieser Wert im kleinstädtischen bzw. ländlichen Bereich auf unter 1 MW/km /3/.
Sehr erfreulich ist die Zunahme des Anteils an Fernwärme aus K raft-Wärme-
Kopplung (KWK). Im Herbst 1967 trat eine weitere sprunghafte Zunahme des
KWK-Anteils (200 MW) durch die Inbetriebnahme der Auskopplung in Meilach
bzw. der notwendigen FW-Leitung ein. Im Herbst 1986 werden voraussichtlich
weitere 170 MW Kraft-Wärme-Kopplungsleistung in Wien in Betrieb genommen.
Per 1986 wurden 6,47 TWh, davon 4,12 TWh aus KWK-Anlagen, in die Versor-
gungsnetze eingespeist. An Brennstoffen wurden in den Erzeugungsanlagen der
Fernwärmeversorgungsunternehmungen 8,35 TWh per 1986 eingesetzt, davon 47 %

Kohle, 27 % Gas, 14 % Heizöl und 12 % Sonstige Brennstoffe. Weiters wurden
1,75 TWh Fernwärme ("Fremdwärme") aus anderen Anlagen (Industrie) zugekauft.
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Die positive Entwicklung der Fernwärme zeigt sich auch in der Wohnraumbehei-

zung. In Abb. 2 ist die Entwicklung der Wohnraumbeheizung von 1980 bis 1987

gegenübergestellt. Der stetige Aufwärtstrend der umweltfreundlichen leitungsge-

bundenen Energieträger ist unverkennbar. Im Jahre 1987 waren von den insgesamt

2,8 Mio. Wohnungen rd. 207.000 mit Fernwärme, 262.000 mit elektrischer Energie

und 468.000 ni t Gas beheizt und erreichten damit bereits mehr als 1/3 Anteil / 4 / .

4. FemwirmefSrdeningen und volkswirtschaftliche Auswirkungen:

Die dramatische Steigerung der Energiepreise während der 70er-Jahre und die,

auch politisch bedingte, Versorgungsunsicherheit - vor allem bei ö l - bildeten

den Hintergrund für gezielte Förderungsmaßnahmen seitens der öffentlichen Hand

für den vermehrten Fernwärmeeinsatz. Direkte Investitionszuschüsse und Zinsstüt-

zungen durch die öffentliche Hand für die Fernwär'meproduzenten und Steuerbe-

günstigungen für die Anwender gaben wesentliche Anreize. Bei der von der öffent-

lichen Hand per 1983 begonnenen Förderung der Fernwärme wurden bis Ende 1987

insgesamt rd. 4,5 Mrd. AS Investitionsvolumen gefördert. Wie aus Tab. 4 ersicht-

lich, gab es dabei eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der geförderten In-

vestitionen. Die kleineren Projekte - (nvestvolumen derzeit bis 10 Mio. AS - kön-

nen alternativ durch einmalige Investitionszuschüsse oder durch Zinszuschüsse

seitens des Bundes und der Länder gefördert werden. Die größeren Projekte kön-

nen nur durch Zinszuschüsse gestützt werden. Bis März 1987 betrug die Zinsstüt-

zung seitens des Bundes 3 % und der Investitionszuschuß 12 %. Mit 1. April 1987

wurden diese Förderungssätze leider auf 2 % bzw. 8 % reduziert / 5 / . In allen

Fällen ist lt. Gesetz die Bundesförderung nur dann zu gewähren, wenn auch sei-

tens des Landes oder einer ähnlichen Institution eine Förderung ausgeschüttet

wird. D.h. die tatsächliche Förderung liegt um diesen Prozentsatz (in der Regel

1 bis 3 %) höher. Obwohl für die Kürzungen schwerwiegende budgetäre Gründe

ins Treffen geführt werden, erlaubt sich der Gefertigte anzumerken, daß in

Zeiten eines Energiepreisverfalles eine Förderung der kapitalintensiven, energie-

sparenden Fernwärme umso notwendiger und wichtiger gewesen wäre. D.h. aus

energie- und volkswirtschaftlicher Sicht (positive Auswirkung auf den Arbeits-

markt) hätte demnach die Förderung eher angehoben und nicht reduziert werden

müssen!

Aus Tab. 4 geht weiters hervor, daß vom Bund für 374 Projekte bisher rd.

162 Mio. AS (inkl. 1987) ausgeschüttet wurden. Der spezifische Personalbe-

darf dieser Investitionsbereiche, der derzeit zwischen 2 und 3 Mannjahren pro
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Mio. AS liegt, ergibt bei einem gesamten Investitionsvolumen von rd. 4,5

Mrd. AS ein Arbeitskraftvolumen (inkl. Vorleistungen) von rd. 10.000 Mann-

jahien. Auch unter Beachtung der noch ausstehenden Zinsenzuschüsse (Kredit-

laufzeit im Normalfall auf 10 Jahre) etgibt sich ein sehenswertes Verhältnis

der Anzahl der Arbeitsplätze zu dem seitens des Bundes aufgewendeten Kapitals.

Außerdem ist der volkswirtschaftliche Stellenwert nicht hoch genug einzuschät-

zen, der sich aus dem Umstand des Energieeinsparens (30 bis 70 % bei K raft -

Wärme-Kupplungsanlagen und industrieller Abwärme) durch die ermöglichte

Nutzung der heimischen minderwertigen Brennstoffe und - last not least -

durch eine gravierende Verbesserung der Umwelt, in den durch Fernwärme

versorgten Ballungsgebieten, ergibt /6 / .

5. Umweltentlaatuni durch vermehrten Femwirmeeinsatc

Der bsdeutende Beitrag der Fernwärme zur Umweltentlastung in Osterreich

ist im wesentlichen durch drei Faktoren bedingt:

- Fernwärme wird in zunehmendem Maße in Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen

erzeugt (Reduktion des Brennstoffeinsatzes)

- Diese Großanlagen werden in zunehmendem Maße mit modernsten Rauch-

gasreinigungsanlagen ausgestattet. (Eine der modernsten Anlagen überhaupt

wurde vor rd. einem Jahr in Mellach bei Graz in Betrieb genommen. Bei

einer elektrischen Netto-Leistung von 225 MW - bei Kondensationsbetrieb -

ist eine Wärmeauskopplung bis zu 200 MW möglich. In Abb. 3 ist ein Schema

dieser Anlage mit Rauchgasreinigungssystem angegeben.)

- Vermehrter Gaseinsatz in den Spitzenkesselanlagen, die innerhalb der Ballungs-

gebiete - vor allem bei winterlichen Inversionswetterlagen - in Betrieb sind.

Da die Trennung der Schadstoffabgaben aus Kraftwerken mit Kraft-Wärme-

Kupplungsanlagen schwer möglich ist, wurde im folgenden eine Gegenüberstellung

der Schadstoff abgaben durch die Elekt rizitäts- und Fernwärmeerzeugung mit den

anderen Verursachergruppen wie Verkehr, Industrie und Kleinabnehmer gewählt.

In Tab. 5 bzw. in Abb. 4 wurden die Verhältnisse <n Österreich für die Jahre

1980, 1985 und die voraussichtliche Entwicklung für 1995 gegenübergestellt Hl.

Aus den in Tonnen angegebenen Schadstoffmengsn wird deutlich, daß die Maß-

nahmen der letzten Jahre zum Teil zu einer drastischen Verringerung der Schad-

stoffabgaben in den einzelnen Energieumsetzungsbereichen beigetragen haben bzw.
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bis 1995 noch beitragen werden. Während die Elektrizitäts- und Fernwärmewirt-

schaft im Jahre 1980 an den Gesamtmengen der Schadstoffe einen Anteil von

tá. 7 % hatte, ist dieser Anteil bis 1985 auf rd. 4,6 % zurückgegangen. Im Jahre

1995 wird der Beitrag der kalorischen Kraftwerke am gesamten Schadstoffausstoß

voraussichtlich nur mehr 1,3 % betragen. Oies, obwohl der Gesamtschadstoffaus-

stoß von 1,8 Mio. Tonnen im Jahre 1980 auf 1,1 Mio. Tonnen im Jahre 1995 zu-

rückgehen wird. Besonders erfreulich ist dabei, daß die für 1995 angegebenen

gravierenden Reduktionen der Schadstoff abgaben der kalorischen Kraftwerke zum

größten Teil bereits im heurigen Jahr (1988) wirksam werden. Welch bedeutenden

Beitrag die vermehrte Fernwärme- und Elektrizitätsanwendung zur Umweltver-

besserung leistet, ist aus folgenden Vergleichszahlen ablesbar. Elektrische Energie

und Fernwärme haben einen Anteil an der Nutzenergie von rd. 27 %. Demgegen-

über war der Beitrag zur Umweltbelastung mit 4,6 X schon im Jahre 1985 ver-

hältnismäßig gering, rd. 1/6 des Nutzenergieanteils. Für die nächsten Jahre ist

zu erwarten, daß dieses Verhältnis Nutzenergiebeitrag zu Schadstof fant eil auf

über 20 ansteigen wird. D.h. Elektrizität und Fernwärme werden in den 90er-

Jahren rd. 30 % der Nutzenergie abdecken und nur einen verschwindenden Anteil

des gesamten Schadstof f ausstoßes verursachen.
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Tab. 1: Energieaufbringung (Primärenergie) und -verbrauch in PJ 1970-1986

Einfuhr

Aufkommen

Lagelbewegungen *)

Ausfuhr

Primärenergieverbrauch
im Inland (gesamt)

Nettoiniporttangente (%) • • )

1970

357,8

476,8

834,6

- 19 fi

32,8

782,8

56,7

1975

353,9

546,9

900,8

0,2

34,9

866,1

59,1

1979

363,5

714,3

1.077,7

- 39,9

34,2'

1.003,6

67,8

1980

348,0
718,2

1.066,2

-29,5

36,2

1.000,5

68,2

1985

350,4

719,4

L069.8

- 4 , 2

66,7

998,8

65,4

1986

349,1

722,7

1.071,7

-23,2

996,8

67,3

*) Eine "negative" Lagerbewegung bedeutet, daft die Lager aufgestockt
wurden. D.h., daS diese Energiemenge nicht dem Inlandsverbrauch zu*
geführt wurde.

Nettoiniporttangente =
Einfuhr - Ausfuhr

Primärenergieverbrauch
. . 100 %

Tab. 2: Energieimporte und -exporte in Mrd. AS nominell, 1970-1986

Cesamtenergieimporte

- Feste min. Brennstoffe

- Entöl und -produkte

- Erdgas

- Elektrische Energie

Gesamtenergieexporte

- Feste min. Brennstoffe

- Erdöl und -produkte

- Elektrische Energie

Gesamtsaldo aus Import-
Export

nominell

real *)

Anteil am BIP

1970

7,6

3,2

4,0

0,4

0,1

1,9

Oft
0,2

1,7

5,7

13,3

1,5 %

1975

20,6

4,8

14,0

Ifi
0,3

2,7

0J0

o*
2,1

17,9

29,4

2,7 %

1980

48,9

5,2

37,7

5,7

0,4

3*6

0,0

1.1

2,5

45,3
57,5

4,5«

1985

64,1

8,6

4M
13,0

0,9

7,3

Oft

4,5

2A

56,8

56,0

4 , 2 *

1986

35,3

6,9

7,8

1,1

4 ^

Oft

1,9

2*

31,1

30,6

2a %

•) Mittels des Verbiaucheipreisindexes aufgewertet auf AS per 1985
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Tab.

j »in

1970

(S)

1975

(»)

1980

<*)

198S

«)

lyw
(*)

3: Eneigetischei

(àwauilai

eMifetiKjher

Ľiidveibiauch

MS,}
100,0

Ml,}
100 fi

753,3
100,0

750,3
100,0

750,2
ICOjD

Endverbrauch

i n d e n t

V o i b c i á u c l

luilusiiíe

218,2
36,0

231,9
3S.4

251,0
JJ.3

236,7
31J&

225,8
30,1

Veikdif

136,1
22.5

161,6
24,4

ias,6
24,6

184,8
24,6

190,1

i g i e •

• U 1 II

Klein-
abnulunur

2SI.U
41,S

265.«
40,2

316,7
42,1

J2«.d
43,8

334,3
44.6

1970 bis 198Ó

u 1 g e g l i e d e • 1

Kuhle

125,1
20,7

8Í.6
12,9

93,1
12,4

99,5

13,2

86.2

11,5

l ínu

Mifieijiiöl*
IMMiukle

304,1
50.2

347,3
52,5

366,5
48,6

312,»
41,7

321,8
42,9

in PJ bzw.

n u c h :

i g i e { i ä t o i

6B,9

«M
97,1
14,7

117,0

15.5

117,7
15,7

115,1
1S.3

Somiigo
UlieiKÍu-

27,3

*,i

27,0

4.»

42.8

V
65,4

8,7

69,6

in %

n

ľein-
wäiine

5.5
0,9

»^
l.<

14,8
2.0

2,9

22.8

ifi

t-.iukll.
Ľueifie

74,3
12,3

95,0
14,4

119,0

15.«

133,4
17,8

134,7
ISfi

Tab. 4: Fernwanneförderung in Österreich seitens des Bundes von 1984 bis 1987

Jahr

19B4

1985

1986

1987

Summe

Anzahl
der gef.
Projekte

79

37

18X>

101
1 8 xx)

14X>

32'™'

100

25X>

374

Zinsen-
zuschüsse
Mio. AS

-

—

20,472

34,707

55,179

invest-
zuscfiüsse
Mio. AS

13.463

13,480

35,217

44,828

106,988

Ges. gefördertes
Investitionsvolumen
Mio. AS

112,198

122,328
1.037.697

356.173

629.975

552,593
1.665,969

4.476,933

x) Förderungszusuge per 1. Juli bzw. 1. Jänner d.J. erteilt; daher
noch keine Ausschüttung im laufenden Jahr

xx) bereits im Vorjahr genehmigt
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Tab. 5: Emissionen*) der Emittentengruppen in 1.000 t und in % für die Jahre 1980, 1985 und 1995 in Österreich:

Verursacher

Kalorische**) 1.000 t

Kraftwerke (X)

1.000 t
Verkehr (%)

1.000 t
Industrie ,*\

Klein- 1.000 i

abnehme r (%)

1.000 t
Insgesamt ,^,s

SO,

1980

95

(29)

15

(S)

150

(46)

65

(20)

325

(100)

1985

44

(32)

10

(7)

48

(35)

36

(26)

138

(100)

1995

6

(8)

6

(8)

31

(43)

30

(41)

73

(100

N O x

1980

20

(10)

141

(70)

30

(15)

10

(5)

201

(100)

1985

20

(10)

149
(72)

28

(13)

U

(5)

208

(100)

1995

7

(5)

104

(69)

27

(18)

12

(8)

150

(100)

Staub

1980

8

(16)

12

(24)

9

(18)

21

(42)

50

(100)

1985

8

(15)

12

(23)

10

(19)

23

(43)

53

(100)

1995

1

(2)

U

(23)

12

(25)

24

(50)

48

(100)

" CO

1980

5

(0,5)

754

(67)

7
(0,5)

360

(32)

1.126

(100)

1985

1

(0,1)

635

(60)

9

(0,9)

423

(39)

1.068

(100)

1995

0,5

(O.I)

266

(34,9)

H

(D
490

(64)

767,

(100)

C IIx y

1980

1

(D

101

(85)

3

(3)

13

(H)

118

(100)

1985

0,5

(0,5)

103

(86)

3

(2,5)

13

(11)

119,5

(100)

1995

0,3

(0,4)

64

(80)

3

(3,6)

13

(16)

80,3

(100)

*) Die Emissionswerte wurden auf 1.000 Tonnen gerundet; bei kalorischen Kraftwerken werden
für CO und C 11 aufgrund der marginalen Anteile genauere Werte angeführt,x y

**) Nach internen Erhebungen der Elektrizitätswirtschaft wären diese Werte noch um rd. 10 bis 15 % niedriger
anzusetzen (also 85.000 t SO, per 1980 und 39.000 t SO, per 1985).
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Abb. 4
Schadstoffabgaben im Jahre 1985 und 1995 nach Verursachergruppon

423 490

73.S00t 14.750 t 909.000 t 451.000 t 96.000 t 84.000 t 506.000 t 569.0001
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ

Жабински И., Николов Н., Тасков А., Георгиев Хр.

/Народная Республика Болгарии/

1 • ES2ISI!íe_í!_S2SE§ííS!!í!2§_S2£I2Sli5S_íJi5IE5í!ííä22ä!íí!2E2

Централизованное теплоснабжение в HP Болгарии имеет

40-летнюю историю и его развитие обуславливается значитель-

ными социальными, экономическими и демографическими измене-

ниями, которые наступили в стране за этот период. В первые

15 - 20 лет после Второй мировой войны главное внимание бы-

ло уделено созданию индустриальной базы, что позволило аграр-

ной Болгарии превратиться в промышленно-аграрную страну. Эта

тенденция дала отражение на характер и предназначение тепло-

снабдительных систем. Практически они полностью были связаны

с удовлетворением потребностей тепла обособленных крупных

индустриальных районов.

Теплоснабжение населенных мест началось в 1955 году, но

в первом десятилетии оно развивалось медленными темпами и

было сосредоточено преимущественно в Софии. В 1965 году 38%

теплопотребления в промышленности было централизованным, тог-

да как коммунально-бытовой сектор был охвачен едва 2%. Это

соотношение было объективно обусловлено опережающими темпа-

ми индустриального развития страны. В то ке время, в боль-

шей части наших городов, жилищный и общественный фонд был

низкоэтажный, что являлось серьезным препятствием его цен-

трализованного теплоснабжения.

В последние 20 лет /1965 - 1986 тт./ было осуществлено

самое значительное строительство теплоснабдительных систем
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и был отмечен видимый успех в охвате коммунально-бытового
сектора. Основные показатели, которые характеризуют это раз-
витие даны в таблице № 1.

Таблица » 1

№ Наименование Размер- 1965 1970 1980 1986
показателей ность

1. Степень централизо-
ванного теплоснабже-
ния в стране % 22,8 28,4 42,1 47,4

t

2. В т.ч. - промышлен-
ность % 38,6 42,3 54,3 58,6

3. - коммунально-
бытовой сек-
тор % 2,1 4,4 15,9 24,4

4. Теплофицированные жи-
тели тыс.чел. 71 152 705 1215

5. Процент от общего на-
селения страны % 0,8 1,7 7,9 13,6

2. Теплоэне£гетические_источники

В настоящий момент в 20 городах страны, в которых про-
живают 34,7 % от общего населения страны, сооружены системы
централизованного теплоснабжения. Общая установленная мощ-
ность, сообразно виду основных сооружений, распределена сле-
дующим образом:

- теплофикационные турбины в ТЭЦ 4745 МВт
- турбины с противодавлением в ТЭЦ 2685 МВт
- водогрейные котлы в ТЭЦ 2210 МВт
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- всего тепловой мощности в ТЭЦ 9640 МВт

- промышленные и отопительные станции 2650 МВт
- общая установленная тепловая мощность 12290 МВт

- в т.ч. - в турбинах 7430 МВт
- в промышленных и водогрейных
котлях 4860 МВт

Эти результаты показывают, что основная мощность в ТЭЦ

охватывает 60% от общей установленной тепловой мощности, но

она связана преимущественно с покрытием технологических на-

грузок паром давлением 0,6 - 1,5 МПа. При покрытии отопитель-

ных нагрузок это соотношение является значительно неблаго-

приятнее. В многих из сооруженных теплоснабдительных системах

коэффициент теплофикации не превышает 0,3. Это объясняется

обстоятельством, что ускоренная теплофикация городов заста-

вила монтировать большое количество водогрейных котлов, ко-

торые требуют короткие сроки строительства, а кроме того не-

достаток течного топлива привел к органичению его потребле-

ния при производстве электрической энергии, даже если оно
осуществляется комбинированным способом.

3. Использованное_топливо

Необходимо отметить, что для условий HP Болгарии выбор
топливной базы является одной из наиважнейших проблем при
сооружении систем централизованного теплоснабжения. Наша
страна практически располагает только лигнитным углем и
имеет ограниченные запасы бурого угля. Остальное используе-
мое топливо - мазут, природный газ и черный уголь, импорти-
руется из других стран. Поэтому их использование обуславли-
вается, как общезначимыми, так и специфическими для нашей
страны факторами.

Распределение используемого топлива в теплоснабдитель-
ных системах страны в 1986 году следующее:
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- лигнитный уголь 8,7 %
- бурый уголь 1,6 %
- импортный уголь 9,7 %
- мазут и природный газ 60,0 %.

Эти цифры показывают, что в настоящий момент почти 90%
систем централизованного теплоснабжения работает на импорт-
ном топливе. Главными причинами этой негативной структуры
являются:

1. Местный лигнитный уголь имеет очень низкие качест-
венные показатели /средняя калорийность 5940 кДж/кг/. Они
не могут транспортироваться на большие расстояния и исполь-
зуются преимущественно при производстве электрической энер-
гии а крупных ТЭЦ, расположенных вблизи рудников.

2. Завышенные требования и международные конвенции по

охране природной среды ограничивают использование лигнит-

ного угля, с высоким процентом содержания серы, в городских

теплоисточниках.

3. Все еще встречаются большие затруднения при конструк-

ции и производстве котлов небольшой мощности для работы на
лигнитном угле.

4.

Независимо от указанных трудностей в программе развития
энергетического комплекса HP Болгарии до 2010 года централи-
зованное теплоснабжение занимает важное место. Доказано, что
оно может улучшить в значительной степени структуру топливо-
энергетического баланса и дать возможность реализации боль-
ших экономии топлива и электрической энергии. Разработаны
методики, которые определяют экономическую эффективность
строительства теплоснабдительной системы каждого конкретно-
го объекта в зависимости от t размера и характера тепловых
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нагрузок, плотности тепловых нагрузок, климатических усло-
вий, динамических цен на топливо и теплоэнергетическое обо-
рудование и др. На основании проведенных научных исследо-
ваний и проектно-изыскательских работах перспективное разви-
тие централизованного теплоснабжения до 2010 года показано
в таблице №2.

Таблица № 2

и* Наименование
показателей

Размер- 1990 1995 2000 2010
ность

1. Степень централизо-
ванного теплоснабже-
ния в стране % 49,0 55,9 60,0 66,8

2. В т.ч. - промыолен-
ность % 57,9 65,6 71,2 78,1

3. - коммунально- %
бытовой сектор 33,8> 35,5 37,2 43,7

4. теплофицированные жи-
тели тыс.чел. 1590 2020 2420 3150

5. Процент от общего насе-
ления страны t 17,2 21,6 25,6 32,5

Результаты из таблицы W 2 показывают, что тенденция опти-
мального развития централизованного теплоснабжения, начинаю-
щая зарекомендовать себя после 1965 года, сохранится и в сле-
дующие 20 - 25 лет» В конце веха оно удовлетворит 60% от
общих потребностей страны. Этот рост будет сопровождаться
качественными изменениями в структуре баланса топлива. Пред-
видится постоянное и значительное снижение части импортного
топлива эа счет местного угля и особенно ядерного топлива.
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Распределение используемого топлива показано в таблице № 3.

1.

2.

3.

4.

Вид топлива

Местный уголь

Импортный уголь

Мазут и природный
газ

Ядерное топливо

1990

12,4

19,2

68,4

-

Таблица » 3

Распределение топлива /%/

1995

20,5

16,1

46,3

17,1

2000

21,1

12,0

34,7

32,2

2010

19,0

7,3

28,6

45,1

Эти данные показывают, что после 1995 года главное вни-

мание будет сосредоточено на использовании ядерных источни-

ков для теплоснабжения. Проведенные до настоящего времени

изыскания доказали, что без таких источников невозможно выпол-

нить программу развития централиэоаанного теплоснабжения в

нашей стране. Намечены также направления по ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ядерной энергии. Они выразятся в следующем:

1. Максимальное использование теплофикационных возмож-

ностей первых двух атомных электростанций - "Хоэлодуй"

/3760 МВт/ и "Белене" /4000 МВт/.

2. Третья атомная электростанция, которая будет строить-

ся на период 2000 - 2010 гг. является АТЭЦ.

3. Строительство атомных отопительных станций с реак-

торами типа ACT различной моцности.

Иэ-эа относительно больших тепловых мощностей атомных

источников /в сравнении с тепловыми нагрузками наших городов/
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предвидится создание теплофикационных агломераций, включаю-
щих группу населенных мест, присоединенных к одному источ-
нику. Во всех случаях атомные станции будут работать как ба-
зисная мощность, а в качестве пиковых мощностей будут исполь-
зованы существующие и предусмотренные для строительства ТЭЦ
и ОС. Доказано, что для условий HP Болгарии оптимальный ко-
эффициент теплофикации от атомных источников является поряд-
ка 0,45.

Создание намеченных 8-10 теплофикационных агломераций
в различных районах страны потребовали подробно изучить про-
блемы, связанные с транспортировкой тепловой энергии на боль-
шие расстояния. Первые результаты показывают, что при ожи-
даемых ценах на топливо к 2000 году и сообразно величине
транспортируемой тепловой нагрузки, максимальное допустимое
расстояние будет порядка 50 км. Это бесспорно приведет к
увеличению капитальных затрат на Транзитные тепловые маги-
стральные сети и потери тепла при транспортировании, но для
условий нашей страны имеются и следующие преимущества:

1. Создаются более лучшие возможности выбора площадки,

что имеет особое значение ввиду высокой степени сейсмичнос-
ти а стране.

2. Легче решаются вопросы при соэдавании санитарно-
эащитной зоны и соблюдении требований безопасности.

3. Создаются условия лучшего и комплексного решения по

•опросам технического водоснабжения, так как в глубине стра-
ны эта проблема вызывает определенные затруднения.

Имея • виду, что большая часть городов с населением
60 - 120 тис. человек, для которых необходимо строитель-
ство атомных отопительных станций, наша страна заинтересова-
на, по пути международного сотрудничества и кооперирования,
в соэдавании реакторов типа ACT с относительно небольшой
мощность». Самые подходящие для наших условий являются
реакторы типа ACT-200. Оки дадут возможность на период
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2000 - 2010 гг. решить централизованное теплоснабжение мно-
гих городов и насаленных мест и реализовать значительную
экономию импортного топлива. При определенном режиме работы
атомных теплофикационных источников в нашей стране ожидает-
ся, что один реактор АСТ-200 может заменить в годовом разре-
зе около 100 тыс. тонн условного топлива.

5. Технические_2ешения_подобъектов_в_системах

Тепловые сети для пароснлбжения промышленных предприя-
тий прокладывались классическими методами, преимущественно
надземным способом с изоляцией из стекловаты или мергельной
ваты. Их общая протяженность составляет около 300 км. Тепло-
вые сети для коммунально-бытового теплоснабжения, где тепло-
носитель горячая вода, продолжены в около 20 населенных
пунктах и их протяженность свыше 1000 км, при диаметре до
1200 мм. По принципу они прокладываются под землей. Исполь-
зована бесканальная прокладка в залитом пенобетоне и каналь-
ная прокладка с изоляцией из стекловаты. Из-за плохого ка-
чества выполнения прокладки и интенсивной внешней коррозии,
с 1975 года метод бесканальной прокладки в залитом пенобе-
тоне не используется, а применяется только канальная проклад-
ка. Прилагаются усилия к внедрению более новых и прогрес-
сивных решений при бесканальной прокладке: с предварительно
изолированными в заводских условиях трубах бнтумоперлитом,
пенополиуретаном и др. Для уменьшения напряжений возникаю-
щих при нагреве трубопроводов используется У-обраэные или
сальниковые компенсаторы. При хорошем выполнении и монтаже
сальниковых компенсаторов с большим диаметром /до 1200 мм/,
без пропуска воды, они достигли хорошей многолетней работы.
В последнее время в отдельных случаях использованы линзовые
компенсаторы диаметром 400 - 1200 мм.

Преобладают абонентские вводы малой мощности /особен-
но для жилых зданий/ - 0,2 + 0,4 МВт. Поэтому их общее ко-
личество а стране свыше 14000. Около 551 из них работает по

- 80 -



зависимой схеме присоединения со струйным смешением /элева-
тор/ и 45% по независимой схеме присоединения через тепло-
обменные аппараты. Бытовое горячее водоснабжение осуществля-
ется посредством смешанной установки. Используются секцион-
ные водоводяные подогреватели с длиной секций 2 м и 4 м.
Групповые абонентские вводы используются сравнительно редко.
Указанные проектные решения подлежат переоценке. В последнее
время разрабатываются схемы с приложением новых типов соору-
жений /смотри п.7/.

Кроме центрального качественного регулирования, осуще-
ствляемого в источниках тепла, для регулирования отопления
в абонентских вводах используются автоматические электронные
регуляторы ЕСПА, которые производятся в НРБ. Они работают
по информации наружной температуры воздуха и температуре по-
дающей и обратной воды отопительной установки. Регуляторы
производятся в нескольких модификациях: для зависимой и не-
зависимой схемы, с возможностью учитывать влияние солнечно-
го излучения и скорости ветра, командовать работу циркуля-
ционных насосов, регулировать температуру воды бытового го-
рячего водоснабжения и пр. Эксплуатационный опыт показывает,
что при правильном использовании этих регуляторов получает-
ся экономия тепла в размере 10 - 15% от годового потребле-
ния. Абонентские вводы с такими регуляторами охватывают 65%
потребителей тепла для отопления.

6.

Отпуск тепла от источников осуществляется по темпера-
турному графику качественного регулирования 150/70 С. В по-
следние 15 - 20 лет, скачала в системе г. Софии, а позднее
и в некоторых других системах теплоснабжения, при эксплуа-
тации принимается условное повышение температурного графика
на 170/70 С. Это делается с целью увеличения пропускной спо-
собности теплопроводов по тепловой мощности. Работа на таком
режиме оказывается допустимой, как для отопительных систем
по независимой схеме, так и по зависимой схеме присоединения.
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При самых низких наружных температурах воздуча, заданная тем-

пература воды в подающем трубопроводе орснничивается fс 150 С.

Это не даст отражение на режим отопления ввиду аккумулирую-

щей способности здания и неодновременного совпадения самых

неблагоприятных метеорологических условий /низкие темпера-

туры и высокие скорости ветра/. Здесь надо отметить, что

центральное регулирование в теплоснабдительных системах НРБ

проводится по специальной инструкции для расчета приведен-

ной наружной температуры воздуха, учитывая измеренные и про-

гнозированные температуры внешнего воздуха, скорость ветра

и солнечное излучение. Учитывается также аккумуляционная

способность зданий и внутренние тепловыделения в них. Этот

метод используется 10 лет и ведет к экономии тепла на ото-

пление 3 - 5 %.

Для гидравлической настройки абонентов используются

дроссельные шайбы, установленные обычно перед элеваторами

или подогревателями при отоплении и перед подогревателями

при бытовом горячем водоснабжении.

7.

Кроме упомянутых выше новых методов подземной проклад-

ки бесканальных трубопроводов, проводятся изыскания по ис-

пользованию новых видов труб:неметаллические трубы, метал-

лические самокомпенсирующиеся трубы и др. Ведутся работы

по усовершенствованию конструкций опор, компенсаторов, ка-

налов, туннелей, коллекторов и других решений.

Для присоединения абонентов в последние годы исполь-

зуются усвоенные производством в НРБ компактные блоковые

абонентские вводы с малогабаритными пластинчатыми подогре-

вателями. Их использование будет быстро расспространяться.

Блок охватывает все сооружения -подогреватели отопления и

бытового горячего водоснабжения /эвентуально элеватор/,

арматуру, насосы, регулирующую и измерительную аппаратуру.

Производится типовая серия мощностью от 0,1 до 1 МВт.
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Автоматизация абонентских вводов будет продолжаться

с тенденцией достижения 100% за около 10 лет. Работа в этой

области направляется к новым концепциям и элементным и схем-

ным решениям. Для регулирования отопления в административ-

ных, культурно-бытовых и других жилищных зданиях разработан,

испытан и запущен в производство микропроцессорный адаптив-

ный оптимизатор. Для зданий, которые часто используются толь-

ко на 1/3 общего времени, анализатор обеспечивает нормальное

отопление в часы их использования. В остальную часть суток

и в выходные дни он позволяет снижение теплоотдачи, учитывая

вид здания, метеорологические условия и пр.,но так, что в

начале периода использования обеспечить желанный заданный

температурный режим. Автоматизатор включается в работу сов-

местно с традиционными автоматическими электронными регуля-

торами для отопления. Таким образом реализуется дополнитель-

ная экономия тепла 10 - 12% кроме экономии, полученной от тра-

диционных регуляторов.

Диспетчерское управление в системах теплоснабжения раз-

вивается на базе производимой в стране аппаратуре. Сейчас

внедряются информационные системы по переносу и обработке

параметров /давление, температура, расход и пр./характер-

ных подобъектов тепловых сетей /источники/, насосные стан-

ции, камеры распределительных сетей, характерные абоненты

и пр/• Предвидится переход на дистанционное управление в

некоторых из этих подобъектов.

В связи с появлением ядерных теплоисточников и услож-

нение систем теплоснабжения разработаны оптимизирующие мето-

ды, алгоритмы и программы для оптимального сооружения и

эксплуатации систем. В них исследуются варианты теплоснаб-

жения больших городов и агломераций, при совместной работе

ядерных и конвенциональных источников.
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STRATEGIE SYNERGICKřCH EFEKT0 V PROCESU INTEGRACE

ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY A SOUSTAV CZT

Josef Vlach, Pavel Erban

V dodávkách energie pro stacionární potřeby mají do-

minující úlohu teplo a elektřina* Teplo lze opatřovat

různými způsoby, elektřina je pro mnoho účelu nezastupi-

telná* Obě tyto formy energie se vzájemně doplňují a pro-

línají nejen na straně spotřeby, ale také ve sféře výroby

resp* opatřování energie. Nelze proto otázky zásobování

teplem a elektřinou řešit odděleně, zejména pak nikoliv

v éře jaderné energetiky. Promyšleným koncepčním a tech-

nickým řešením, zahrnujícím obě konečné formy energie,

lze získat řadu synergických, hospodářsky velmi významných

efektů.
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Společnost potřebuje pro svoji existenci tři formy
energie, které uspokojují jak nároky obyvatelstva, tak
i její ekonomickou aktivitu. Je to:

1. elektřina - které je pro řadu služeb a činností z tech-
nických či praktických důvodů nezáměnná

2. teplo rušných teplotních potenciálů - pro vytápění,
ohřev užitkové vody, přípravu pokrmu a pro
různé technologické a výrobní procesy

3. mechanické energie - pro pohon mechanismů a dopravních
prostředků

Potřebu tepla lze uspokojovat využíváním různých
prvotních, druhotných i obnovitelných zdrojů energie
a různými způsoby.

Krytí potřeby energie lze dělit také na zásobování:

A. stacionární (tj. energetika objektů)
B. nestacionární (dodávka energie pro dopravní a pojízdné

mechanizační prostředky)

V případě k jde v podstatě o zásobování objektů teplem
a elektřinou. Pouze ve výjimečných případech je pro objekty,
v nichž se uskutečňují výrobní procesy, nutno dodávat kromě
elektřiny a tepla i některý druh paliv*

V případě B, pokud nelze pohon elektrizovat, jsou potřebné
pohonné hmoty (deriváty ropy nebo umělé pohonné hmoty,
příp. plyn).

Obecně lze konstatovat, že v dodávkách energie pro
objekty dominuje teplo a elektřina. Teplo se může získávat
z libovolného zdroje spalováním různých paliv v lokálních
zařízeních, domovních kotelnách nebo v centralizovaných
zdrojích (výtopnách, teplárnách a elektrárnách). Teplo ae
může získávat i z jaderných zdrojů a v některých případech
může jít i o teplo elektrická (bud* odporová nebo s elektři-
nou poháněných tepelných čerpadel). Za příznivých podaínek
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mohou objekty získávat teplo také ze slunečního záření ne-
bo z hlubin země, je-li v místě geotermélní zdroj.

Teplo a elektřina mají nejen dominující postavení
v zásobování objektů energií, ale také se vzájemně doplňu-
jí a prolínají. Lze přitom rozeznávat tři hlediska:

I. koncepční
II. technického řešení

III. provozní

Ovšem i tyto úrovně se prostupují a praktická řešení
obvykle nesou znaky dvou a někdy i všech tří hledisek.

Koncepční řešení představuje volba kombinované výroby
elektřiny a tepla, jejíž přednosti jak z hlediska hospoda-
ření s palivy, tak i z hlediska ekologie jsou dostatečně
známy.

lléně zobecněné a prakticky dosud neužité je jiné kon-
cepční řešení, spočívající v tom, že při zásobování teplem
se základní potřeba Vryje centralizovanou soustavou, špič-
kové topné zatížení se kryje z elektrizační soustavy.

Taková součinnost soustavy CZT a ES je sice běžná,
uskutečňuje se ovšem živelně, kdy při nedostačujícím nebo
z různých příčin omezeném výkonu si spotřebitelé opatřují
teplo odběrem elektřiny z elektrické sítě.

Promyšleným koncepčním řešením součinnosti CZT a ES
lze ovšem snížit výkon SCZT o více jež 10 % a tím také
investiční náklady o cca 5 %, přičemž krytí špiček elektři-
nou nemusí vůbec zvyšovat spotřebu paliv (primární energie).

Elektřina je nezastupitelná a proniká do všech energe-
tických služeb a výrobních procesů, bez elektřiny nemohou
ani moderní tepelné zdroje - kotelny, výtopny, teplárny
• elektrárny vůbec fungovat. Teplo je zase na úrovni uži-
tečné spotřeby nejrozšířenější formou energie. Je proto
nezbytné pečovat o vyvážený poměr opatřování tepla a elektři-
ny.
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7 éře fosilní- energetické základny »e výrob* elektřiny
koncentrovala do uhelných pánví a do míst, kam bylo snazší
dopravovat velká kvanta uhlí* To do jisté míry xuioválo
proetor pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla* Jame
však v období, kdy všechny přírůstky potřeby elektřiny
i náhrady za postupné dožívání uhelných elektráren pokrýva-
jí v Československu jaderné zdroje* Z omezujících faktorů
pro jejich umisťování odpadá problém dovozu velkých hmot
paliva, velkých ploch úložišť popela i problém zamořování
okolí tuhými i plynnými (S0

%t
 H0 x, COg) exhalacemi; dokonce

i problém úniku radioaktivity - není totiž obecnS známo, íe
z uhelných elektráren při provozu uniká do životního prostře-
dí více radioaktivity než z elektráren jaderných* Naproti
tomu při umísiovánl jaderných elektráren podporuje jejich
"homogennějSÍ" rozložení po území republiky vedle zlepšení
situace v přenosových sítích elektrizační soustavy i mož-
nost zásobování větSího poStu oblastních soustav CZT z ja-
derných elektráren s odběrem tepla* Tím lze vytěsnit spo-
třebu fosilních paliv nebo elektřiny pro vytápění objektu
a ohřev užitkové vody ve značném procentu objektu v dosahu
soustav CZT napojených na jaderné elektrárny s odborem
tepla, podstatně se změní stav životního prostředí k lep-
Símu, neboí jaderný zdroj neprodukuje ani popel, ani polé-
tavý popílek, ani oxidy síry, dusíku nebo uhlíku. Navíc se
podstatně lépe využije tepelného výkonu jaderných reaktorů,
které méně obtěžují životní prostředí*

Využití jaderné energie k zásobování teplem je nezbyt-
né nejen a ohledem na zlepSení životního prostředí, ale
zejména s ohledem na naSÍ energetickou a palivovou bilanci*

Má-li se snížit podstatně spotřeba tuhých paliv, je
nezbytné podchytit velký okruh spotřebitelů, tj. zásobovat
celé oblasti. Předpokladem k tomu je technicky dobře řešený
a ekonomicky přijatelný přenos a rozvod tepla, zajištující
spolehlivou dodávku tepla*

Poněvadž poSet lokalit vyhovujících pro umístění ja-
derných zdrojů nebude podle dnešních znalostí v podmínkách
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Bustě zalidněná ČSSR nikdy příliš veliký, ntní asi s tohoto
důvodu možco řefiit zásobovaní teplom oddilanfi a naiávisla na
zásobování eleířinou. Ja proto nutná pamatovat na možnost zí-
skání dostatečného výkonu; zejména taká proto, le v budoucnos-
ti silně vzroste spotřeba elektřiny pro tepelná účely. To vede
k tomu, Se je nutno zásadně d.ávat přednost jaderny* elektrár-
nám, dodávajícím v kombinovaném oběhu taká potřebný tepelný
výkon, před jadern mi výtopnami, jež ostatní po ekonomická
stránce nemohou dobře soutěžit s jadernými elektrárnami a při
dnes uvalovaná jejich velikosti je nelze ani dobře zařadit do
soustav CZT. Otázky zásobování teplem a elektřinou se prolínají
u takových jaderných center nejen na úrovni koncepční a technic-
kého řešení, ale i na úrovni provozní. Např. spoleSná dispečer-
ská řízení provozu soustavy pro zásobování elektřinou a teplem
vytváří příznivější podmínky pro oba zásobovací systémy a vede
k lepším ekonomickým výsledkům.

Nelze tudíž již řešit izolovaně ani rozvoj elektrizace ani
rozvoj zásobování teplem, nýbrž vždy v jejich vzájemném systé-
movém propojení v územní struktuře. Jen ták lze využít všechny
synergické efekty, které z územní integrace elektrizace a sou-
stav CZT plynou. Avšak při stanovování pořadí výstavby jader-
ných zdrojů elektřiny a tepla nestaSÍ jen pochopit, še proble-
matika zásobování teplem začíná vystupovat ještě ostřeji do po-
předí než zásobování elektřinou; přes obecně uznávanou nutnost
řešit urychleně ekologické problémy oblastí zůstává při prak-
tickém plánovacím rozhodování nejvyšší priorita podřízena vy-
užitelnosti domácí palivové základny jen pro tradiční spalo-
vací procesy a zpravidla rozhodují ke škodě budoucnosti jen
pořizovací - inveetiSní náklady a nikoliv společenské náklady
celého následujícího období životnosti budovaných děl. Váha
ekologického kriteria vedle těchto hledisek v praxi ustupuje.
Avšak vliv nepříznivého životního prostředí na zdravotní pod-
mínky obyvatelstva je již natolik vážný, že by ekologická kri-
terium při volbě priorit budování jaderné základny kombinované
výroby elektřiny a tepla již konečně mělo mít ozdravění život-
ního proetředí v oblastech s velkým současným podílem fosilní
energetiky priority nejvyšší.
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Úloha výzkumu při volbě strategie zásobováni teplem v ČSSR

Ing. Ladislav Bohal, CSc.

/es/
V čsl. palivoenergetickém komplexu hraje zásobování teplem

významnou úlohu. Je jedním z faktorů ovlivňujících jak ekono-
mický, tak i sociální rozvoj společnosti. Proto vědeckému před-
vídání celkových podmínek rozvoje zásobování teplem ve středně-
dobé (cca 10-15 let) a dlouhodobé perspektivě (cca 15-30 let)
je třeba v ČSSR věnovat značnou pozornost. Objasňování a pozná-
vání zákonitostí, pravidel, vzájemných vztahů a hybných sil
uplatňujících se při rozvoji zásobování teplem je tedy obecné
vyjádřeným předmětem výzkumu v této oblasti. Avšak při hlubším
pohledu na předmět 'výzkumu v oblasti zabezpečování sociálních
a ekonomických procesů užitkovým teplem je zřejmé, že se jedná
o složitou strukturu problémů technického, technologického,
ekonomického, ekologického a sociálního charakteru, které se
vzájemně ovlivňují a podmiňují a nelze je zkoumat izolovaně.
Jde tedy ve skutečnosti o výzkum dynamiky rozvoje složitého
sociálně-ekonomického systému v podmínkách neurčitosti. Jsou ze
systémové teorie známy obecné metodologické přístupy k řešení
takových úloh, ale je také všeobecné známo, že při jejich apli-
kaci na případy z konkrétní praxe narážejí tyto obecně metodické
přístupy na řadu zásadních obtíží, vyplývajících zejména ze slo-
žitosti a různorodosti konkrétních problémů. Proto metody zkou-
mání rozvoje zásobování teplem musí nutné vycházet z určité
simplifikace vázané na jedné straně na třídu řešených problémů
a na straně druhé na určité typové a prakticky použitelné me-
todické prostředky a nástroje (matematické postupy a modely,
heuristické přístupy ap.).

Volba strategie zásobování teplem může být charakterizována
určitými třídami problémů jejichž řešení je pro ni nezbytné.
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Jinak řečeno úloha výzkumu při volbě strategie zásobování
teplem spočívá v identifikaci a řešení souboru problémů jejichž
objasnění je nezbytně nutné pro rozhodnutí o strategii rozvoje
zásobování teplem. 0 jaké třídy problémů se v této souvislosti
jedná?

1) 0 třídu problémů souvisejících s vědeckou prognózou vývoje
struktury potřeb tepla a výkonových maxim v členění dle
charakteru potřeb (byty, průmysl ap.), dle území, dle tep-
lotního potenciálu atd. Tato třída problémů úzce váže na
předpokládané sociálně-ekonomické scénáře budoucího vývoje.

2) 0 třídu problémů souvisejících s vědeckou prognózou nejvý-
hodnějšího pokrytí potřeb tepla určitými primárními zdroji
tak, aby to vyhovovalo zvolenému a v čase se měnícímu
souboru kritérií. Základními kritérii pro řešení této tří-
dy problému je kritérium ekonomické (např. nejnižší nákla-
dovost na zabezpečení sociálních a ekonomických procesů
teplem), a kritérium ekologické (nejnižší zatížení životní-
ho prostředí výrobou, přeměnami a užitím tepla). Mohou
však existovat další kritéria jako např. vlivy vnějších
vztahů dané ekonomiky, kvantitativní omezení určitých
druhů primárních zdrojů, cenové vlivy apod.

3) 0 třídu problémů souvisejících s vědecky zdůvodněným výbě-
rem realizační varianty při respektování prognózy potřeb
tepla a struktury jejího pokrytí primárními zdroji. Řešení
této třídy problémů je závislé na pravděpodobném uplatňování
technického pokroku (disponibilita nových technologií a
technického zařízení na jednotlivých časových scénách),
na investičních možnostech, atd.

Shrnujeme-ii tedy, pak úloha vidy a výzkumu při volbě strategie
zásobování teplem spočívá předevSím v tom, aby odpověděla s vy-
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sokou pravděpodobností reálnosti na tři základní otázky souvise-
jící s výše zmíněnými třídami problémů a to:

- jaký bude pravděpodobný budoucí vývoj potřeb tepla a jaká
bude jeho struktura,

- jaká bude pravděpodobná struktura pokrývání těchto potřeb
primárními zdroji při respektování ekonomických, ekologic-
kých a případně dalších podmínek a omezení,

- zda vůbec existuje a pokud ano, tedy jaká je nejvýhodnější
realizační varianta pokrytí předpokládaných potřeb opti-
mální strukturou primárních zdrojů.

I hlediska praktického postupu a nezbytné simplifikace
lze každou třídu problému řešit v určitém sekvenčním postupu
samostatně. Avšak je třeba mít při interpretaci výsledků stále
na zřeteli skutečnost, že všechny uvedené třídy problémů se
vzájemně podmiňují a ovlivňují. Např. zjištění neexistence reali-
zační varianty neguje přirozeně i řešení ostatních tříd problémů
a je třeba ve světle takového výsledku se vrátit k řešení těchto
tříd problémů znovu, ovšem již na určité vyšší úrovni komplexního
poznání. Jde tedy ve skutečnosti o jakési interační, lépe řečeno
cyklické řešení, které je možno opakovat tak dlouho, pokud celko-
vé výsledky nejsou z hlediska závažnosti rozhodnutí odpovídají-
cí. Hrubý algoritmus takového postupu je znázorněn na obr. 1.

V ČSSR se v posledním desetiletí výrazně zvyšuje úloha
vědy a výzkumu při volbě strategie zásobování teplem. Na vě-
deckovýzkumných pracovištích řízených ministerstvem paliv a
energetiky ČSSR se věnuje této problematice značná pozornost
a lze konstatovat, že v současné době jsou vyvinuty i v praxi
aplikovány rozhodující metodologické prostředky umožňující ře-
šení jednotlivých výše uvedených tříd problémů. V dalším jsou
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stručně uvedeny pro jednotlivé třídy problému metodické přístu-

py užívané v ČSSR, i některé výsledky jejich praktické aplikace.

Řešení třídy problémů souvisejících s vědeckou prognózou vývoje

spotřeby tepla vychází z těchto základních teoretických předpokla-

dů:

- spotřebu tepla jako funkci času lze vyjádřit dlouhodobě

obecně platným zákonem, určujícím celkový teoretický trend

vývoje potřeb v čase,

- skutečné hodnoty potřeb tepla budou oscilovat okolo

teoretických hodnot v důsledku velkého množství drobných

blíže neurčených vlivů jako náhodná veličina s normálním

(Uiussovým) rozložením,

- skutečné hodnoty na určitých časových scénách mohou být

ovlivněny singulárním vlivem zásadního významu (dále se

označuje pojmem "událost"), který způsobuje ve velmi úzkém

časovém období výraznou změnu trendu spotřeby tepla (tzv.

"skoková změna").

Úlohou vědy a výzkumu při řešení této třídy problémů,ovlivňují-

cích významne kvalitu a reálnost této předpovědi spotřeby tepla

a tím i volbu strategie,je tedy:

- poznání a matematická formulace obecného zákona vývoje

spotřeb tepla v čase,

- matematická simulace náhodné složky vývoje potřeb tepla

a stanovení pravděpodobnostních charakteristik vědecké

prognózy spotřeb tepla,

- definování singulárních vlivů a určení pravděpodobnosti

jejich výskytu na určité časové scéně a velikosti jejich

vlivu na trend spotřeby tepla,

V současné dobč mé čsl. vědeckovýzkumná základna k dispozici

soubor postupů a procedur k řešení této třídy problémů, založeny

na originální aplikaci soudobých speciálních metod matematické

teorie.
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Řešení problému vývoje potřeb tepla vychází i nadále z roz-
počtové metody pravděpodobného vývoje potřeb tepla v jednotli-
vých územních celcích v nichž se při rozpočtování berou v úvahu
jednotlivé faktory ovlivňující tuto potřebu a to:

- vývoj počtu obyvatelstva na daném území

- vývoj počtu bytů

- vývoj předpokládaných průmyslových spotřebičů

- vývoj měrných spotřeb tepla respektujících změny životni
úrovně a standartu, služeb obyvatelstvu, změny struktury
výrobních technologií, racionalizace jejich spotřeby atd.

Dříve tato rozpočtová metoda byla v podstatě jediná metoda ře-
šení budoucích potřeb tepla. Praxe však ukázala, že skutečnost
se při předvídání na období delší než 10 let dosti odchyluje
od výsledků rozpočtové metody. Proto v současné době se postupu-
je tak, že výsledky rozpočtové metody jsou považovány pouze za
výsledky "prognostického měření" a ověřuje se jejich shoda s
výsledky teoretických výpočtů budoucího vývoje spotřeby tepla.
Je-li shoda dostatečná, pak lze výsledky rozpočtové metody na
období 10-20 let považovat ze plně použitelné řešení této třídy
problémů. K ověření budoucího vývoje potřeb tepla se v čsl.
vědeckovýzkumné základně používá dialogových systémů BOKR a MSS.
/ L I a 2 /.

Systém BOKR provede jednak na základě retrospektivní časové
řady potřeb tepla jednak na základě časové řady vytvořené z vý-
sledků získaných rozpočtovou metodou (tzv. " prognostických měře-
ní")

- ověření hypotézy zvoleného obecného zákona

- stanoví teoretické hodnoty a střední směrodatnou odchylku
a tím i rozptyl po]*? hodnot perspektivního vývoje potřeb,
do něhož v důsledku působení náhodné složky by měly s 99%

*
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pravděpodobností padnout perspektivní hodnoty potřeb

tepla v prognózovaném období.

Výsledky těchto teoretických prací ukázaly, že vývoj většiny

veličin interpretujících sociální a ekonomické procesy, tedy

i přírůstek potřeb tepla, je výslednicí působení třech rozho-

dujících faktorů.

- akceleračních sil úměrných hodnotě příslušné veličiny

- vnitřních retardačních sil úměrných rovněž hodnotě veli-

činy působících však v protisměru a interpretujících celý

soubor příčin obsažených objektivně v sociálních a ekono-

mických procesech^ v možnostech technologií a techniky atd.

- vnějších retardačních sil úměrných rovněž hodnotě veličiny

avšak působících se zpožděním interpretujících v podstatě

zásahy člověka a okclí do sociálních a ekonomických procesů

do racionalizačních procesů atd.

Systém BOKR testuje platnost hypotézy vývoje potřeb tepla podle

Gompertzova zákona jako modelu nejlépe vyhovujícího pro zobrazení

výše uvedených faktorů. Systém BOKR nejdříve testuje platnost

modelu založeného na lineární kombinaci dvou Gompertowých křivek

z nichž prvá interpretuje faktory akcelarčních a vnitřních

retardačních sil a druhá interpretuje tlumící vliv vnějších

retardačních sil. Nezjistí-li tlumící vliv vnějších retarda-

čních sil přejde automaticky k jednoduché Gompertzo.ve křivce pří-

padně k Jogijtické křivce jako zvláštním případu Gompertzovy

křivky. Systém najde takové parametry modelu, které zaručují

nejmenší směrodatnou odchylku skutečných hodnot od teoretických

ve sledovaném časovém období. Byl proveden retrospektivní test

vývoje spotřeby tepla v ČSSR v letech I960 - 1986. Retrospektiv-

ní údaje jsou uvedeny v tab. č, 1.

I
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Tabulka č. 1

Čas

I960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979

Spotřeba tepla
PJ

208,0000
300.0000
375,0000
460,0000
477,7000
494,4000
511,1000
506,6000

Cas

1980
1981
1932
1983
1984
1985
1986

Spotřeba tepla
P3

526,9500
524,1000
526,7200
527,0300
540,0000
561,2400
555.7200

Na základě testu provedeného systému BOKR bylo zjištěno, že

99 % odchylek skutečnosti od teoretické hodnoty stanovené dle

Gompertzova zákona je menších než + 5 % hodnoty spotřeby. Tato

shoda zákona 33 skutečností je velmi dobrá a lze tvrdit, že lze

ve sledovaném období 1960 - 1986 v ČSSR vývoj spotřeby tepla

v čase s vysokou přesností modelovat tímto vztahem.

(1)

Na základě rozpočtové metody byly určeny perspektivní hodnoty

spotřeb tepla v ČSSR v letech 1986 - 2010 a zjištěno, že v celém

období 1960 - 2010 lze vyjádřit rovněž jednoduchou Gompertzovou

křivkou ve tvaru

-0,0386(t - (2)

jejíž teoretické hodnoty se od skutečných v retrospektivní části

řady a od výsledků rozpočtové metody v perspektivní části řady

liší s 99 % pravděpodobnosti o - 12,81 % nebo méně což pro 50-ti

lete období je dobrá shoda. Na základě toho bylo určeno perspek-

tivní pole hodnot, v nichž se bude předvídaná skutečnost pohybo-
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vat s 99 % pravděpodobností; toto pole v podobě horních a dol

nich mezí a střední teoretické hodnoty je uvedena na tab.č.2.

Tabulka č. 2

Čas

1990
1995
2000
2005
2010

Max.hodnota
tepla v

736,
803,
863,
916,
962,

633
854
802
519
346

spotř.
PJ

Teor.hodnota
tepla v

652
712
765
812
853

.986
,573
,714
,445
,068

spotř.
PJ

Min.hodnota
tepla

569
621
667
708
743

,338
,293
,626
,371
,790

spotř.
v PJ

Lze tedy závěrem konststo/at, že rozpočtová metoda byla ověřena

platností obecné zákona s dostatečnou shodou a stanoveno rozpty-

lové pole potřeb tepla v ČSSR do časového horizontu roku 2010.

V uvedeném rozptylovém poli však nejsou teoreticky ověřeny

singulární vlivy a pravděpodobnost jejich výskytu. Proto je

třeba ještě paralelně ověřit jejich vliv na parametry Gompertzova

zákona. V čsl. vědeckovýzkumné základně je k dispozici systém

MSS (Metoda Strategických Scénářů). Originální

aplikované matematické teorie " ross-Impact", která na základě

jednoduchého expertního určení párových vztahů urči podmíněné

pravděpodobnosti a dodržuje důsledně pravidla pro práci s nimi

a respektuje důsledně korelační strukturu trendů. Systém MSS

chápe budoucnost jako množin .. .časových úseků (scén) na nichž

se vyskytují určité "události" (příčiny skokových změn trendů)

a určité"trendy" (hodnoty rozhodujících veličin jimiž popisujeme

budoucnost). Na základě expertního ocenění významu a směru pů-

sobeni párových vazeb(událost - událost, událost - trend,

trend - událost, trend -trend) stanoví systém MSS mimo jiné globál-

ní vliv předpokládaných událostí na změnu parametrů funkce vyja-
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dřující zákonitost vývoje sledované veličiny na určitých časo-

vých scénách případně na velikost její směrodatné odchylky, čímž

může korigovat pole veličiny v němž se bude prognózovaná

skutečnost s vysokou pravděpodobností pohybovat. V našem kon-

ktétním případě bylo zjištěno, že na vývoj spotřeby tepla v ČSSR

v časovém období 1986- 2010, nebudou mít předpokládané události

(rozsah inovací v získávání přeměn a transportu tepla a reali-

zace racionálních opatření ve spotřebě) takový vliv, aby změnily

pole uvedené v tabulce č. 2.

Pckud jde o třídu problémů souvisejících s optimálním

pokrýváním uvedených spotřeb tepla primárními zdroji vyvinula čsl.

vědeckovýzkumná základna dialogový systém MEFISTO / L 3 /, kterým

je možno při zadané celkové potřebě tepla (poptávce) hledat na

základě kritéria rovnovážných cen (cena při rovnováze nabídky

a poptávky) optimální pokrytí primárními zdroji a s tím souvi-

sející optimální strukturu užitých technologií získávání,přeměn

a transportu tepla. Pro každý druh primárního zdroje je třeba

zadat meze v nichž se musí jeho spotřeba pohybovat a cena za

jakou bude zdroj opatřován. Pro každou technologii pak je třeba

zadat měrný investiční náklad na výkonovou jednotku, měrnou

spotřebu a strukturu užitých primárních zdrojů a velikost fixních

nákladů na jednotku výroby v čase. Na základě těchto ukazatelů

najde systém MEFISTO optimální strukturu pokrytí potřeb tepla

primárními zdroji a s tím související strukturu technologií

získávání, přeměn, transportu i užití tepla. Nové technologie

v čase zařazuje systém MEFISTO do souboru užitých technologií

jestliže po určité době (nezávisle volitelné) je technologie

schopna krýt alespoň své náklady a nezhoršují- oproti varian-

tám bez této nové technologie rovnovážnou cenu. Z hlediska

teoretického jde o optimalizační úlohu s lineárními omezeními a

kvadratickým kritériem optimálnostiasystém MEFISTO je v tomto

smyslu originální aplikaci speciální matematické teorie neli-
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neárního programování. I když v současné době jsou již k dispo-

zici výsledky(ze systému MEFISTO)optimálního pokrytí výše uve-

dených potřeb tepla primárními zdroji a odpovídající struktury

technologií nepublikuje je autor v tomto referáte vzhledem k

tomu, že je třeba ještě výsledky řádně ověřit a interpretovat.

Autor předpokládá, že první rozsáhlejší publikaci užití systé-

mu MEFISTO a výslekdů týkajících se pokrývání potřeb tepla

primárními zdroji předloží na sympziu EHK-OSN, které se bude

konat na toto téma v I.polovině roku P9S9 v Praze.

Pokud jde o třídu problémů souvisejících s výběrem realizační

varianty byl v čsl. vědeckovýzkumné základně vyvinut systém MALIN

(Model A okace I.věstic), / L 4 /, který pro dané potřeby a

strukturu primárních zdrojů stanovených výše uvedeným způsobem

ověřuje realizovatelnost z hlediska

- limitů investičních nákladů ve struktuře členěnní

- limitů zatížení životního prostředí ve struktuře členění

- limitů záboru zemědělské půdy

- limitů objemu živé práce

Systém MALIť. buäto prokáže realizovatelnost určité strategické

varianty, nebo specifikuje bariéry pro její realizaci zejména

z hlediska omezení vznikajících v relevantním okolí; kromě

toho je možno na systémuMALIN simulovat vliv určitých omezení

plynoucích z relevantního okolí na stabilitu zkoumané strategické

varianty zásobování teplem. Tento test stability stejné jako

zjištění průchodnosti varianty má značný význam pro rozhodnutí

o volbě strategie zásobování teplem. Stejně tak má význam i

zjištění barier realizovatelnosti strategické varianty, které

musí vyústit buä v úpravu struktury primárních zdrojů, nebo

užitých technologií nebo v korekci potřeb tepla přirozeně s ná-

slednými sociálními i ekonomickými dopady. Systém MALIN z hle-

diska matematického je aplikací speciální matematické teorie
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lineárního programováníamatematické statistiky. Tento systém

byl již v praxi vícekrát použit a je spolehlivým prostředkem

hodnocení realizační stránky strategických variant.

Uvedený stručný postup výběru strategických variant zásobo-

vání teplem v ČSSR měl dokumentovat především rostoucí úlohu vědy

v rozhodovacích procesech v této oblasti v ČSSR a to jak v oblasti

metodologické, tak i meritorní. Lze očekávat, že rychle stoupají-

cí nároky na komplexnost a systémovost rozhodování na jedné

straně a rostoucí složitost objektových systémů bude dále více

dynamizovat úlohy vědy a výzkumu v této oblasti.

Literatura
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KONCEPCE ZÁSOBOVANÍ ENERGIEMI VELKÍCH SÍDELNÍCH CELKÔ

A PR8MYSLOVYCH AGLOMERACÍ V ČSSR SE ZŘETELEM K ÚLOZE

ELEKTRINY A CZT

Územně energetický generel Prahy - souhrn hlavních výsledků

V- Zunt, M. Pyš

/CS/

Rozhodující formou v konečné spotřebě energie ve velkých

aglomeracích je teplo. Zá\»žnost pokrývání potřeb tepla je

tím větší, že nároky na teplo lze uspokojovat různými způso-

by-* Při řešení problémů energetického zásobování velkých sí-

delních a průmyslových aglomerací je nutno vycházet proto

z potřeb tepla a nezbytné elektrizace. S přihlédnutím ke snižo-

vání energetické náročnosti ve výrobní i nevýrobní sféře

a k nutnosti minimalizovat nepříznivé vlivy zásobování ener-

gií je nejvýhodnější centralizované zásobování teplem. Referát

se zabývá otázkami uplatnění CZT a elektřiny pro krytí potřeb

tepla velkých sídelních a průmyslových aglomerací s příkla-
dam Územního energetického geaerelu hl. m. Prahy.
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Základní směry sociálně-ekonomické strategie vlády do
roku 2000, ve smyslu závěrů přijatých na XVII. sjezdu KSČ,
vychází z toho, že uspokojování hmotných i duchovních potřeb
obyvatelstva, jeho sociálně-ekonomické jistoty a podmínky pro
harmonický rozvoj člověka musí být zabezpečovány na kvalita-
tivně vyšším stupni než dosud. Dosažení tohoto cíle je možné
pouze cestou intenzifikace a zvyšování efektivnosti spole-
čenské výroby, hodnoty veškeré práce a přísné hospodárnosti
především urychlováním vědecko-technického pokroku na všech
úsecích.

Významný podíl na realizaei těchto základních směrů so-
ciálně-ekonomické strategie má způsob, jímž si společnost
opatřuje a užívá energii. Procesy modernizace výrobní základ-
ny, další vývoj struktury průmyslové výroby, program rozvoje
služeb a dopravy a bytové výstavby spolu s naléhavým požadav-
kem na zlepšení životního prostředí vtiskují charakteristické
rysy palivoenergetické politice na území ČSSR. Tato politika
musí ovšem také vycházet ze zdrojových možností v oblastech
v souladu s celostátní politikou. Rozvoj zásobování oblastí
palivy a energií musí být vyjádřen v Územních energetických
generelech (dále ÚEG) a opírat se v příštích 20 až 25 letech
o tyto hlavní koncepční předpoklady :
- snižování energetické náročnosti sociálních a ekonomických
procesů v souladu s celostátním rozvojem

- snižování energetické náročnosti vlivem strukturálních pře-
měn ve výrobní sféře a důsledným uplatňováním vědecko-tech-
nického rozvoje

- postupné a trvalé zvyšování podílu elektrické energie
v konečné spotřebě a zvyšování spolehlivosti její dodávky

- postupné vytěsňováni spotřeby tuhých, zejména tříděných
paliv

- postupné vytěsňování kapalných paliv z nevýrrbní i výrobní
sféry s jejich užitím jen v nutných technologických procesech
do doby dožití technologického zmMzeni

- všestranný rozvoj plynárenské soustavy zejména v oblastech,
kde je již plynárenská soustava rozvinutá a v oblastech,
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kterými plynárenská soustava prochází
- rozvoj centralizovaného zásobováni teple* zejména z kombi-
nované výroby elektřiny a odpadového tepla % klasických
a jaderných zdrojů

- výstavba spaloven odpadků s využitia pro výrobu tepla
- důsledná dodržování min. čestnosti energii (maximálně dvou-
cestná) v oblastech

- důsledná páče o minimalizaci negativních vlivů zásobováni
palivy a energií na životni prostředí v oblastech

ÚEG nelze chápat jako plán. Jde v podstate o hlavní ten-
dence harmonicky vyváženého rozvoje zásobování oblastí palivy
a energií v souladu s celkovými sociálně-ekonomickými cíli
a rozvojovými tendencemi oblastí v rámci ČSSR. V tomto smyslu
musí ÚEG sloužit jako základní směrnice pro desetiletá výhle-
dové úvahy, pro tvorbu pětiletých hospodářských i oblastních
plánů, pro včasná řečení některých problémů za účasti VVZ
a pro přijímání konkrétních rozhodnutí v centrální i regio-
nální sféře.

V roce 1987 byl ukončen ÚEG hl. města Prahy, která je
nejen velkou sídelní, ale i velkou průmyslovou aglomerací.
V roce 1985 byla konečná spotřeba paliv a energie v národo-
hospodářském členění na území hl. m. Prahy :
obyvatelstvo a bytový fond 36,46 %
nevýrobní sféra 23,55 %
výrobní sfára 39,99 %

Územní energetický generel Prahy (ÚEG-86) vychází z územ-
ního plánu k roku 2000 a tvoří s ním komplexní podklad pro
plánovitá řízení výstavby, přestavby a modernizace v Praze
a její postupnou přeměnu v dokonalé socialisitické velkoměsto.
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fiešenl tilQ-86 přineslo tyto hlavni výsledky :
- vypracováni sácad dlouhodobé palivoenergetické politiky
pro město gako celek a jejich konkrétni rozpracovaní do
•právních a urbanistických obvodů s ohledem k územně tech-
nickým podmínkám

- koncepční řešení rozvoje zásobovacích systémů a vynesení
technických podmínek jejich zabezpečení

- vypracováni palivoenergetickýčh bilancí města do roku 2030,
správních obvodů do roku 2010 a krytí energetických potřeb
v urbanistických obvodech do roku 2000

- ukazuje orientační investiční náročnost na zabezpečení
zásobování palivy a energií hl. města s ohledem na zlepšení
životního prostředí a racionalizační opatření ke snížení
energetické náročnosti a hospodaření s palivy a energií

- vyhodnocení vlivu navriených strukturálních změn dlomhodo-
fcého palivoenergetického zásobování města na zlepšení ži-
votního prostředí města

- dlouhodobý pohled na energetické zabezpečení dopravy jako
celku s uiším pohledem na městskou hromadnou dopravu.

Kromě těchto hlavních výsledků ukázal ÚBG-86 hlavní ten-
dence rozvoje v jednotlivých subsystémech.

Systém elektrické energie :

Studie nároků elektrizace v ÚEG-86 vycházely z předpo-
kladů, Se do r. 2005 budou plynule narůstat podíly plynofi-
kace v substitucích za deficitní a životnímu prostředí ne-
vhodná paliva i pro vytápění nových objektů v lokalitách,
kde existuje sil plynovodů*

Spolehlivost zásobování elektřinou však nestoupá. Je ne-
zbytné vytvořit z napájecích bodů 400/110 kV (resp.
220/110 kV) a distribučních stanic 110/22 kV s celým systémem
110 kV vedení (převážně kabelových) urychleně organicky pro-
pojenou zásobovací soustavu, která bude spolehlivým zdrojem
všech místních sítí vn a nn.
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Systém plyn :

Při velikosti plánovaného zvféení spotřeby plynu na úte-

rní Prahy nabývá značné důležitosti výstavba W T L plynovodu

Láb - Uherčice - Olešná - Praha (Třeboradice) DN 700 až 900,

PN 63 pro kryti špičkových odběrů s využitia akumulace W T L

dálkovodů plynu v kombinaci s výkonem podzemního zásobníku

(zejména PZ Láb).

Zabezpečit výstavbu a rekonstrukci plynovodů tak, aby

bylo možno v co nejkratší době vytěsnit tuhé a kapalné palivo

z území města jak z lokálních spotřebičů, tak*ze zdrojů DZT

a CZT. Plynofikaci zajistit a rozvíjet tam, kde je založena

v ÚEG-86, aby nebyly naruSeny vazby na ostatní systémy.

Systém CZT :

V co nejkratší době. realizovat propojení pravobřežní

soustavy s dodávkou tepla z Elektrárny Mělník a těsně po

r. 2010 z dalšího vnějšího zdroje. Každým zpožděním této

realizace bude docházet ke značným ztrátám, vznikajícím

přeměnou ni území města, zejména na plynném palivu.
»

Potlačit potřebu dodávky tepla ze špičkových zdrojů

využitím akumulace tepla v tepelných napáječích a v propoje-

ných soustavách a rozvodné síti, v návrhu provozních režimů

a výstavbou a zavedením dispečerského řízení systému pravo-

břežní SCZT a po roce 2010 i levobřežní SCZT.

Využít všechny možnosti ke zhospodárněnl konstrukci

tepelných sítí, prodlouženi jejich životnosti a zmenšení

přenosových ztrát (tepelných i hydraulických). Po roce 2010

použití netradičních způsobů přenosu tepla např. AMM-EVA

s využitím přenosového média ke spalování ve špičkových

a pološpičkových zdrojích CZT na území města.

Důsledné využití instalovaných výkonů u plynových blo-

kových kotelen napojením dalších objektů v blízké lokalitě.
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Tuhé a kapalná paliva :

Důsledné vytesnení ostatních tuhých paliv (zejména hnědé-
ho uhlí). Při vytěsňování koksu z centra účelově vázat uvol-
něné objemy koksu pro okrajové části Prahy jako podpůrné pali-
vo před nastupující elektrizací.

Důsledné vytesnení kapalných paliv zejména z centrální
oblasti a z nevýrobní sféry. Ve výrobní sféře důsledné vytes-
není tam, kde slouží pouze k topným účelům. V technologických
zařízeních vytěsňování provádět postupně s dožíváním těchto ,
zsřízení do r. 2010. Po roce 2010 přejít v nezbytně nutných •'
případech na neropné produkty, např. energetické alkoholy.

Grafické znázornění vývoje potřeby energie v hl. městě
Praze v národohospodářském členění je na obr. č. 1.

Závažným výsledkem řešení ÚEG-66 je pokyytí konečné spo-
třeby na území hlavního města jednotlivými nositeli. Vývoj
struktury pokrytí konečné spotřeby na území hlavního města je
graficky znázorněn na obr. č. 2. Na uvedeném obrázku je zcela
patrný rozvojový charakter elektřiny a zemního plynu v ŮEQ-86.
Avšak zatímco elektřina zůstává na území Prahy rozvojovou ener-
gií po celé sledované období se stále zvyšující se dynamikou
zejména po roce 2000, zemní plyn bude rozvojovou energií do
roku 2010 a po tomto časovém horizontu lze očekávat snižování
jeho absolutního i relativního podílu aa krytí konečné spotře-
by města. To má přirozeně značný význam pro úvahy o návratnos-
ti investic a vývoji dalších ekonomických ukazatelů rozvoje
subsystému zemního plynu na území města. Dalším výsledkem ře-
šení vyplývajícím z obr. č. 2 je počínaje rokem 1991 (uvedením
tepelného napáječe Mělník - Praha do provozu) stoupající podíl ;;
výroby centralizovaného tepla mimo území města (zejména z ja- -:-

I děrných zdrojů) a jeho doprava horkou vodou dálkovými magistrál- t

I nimi napáječi na území města. V souladu s celostátní palivo- |
I, energetickou politikou budou z území města vytěsňována tuhá )

s

K a kapalná paliva a omezována i spotřeba koksu* g
'{í ř\j •
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Základni výsledek řešení ÚBG-86, pokud jde o vývoj
struktury a objemu primárních sdrojů užitých pro zásobování
hlavního města Prahy energii na hranici města (Praha uvalo-
ván* jako "SpotřebiC), je graficky vyjádřen na obr. e. 3
a 4.

Procentní zastoupení jednotlivých druhů paliv a energie
na vstupu do města je vyjádřeno na tab. č. 1, kde je zřetel-
ně vidět směnu celá palivové struktury v čase. V r. 1985
hlavními nositeli byla
tuhá paliva (ostatní tuhá + koks) 36,75 %
plynná palira 29,15 %
kapalná paliva 20,62 %
doplňkově elektřina 13,25 %
Ve výhledovém roce 2010 se hlavními nositeli stávají
CZT 41,4%
elektřina 35,15 %
doplňkově plyn 23,24 %

I-g
h

Tab. č. 1 Eroceňtni Nastoupení jednotlivých druhů paliv
a energie na vstupu do města

Rok

Praha
celkem %

TP
KOKS
KP
PP
CZT
S
ODPADKY
NAFTA

1985

100

25,91
10,84
20,62
29,15
0,00
13,25
0,00
0,23

1990

100

19,54
8,55
14,32
42,45
0,00
14,97
0,00

0,17

1995

100

6,35
5,80
4,36

60,40
5,99
16,83
0,20

0,07

2000

100

0,67
2,95
3,78
62,82
10,26
19,28
0,20
0,04 j

2010

100

0,00
1,07
3,08
60,01
12,60

23,03
0,20,
0,01

2030

100

0,00
0,00
0,00

23,24
41,40
35,15
0,21
0,00 jí/.

TP - tuhá paliva (uhlí), KP -» kapalná paliva, PP - plynná pal.
E - elektřina, NAFTA - nafta pro dopravu TP, KOKS a XP
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TABULKA č. 1

Gr*f vývoja potřsby en«rgi« -/ í r a z e

POTRZBA HVEGIE - CEUTEK

* * 1981 1990 1999 20OO 2009 201O 2019



Krytí konečné spotřeby energie v Praze,
TABCLTJ. 5. 2

C2T
Teplo >sa sdrojä CST
na use-si siSs

'ň-

1
198$ 1990 1999 2000 2909 £010 H0\9 2020 2025 2030
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Vývoj spotřeby jedaotlivýcli primárních aciroji ušitých
v hl , r»5sto Fráze na prahu 303ta i: zásobování Prahy

palivy a i

vurji 5. 4

i m i s i PALIVA

tsamí JAI.I7A
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ÚLOHÍ ZÍSCBOVXNÍ TEPLEM PŘI ROZVOJI INTEGROVANÝCH ENERGE-

TICKÝCH SYSTÉM© (IES)

Ing. F. Vaněk, CSc, ing. V. Neužil, CSe

/es/
RESUME

Trend podporovaný řadou výzkumných a vývojově-výrob-
ních uskupení vyvíjejících koncepční aktivitu v rámci
IIASA v Laxenburgu se orientuje do budoucna na takové sys-
témy, které při dodržení zásady zlepšování stavu životní-
ho prostředí sdružují na vstupu obecně více primárních
energetických zdroju. Fro tyto sdružené systémy, které
mají hrát důležitou úlohu pro zásobování teplem,se vžil
název Integrovaný energetický systém (IES).

V souvislosti s produkcí tepla v budoucnu vystupují
velmi nadějně vyvíjené vysokoteplotní jaderné reaktory
(HTR), které při vyšší provozní bezpečnosti zajistují
produkci vysokopotenciálního tepla využitelného v průmyslu,
zejména v energochemických procesech*

Zásobování teplem při využití zplyňování uhlí vede
k produkci v chemii využitelného syntézního plynu a k mož-
nosti uskutečnění dálkových přenosů chemicky vázaného
tepla a jeho generaci metanizačním procesem v místě spotře-
by při dalším lokálním využití metanu, nebo případným re-
cyklem ke zdroji vysokopotenciálního tepla (HTR) v uzavře-
ných systémech.

Zmíněné systémy dálkového přenosu tepla spolu s roz-
šiřováním výroby energoalkoholů, které napomohou vytěsnit
v budoucnu nedostatkové ropné produkty, umožní úspornější
využití ložisek fosilních paliv a celkový pokles emisí CO.
a dalších oxidů zvyšováním obsahu vodíku v konečné ener-
getické spotřebě*
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Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a bezprostřední vyu-
žití takto získané energie patří mezi "efektivní základní
kameny" integrace výrobních a spotřebitelských systémů.
Tendence vertikálních a zejména horizontálních produkčně-
spotřebních spojení vede k strategické konstrukci inte-
grovaných energetických systémů, jejichž význam vyniká
po systémové analýze současných průmyslově-výrobních va-
zeb.

V minulosti nacházíme analogie ve sdružování jednotlivých
technologií výroby energie a jejím využití v procesech
energochemie* Například komplexní výrobní celky určené na
zpracování hnědého uhlí tlakovým zplyňováním produkují
elektrickou energii, teplo, průmyslové plyny, dehty, fe-
noly a čpavek, mají řadu zásadních znaků integrace tech-
nologických postupů. V současnosti při zvýšení nároků na
minimalizaci nevyužitelných, okolí znečišťujících odpadů,
roste nárok na recyklace produktů, který v minulosti
nevystupoval s takovou intenzitou jako nyní. Vysoká kvanta
oxidických emisí generovaných při spalování uhlíkatých
surovin fosilního původu, vzniklých v neopakovatelných
historických obdobích geologického vývoje Země, zvyšují
rizika navození nevratných ovlivnění atmosferických po-
měrů a následně negativní zásahy do vývoje celé biosféry.

Žijeme v období, kdy roste význam mírového využití jader-
né fyziky, využití obnovitelných energetických zdrojů
a postupů výrobního snižování energetické náročnosti ja-
ko reálná cesta jak podstatně omezovat vlastní spalová-
ní paliv fosilního původu.

Nové energetické představy podporují koncepce zřetězení
následných procesů spojených se zušlechťováním paliv
k markantnímu snižování nežádoucích emisí oxidů uhlíku,
síry, dusíku a dalších v ovzduší. Uplatnění procesů obo-
hacování vodíkem směřuje k zvyšování účinnosti elektroly-
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tických ia dalälch postupů, které učiní vodík resp* jeho
sloučeniny s uhlíkem dostupnější a umožní jeho průnik do
dalších1 průmyslových výrob (tzn* vodík v elementární for-
mě, energoalfcoholy atp.).

V současné době je zhruba 40% výroby tepla kryto decentra-
lizována (DZT) a cca 60% centralizovanou formou zásobování
teplem (CZT). Hlavní nárůsty CZT se oproti současnému
značnému využití paliv fosilního původu soustředí do využi-
tí tepla instalovaných jaderných zdrojů, jejichž podíl
v oblasti výroby elektřiny prodělá v ČSSR do roku 2000 ta-
kový vývoj, že se současných 15% výroby elektrického prou-
du m@l pokrývat přes 50% celkové výrobní bilance. Závažný
je dále předpoklad změny struktury prvotních energetických
zdrojů, kdy je uvažován pokles zastoupení tuhých paliv a
zvýšení poměrných proporcí zemního plynu z dovozu, který
bude vytěsňovat kapalná paliva na ropné bázi a jeho význam
jako relativně ekologicky šetrného paliva dále poroste jak
v oblasti decentralizovaného zásobování teplem tak v úměr-
né míře při centralizovaném zásobování. V budoucnu lze oče-
kávat, že rostoucí poptávka po teple pro rozsáhlé průmyslo-
vě-městské aglomerace povede v ČSSR k rozšiřování a vzniku
nových soustav CZT. Současně půjde snaha napomoci zlepšová-
ní ekologických poměrů, zvláště při omezování přízemních
emisí v obývaných urbanistických celcích* Další neodmysli-
telný' je /a/ci zvyšování vybavenosti a komfortu sídel,
které náleží ke zkvalitnění životní úrovně obyvatel*

Soustředíme-li se na teplárny a elektrárny s dodávkou tep-
la (KEOT) jako nositele zásadních předností kombinované vý-

I roby energie, pak můžeme charakterizovat současný stav
| následujícím přehledem (stav teplárenských energetických
I zdrojů v roce 1985): gg S R

Dosažitelný výkon tepláren (lWt) 27 993
Dosažitelný výkon kondenzačních |:

2.222...
Celkem dosažitelný výkon (MWt) 31 343
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Instalovaný tepelný výkon v teplárnách a kondenzačních
elektrárnách (KE) poněkud překračuje instalovaný výkon
ve výtopnách. Odhad dodávky tepla v roce 198? jen z
kombinované výroby elektřiny a tepla Sinil 468,9 PJ.

Při prodlužování životnosti KB a jejich rekonstrukcí na
KEOT bude realizován významný projekt odsiřování, tvořený
především rozhodujícími stavbami odsiřovacích technologií
na velkých energetických jednotkách. Měl by být v nejbliž-
ších deseti letech doplněn ještě o výstavbu odsiřovacích
jednotek na drobnějších zařízeních. Jako nejvýznamnější
se v současnosti uvažují pro následující období instala-
ce odsiřování na 7 velkých elektrárnách čs. energetiky
(o celkovém instalovaném výkonu 2800 HW e). Při realizaci
projektu se poCítá se záchytem cca 350 kt SO. k roku 2000.
část těchto instalací odsiřovací technologie bude realizo-
vána regenerativními procesy, kde výslednými produkty mů-
že být síra ve formě průmyslové HgSO^ případně jiných prů-
myslově potřebných sloučenin síry* V těchto případech je
tedy patrné, že systém kogenerace by byl doplněn o výrobní
systém dalších průmyslově využitelných vedlejších produktů
a dochází tedy k zvýšení míry integrace celého průmyslové-'
ho celku s příznivým dopadem (snížením emisí) pro okolní
životní prostředí.

Pro budoucnost rozvoje CZT, konkrétně její složky produ-
kující kombinovaně elektřinu a teplo v čs. podmínkách bu-
dou v nejbližších 30 - 50 letech nejdůležitější následují-
cí aspekty:
- rozvoj dodávek tepla z jaderných energetických zdrojů
- zejména z ekologických důvodů bude do palivové základny
CZT pronikat zemní plyn a bude vytěsňovat topné oleje
a uhlí .

- program CZT bude doprovázen programem odsiřování a sni-
žování dalších nepříznivých emisí (popílek, NO X)

- při rozšíření oblastí zásobování CZT začne ve větším roz-
sahu fungovat dispečerské řízení celých regionálních
soustav
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- zvýšený důraz bude kladen na racionalizaci dodávky
tepla při zvyšování produktivity staveb a údržby roz-
vodu tepla

- v soustavách CZT se budou uplatňovat tepelná čerpadla
při využití odpadového nízkopotenciálního tepla

- rozšiřuje se využití druhotných paliv
- do konstrukce teplovodu pronikají ve zvýšené míře ne-
kovové materiály (plasty, silikáty) a zlevňují i urych-
lují technologické postupy instalací rozvodů

- ve vhodných lokalitách se rozšiřuje využití geotermální
energie a tato proniká do soustav CZT

- budou se uplatňovat projekty dálkových dodávek tepla
např* v systémech Adam a Eva v případe nasazení vysoko-
teplotních jaderných reaktorů.

- budě se zvyšovat uplatnění různých forem vodíku (Hg,
metan, metanol a pod.).

V důsledku uvedených rozvojových tendencí CZT resp. kombi-
nované výroby elektřiny a tepla budou vznikat celé oblast-
ní systémy zásobování teplem. Tato tendence bude

patrná v ÔSR zvláště pro Prahu a její oko-
lí, regiony pod Krušnými horami, Hradecko a Pardubicko,
okolí Českých Budějovic, okolí Brna, Ostravsko, v SSR pro
Bratislavu a okolí, okolí Nitry a Košic.

Značný energetický obsah, jehož nositeli jsou vysoce vý-
hřevné energetické plyny na bázi metanu,lze na základě pro-
bíhajících chemických reakcí efektivně a víceúčelově vyu-
žít. Základní podmínkou je však možnost nasazení vysoko-
potenciálního štěpícího zdroje, který může uskutečnit par-
ní reforming metanu. Při uplatnění vysokoteplotního jader-
ného sdroje se uvažuje jako 8 velice perspektivní* systé-
ae» kám a Eva (KFA JOlich, NSR).

Na základě vyrobeného syntésního plynu autoteraně nebo
alotermicky (JJTR) je možné uskutečnit přenos chemicky vá-

i!;;-
i
i-
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zané energie na desítky kilometru, kde reakcí v metanizá-
torech dochází k vývoji metanu, uvolnění tepla (možná
výroba provozní páry o vysokých parametrech tlaku a tep-
loty) a odloučení vody*

Reakce probíhají podle chemických rovnic:

CO + 3H„

CO2
4H2:r— 2H2O

V případě přímé spotřeby metanu v spotřebitelských ply-
nárenských rozvodech lze použít charakter stávajících
trubních sítí (systém otevřený). V případě budování uzav-
řeného systému je nutno budovat vratné potrubí zabezpe-
čující recyklaci metanu ve vysokoteplotním zdroji*

Předpokládá se, že plyn z parního reformingu bude po chla-
zení zkomprimován na tlak 4 - 6 , ? HPa. Metanizace by měla
proběhnout v teplotním rozmezí 250 - 650°C. Ochlazený me-
tsnižovaný plyn stlačený na 3=5 MPa je v případě' uzavřené-
ho cyklu dopravován zpět k HTR. Začlenění systému Adam
a Eva do pracovního cyklu HTR přispěje k lepšímu využiti
tepla z jaderných reaktorů (až do 60%).

V pokusném měřítku se v Jfllichu pracovalo s plynem získa-
ným při teplotě 490 - 890 °C (průměrné složení v obj. %:
65% H 2, 10% CO, 10% C0 2, 11% CH 4, 4% N 2 ) . Metanizace pro-
bíhala v technologickém článku Adam trojstupňové při teplo-
tě 250.- 65O°C (výsledné složení plynu 3% Hg, 2% C0 2, 83%
CH 4, 12% N 2 ) .

Pro získání zkušeností s metanizačními procesy v podmín-
kách ČSSR je důležité provozní ověření zmíněných postupů
v makroměřítku po rekonstrukci tlakové plynárny Vřesová
z výroby svítiplynu na výrobu náhradního zemního plynu
(SNG). K >táběhu výroby SNG by mělo dojít po roce 199? s
výslednou maximální dodávkou 0,4 mld Na 3 ročně po r. 2000.
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Závěr

Zlíněný rozvoj propojených systémových výrobně tech-
nických u w t s významnými projevy v intenzifikaci tech-
nologických postupů podporuje tradičné zvládnuté průmys-
lové technologie v SSSB*. Při další* efektivně j Sin zvlád-
nutí využití jaderných zdrojů, zejména HTfi, lze úspěšně
překlenout generační technicko-technologické změny oče-
kávané v budoucnu.

dojde k nasazení průmyslově dostupných HTR v širším
měřítku, je nutno zkoumat možnosti současných modifiko-
vaných nebo nových autotermních procesu zplyňování, ve-
doucích k uplatnění uhlí a plynu pro výrobu tepla eko-
logicky šetrnějším způsobem. Jsou zde možnosti využití
výše uvedených zdrojů fosilního původu pro výrobu kapal-
ných paliv, zejména energoalkoholů, výhodných jak pro
motorové trakce, tak pro stacionární uplatnění v energe-
tice, aby bylo možno překlenout s menším rizikem snižo-
vání disponibility ropy po roce 2000.

Je třeba konstatovat, že dálkový přenos tepla chemicky
vázanou energií v plynu s jeho další konverzí v místě
spotřeby je i přes nutnost dořešit další provozně ověřo-
vací "tiskali" velmi lákavý a perspektivní.

Literatura

1. TLACH, J. a kol.: Globální koncepční studie rozvoje
C2T v ČSSR. VÚPEK Praha, říjen 1984

2. N07ÍK, L., FAPŠO, 0.: Analýza vývoje závodní energeti-
ky* VÚPHC Praha, prosinec 1966

3. VANĚK, P., NEUŽIL, V., JÍLEK, P.: The Aspects of Eco-
logical Thrifty Ways of the Electricity and Heat Pro-
diction in the C3SR. Task Force Meeting Technical and
Economic-Ecological Aspects of Sitting Hew Energy Tech-
nologies, IIASA, October 12-14, 1987,Šopron,Hungary

- 119 -



4. Účelové materiály a sborník konference "Teplo pro
miliony". 12.-13.12.1985, Palác kultury,Praha

5. VANĚK, P., KADLEP, J., BALAJKA, J,: Assumptions of
Formation of Integrated Energy Systems in Czechoslo-
vakia* Task Force Meeting Technical Possibilities and
Economic Prospects. IIASA, July 13-19, 1987, Laxen-
burg, Austria

6. FAJKOš, A., BOHAL, L.: Cestovní zpráva ze služební
cesty do Rakouska, IIASA Laxenburg. Údast na seminá-
ři konsorcia "Nové horizontálně integrované energetic-
ké systémy?

7. BALAJKA, J«: Možnosti uplatnění nových energetických
systémů v ČSSR. Energetika 36, 3, 1986

8. NEUŽIL, V. a kol.: Projekt výzkumného úkolu "Úloha
integrovaných energetických systéma (IES) v Ss.PEK."
VÚPEK Praha, Prosinec 1987

9. EHHEřBERQER, V.: "Znát souvislosti", Hospodářské no-
viny, 1, s. 8-9, leden 1987

- 120 -



VYUŽITÍ TEPLA Z JADERNÝCH ELEKTRÁREN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Prof. Ing. Dr, 0«n O ů z a

/es/

V ČSSR sa v tepelných elektrárnách spaluje převážně
uhli. Oeho zásoby rychle ubývají a budou vyčerpány okolo
r. 2030. Dedinou nožnou náhradou je výstavba nových jader-
ných elektráren.

Dosavadní vývoj ukazuje, že výroba elektrické energie
v jaderných elektrárnách bude podstatně dražší než při spa-
lování hnědého uhli.

3e tedy nutno provésti velikou řadu opatřeni na snížení
spotřeby elektrické 1 tepelné energie. Současně nesmíme za-
pomenout na zemědělství, i když spotřebuje řádově 5 až 10%
celkové spotřeby energie.

V referátu je popsána řada problémů i opatřeni. Učíme
se z Mezinárodní spolupráce a navrhujeme, aby problematika
zemědělství byla zařazena do programu dalších konferenci
District Heating.

S:

K
Í
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Teplo je nevyhnutelným odpadním produktem při výrobě
elektrické energie v elektrárnách.

Při spalováni fosilních paliv ( uhlí, ropa a jej i pro-
dukty, zemní plyn ) doaahuje účinnost měřená na prahu elekt-
rárny běžně 35 až 42%. Zvýšeni účinnosti nad 50% js velmi ne-
pravděpodobné, i když bylo věnováno mnoho úsilí tomuto úkolu.

účinnost jaderných elektráren je zhruba 30%. Vzdor veli-
kému úsilí nepřesáhne 40%.

Odpadni produkt je v konečné podobě teplo, tedy zhruba
50 až 70% vložené primární energie, či-li 100 až 230% výroby
elektrické energie.

Oe tedy velmi důležité hledati uplatněni pro tak veliké
množství energie, která je ekologicky nežádoucí a zamořuje
někdy ovzduší a jindy vodní nádrže nebo řeky.

Velmi vítané Je využiti tohoto "odpadního" tepla pro
soustavy centralizovaného zásobováni teplem (SCZT)(District
Heating ).

Zatím je rozšířeno centralizované zásobováni teplou vo-
dou o vstupní teplotě mezi cca 60 až 200°C a sytou parou
o přetlaku mezi cca 0,1 až 10 MPa. Řízeni se provádi větši-
nou ručně a to velmi nedokonale. Připravuje se automatizova-
né centrální řízeni.

Rozptýlená bytová výstavba a zemědělské objekty jsou
většinou odkázány na elektrickou energii, Připojky na sít
teplé vody nebo páry by byly většinou naprosto nemožné s ohle-
dem na velikou spotřebu materiálu, zemni práce i kvalifikované
ruční práce.

Řízeni spotřeby elektrické energie je částečně provádě- [•

no podle možnosti elektrizační soustavy, avšak vyžaduje pod- ;
etatné prohloubeni. Velikým problémem jsou poledni, nočni, i

týdenní a sezónní provály zatíženi. f

Velmi vážným problémem je roční využiti instalovaného ?
výkonu topné soustavy, které činí zhruba 2000 hodin, tedy Ú
méně než 25% z možných 8600 hodin. Soustava musí býti dimen- J
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zována pro normálni provoz při střední denní teplotě zhrube
-1O°C. Při nižších.teplotách jsou nutná zvláštní opatřeni.

Na první pohled zemědělství je obtížným zákazníkem, pro-
tože vyžaduje energii právě v době maximální spotřeby elekt-
rické 1 tepelné energie.

Ovšem dobře vytápěné e přiměřeně oevětlované ekleniky
jeou nepoetradatelné pro naše národní hospodářství. Zatím
Jsou to převážně okrasné květiny ( vánoce, MDŽ a podobně).
Brzy přijdou na řadu roetliny bohaté na vitaminy. Máme v bliž- .-,
koeti osvědčsné vzory : Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, SSSR, •'
Nizozemí a další.

Podstatné rozšiřsni skleníkového hospodářství se zatím
nszdá akutní. Jiná situace bude v roce 2030, kdy budou prak-
ticky vyčerpány zásoby hnědého uhlí; Zásoby černého uhlí
musí být zachovány pro metalurgii, zemní plyn výhradně pro
chemii, ropy a ropných produktů bude jen malý zlomek nynější
epotřeby a to za cenu mnohokrát převyšující dnešní cenu.

Praktické zkušenosti a velmi mnohé studie ukazuji správ-
nou cestu a to naprosto jednoznačně. Je možné a také nutné

- snížit spotřebu primárních zdrojů energie na polovinu i tře-
tinu při zachováni, respektive mírném zvýšeni životni úrov-
ně obyvatel. Skutečné měřítko je dobrá oéobni pohoda, chut- '•

ná a zdravá výživa, teplo v obytných místnostech i v zaměst-
náni a "seberealizace" všeho druhu včetně nejrůznějších
"hobby".

Je možné a také velmi nutné dáti na trh v dostatečném :
množství zboží s třetinovou spotřebou primární energie
a s delší životnosti. Kuchyňské sporáky, vařiče. Chladničky, 1
televizory, zařízení koupelen, obvodové stěny, okna i stře- ;

; chy panelových domů, výrobních hal. Je nutno zlepšit tepel- i

^ nou Izolaci etarých veenlckých domků i nové výstavby ne okra-
so jích měst i ve vesnicích atd.

f;,; Toto si vyžádá v ČSSR několika eet miliard Kče, čáeteč-
řl' ; 1.-1

J-; ně z veřejných prostředků, většinou z kapes uživatelů. ||
f Nutno začít hned, práce si vyžádá několik deeetileti. ;$

i
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Okolo r. 2030 akončl provoz rekonatruované tepelné
elektrárny v severočeském hnédouhelnéa revíru. Bude taa veli-
ká sit centralizovaného zásobováni teple* (SC2T) řízená
z dožitých elektráren. Bude nutno ji zásobovat teplea z ja-
derné elektrárny.

Jaderná elektrárna Temelín (v té době asi 2x1000 MW # 1)
bude alt již jiné úkoly. Bylo by logické postavit novou ja-
dernou elektrárnu. Navrhuji zříditi novou jadernou elektrár-
nu 2x1000 MW a l v blízkoetl Ostí nad Labem, kde konči si?
SCZT hnidouhelného revíru. Bylo by vela! žádoucí zříditi
v blízkosti veliký agrokomplex "Litoměřice" v oblasti, která
aá všechny předpoklady pro vela! výnosné zeaidělstvi.

Celken jeví es toto pořadí agrokomplexů živených z ja-
derných elektráren
1) 3E Oaelovské Bohunice 4x440 M* e l. Taa je věs podrobní pro-
pracováno. Možno a nutno zahájit hned, jak je uvedeno dále.
2) OE Dukovany 4x440 M* e l. Poslední blok byl právo energetic-
ky spuštěn. Zde by bylo na mleto začíti hned po získáni pro-
vozních zkušenosti z OE Oaslovské Bohunice, tedy asi r.2000.
3) OE Mochovce 4x440 MW e l snad menši využiti. V blízkosti je
velmi úrodná půda a příznivé podmínky. Snad asi 2005.
4) 3E Temelín zatím 2x1000 MW a l, začátek 2011.
5) OE úetí nad Labem 2x 1000 MW # 1. Výstavba elektrárny 2000
až 2010. Agrokomplex Litoměřice "Zahrada Čech" začátek asi
2015.
6) 3E Východní Čechy 2x1000 MW 9 l > výstavba 2010 až 2020.
Agrokoaplsx "Zlatý prut české země" , začátek 2020.

Toto jsou jenom zhruba informativní data. Skutečnost vy-
plyne až po vypracováni řady velmi podrobných studil.

3e nutno uvážit, že i při definitivní výstavbě agrokom-
plexy spotřebují řádově snad 5 až7B% celkové spotřeby energie :

v ČSSR. Budou pouze jedním z ukazatelů, podle kterých se bude T-
•i ^rozhodovat o umístění 0E,v době výstavby a zapojeni do SCZT. |

Ovšem nebude to ukazatel, který lze zanedbat nebo odsu- Á--

nout do vzdálené budoucnosti. Ode o mnoho miliard Kčs ročně í
l •

a zdraví i spokojenost obyvatel. .3,
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Oilči přehled V o l ů

Zemědělství je velni náročné na spotřebu energie a to

v ČSSR převážně mcftořovou naftu a benzin pro práci v terénu

a jjopravu. Velký* spotřebitele* energie Je euiení a doprava

zemědělských produktů a chov hospodářských zvířat. Užívá se

převážně lehký topný olej, elektřina a v budoucnu i zeani

plyn.

Světový vývoj vede k nutnosti omezovat dovoz živin pro

hospodářská zvířata (rybí moučka, sojové boby) i ke zvýieni

kvality, anožství i časové disponibility pestrého výběru

živočišných i rostliných výrobků.

V oboru zeaědělství se provádí ve spolupráci se SSSR

již řadu let systematický výzkua užitných vlaetnoeti rostlin

(zvláště obilovin) i hospodářských zvířat. Rovněž tak řada

studii i praktických pokusů s výživou, tělesnýa pohybem,ustá-

jsnim i teplotním režimem hospodářských zvířat.

Byla řada pokusů se zavlažováním obilovin,, travních po-

rostů i ksřů a stromů v měřítku "laboratorním", čtvrtprovoz-

ním i poloprovozním.

De zapotřebí tyto pokusy zpřesnit, urychlit, dokončit

a příslušné závěry realizovat v měřítku téměř provozním

alespoň 5 let v prvním agrokomplexu a pak převéet do dalšího

agrokomplexu.

Všechny podmínky splňuje 3E Oaelovské Bohunice, kde je

výzkumný ústav Jidsrných elektráren (VÚJE) a v blízkosti

výzkumné ústavy při vysoké škole zemědělské v Nitře.

Další výzkum provádí řada zemědělských výzkumných pra-

covišti v rámci vysokých škol, ministeretev i Cs. zemědělské

akademie.

Oalši výzkumná pracoviště mají možnoati a zkušenosti,

ale je zapotřebí přidělit jim konkrétní práci v rámci úkolů

RVT. Do to například Státní výzkumný úetav pro stavbu strojů

(SVÓSS) v Běchovicích, který se zabývá již dlouho eušáren-

stvím (státní cena Klemente Gottwalde , 1974).

- 125 -



De zapotřebí vyvinout velkokapacitní euiárnu pro Jakost-

ní krmiva (vojtéika a pod,) při napojeni na horkou vodu ze

SCZT max. 150°C, provozně odzkoušet a zajistit výrobu.

Jakožto doplnik lisováni čerstvé pice před sušením a vyliso-

vanou ííávu hned použit pro zlepšeni krmiva hovězinu dobytku.

Dokončit vývoj a zahájit výrobu dostatečného počtu vel-

kokapacitních zemědělských automobilů i s velkokapacitními

závěsy. Zpřesnit a urychlit mistni předpověS počasí, vybavit

zemědělské stroje elektronickými měřiči vlhkosti s kontinuál-

ním dálkovým přenosem do budky ovladače stroje i do dispečin-

ku 3ZD resp* státního statku.

Rovněž tak vybavit zemědělské stroje čidlem, které obje-

vuje kameny, ukrytá zvířata a pod. a které zaffidl okamžitou

reakci stroje (zvednuti žacl Hity a pod.) a také čidly

pro práci za úplné tmy.

Agrokomplex musi být skutečně komplexním hospodářem

i po energetické stránce. Tedy budou vněm i přiměřené veli-

kosti skladiStě, sušárny i chladlrny. Odpadni teplo z chla-

diren bude dále zužitkováno pro přípravu teplé vody pro myti

i napájeni dobytka a teplo z této odpadni vody pro chov ryb

a zvlažováni volné půdy na Jaře (i na podzim pod černou folii),

Toto všechno Je možné a reálné. Byla vykonána řada opat-

řeni a studii. Oe zapotřebí doeavadni práci velmi důkladně

přezkoumat z mnoha hledisek a stále přizpůsobovat skutečnosti,

která Je Jiná než v době, kdy byla vykonána přlelušná práce.

To nelze žádat od tvůrců základních směrů. Ti odejdou

v dohledné době do důchodu nebo na "onen svět". Oe zapotře-

bí mnohonásobek "fandů", kteři tuto práci budou velmi rádi

dělat celý život.

3e to Conditio sine qua non I

Novi pracovnici musi získat vlastni zkušenosti spojené

s mnoha omyly a pak mohou nastoupit na zodpovědná Mláta.
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3s to dlouhý proces, alespoň 10 1st a ausi začit hnsd
při nástupu na vysokou či odbornou ifcolu v ranci kroužku
podobných fandů.

Měli jsas řadu takových fandů v Minulosti, man* v při-
toanostl a narodi se i v budoucnosti*



N á s t i n v ý v o j e c e n t r a l i z o v a n é h o

z á s o b o v á n i t e p l e m v Č S S R

Dipl. Ing. Jan B o u š k a
/CS/

Resumé:

Referát se zabývá vývojem centralizovaného zásobování

teplem v ČSSR. Uvádí, že v této oblasti má ČSSR dlouhou a

bohatou tradici, nebot prvé dodávky tepla se uskutečnily již

v letech 1917 až 1920 v souvislosti s potřebami důlního prů-

myslu. Největší rozmach centralizovaného zásobování teplem

byl však dosažen až v období socialistické výstavby, tj.

po roce 1948, kdy vznikla řada soustav v komplexním pojetí

zásobující celé aglomerace a dříve vybudované soustavy se

rozšiřovaly. Dnes odvětví energetiky federálního minister-

stva paliv a energetiky provozuje soustavy centralizovaného

zásobování teplem v 69 lokalitách a další soustavy přebírá

do své správy. Pro výrobu tepla se spotřebovává téměř 40 %

prvotních palivoenergetických zdrojů ČSSR. Z celkové výroby

tepla centralizované teplo činí cca 60 %. Další rozvoj je

zaměřen na rekonstrukce klasických i jaderných elektráren

na teplárenské provozy, na dálkovou dodávku tepla do pří-

slušných lokalit a pouze omezeně na centrální zdroje ve

městech. Vytváří se postupně velké oblastní soustavy cen-

tralizovaného zásobování teplem. Významným krokem je i vy-

dání zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla, který v ČSSR

vstoupil v platnost od 1. 1. 1988. Jde o komplexní právní

úpravu, která umožňuje prosazovat záměry a cíle státní pa-

livoenergetické politiky v celé oblasti zásobování teplem.
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N á s t i n v ý v o j e t e p l á r e n s t v í v C S S R

Teplárenství má v ČSSR dlouhou a bohatou tradici. V něk-

terých obdobích bylo v čele světového technického vývoje v

tomto oboru vůbec. Počínaje druhou polovinou dvacátých let

se postupně budovaly velké teplárenské soustavy v Praze,

Ostí nad Labem, na Ostravsku, v Brně a v dalších městech.

Společným znakem těchto soustav však bylo, Se zajišťovaly

teplo především pro průmyslové závody, rozvojem průmyslu =j,

byl také limitován jejich rozvoj a teprve následně bylo do- >

dáváno teplo též pro byty.

Prvé dodávky tepla se uskutečnily na Ostravsku v sou-

vislosti s potřebami důlního průmyslu již kolem roku 1917

až 1920 (např. z elektrárny Karolína). Dále v této oblasti

zahájila již v roce 1923 dodávky tepla výtopna Krnov, v Pra-

ze byla dodávka tepla zahájena v roce 1926 z výtopny na Smí-

chově a v roce 1929 z elektrárny Holešovice, kolem které vzni-

kala již rozsáhlejší parní soustava centralizovaného zásobo-

vání teplem. Na severu Cech v roce 1928 byla uvedena do pro-

vozu výtopna Teplice. V roce 1930 začala dodávat teplo výtop-

na v Mariánských Lázních a zejména teplárna v Brně. Tato tep-

lárna a navazující parní soustava byla ve své době na špič-

kové úrovni. Teplárna v Brně - špitálce byla vybudována za

pouhých 20 měsíců a zahájila svou činnost v prosinci 1930. '

Měla pro město i velký ekologický význam, nebot jejím uve- i

děním do provozu přestalo znečišťovat ovzduší 68 velkých

továrních komínů. Byly v ni tehdy postaveny 3 kotle á 45 t/h '

0 parametrech 6,5 MPa, 435*C a 1 kotel 50 t/h. Ve strojovně ;,

byly instalovány tři proti tlaké turbiny, a t o 2 x 4 , 5 M W a ,;

1 x 9 MH a 1 kondenzační turbina 6 MW. Veškerá pára z kotlů j

byla vedena nejprve přes protitlaké turbiny, kde expandovala

až na tlak 0,9 MPa. Tato pára pak mohla být současně vedena

buď do kondenzační turbiny nebo do dálkových parovodu pro

zásobování odběratelů ve městě. Ještě před koncem roku 1939

pak byla rozšířena o pátý kotel s výkonem 75 t/h a po druhé

světové válce (1949 - 1955) o novou část (3 kotle 100 t/h,

1 kotel 125 t/h, 2 protitlaké turbogenerátory á 25 MW, 1 kon-

denzační stroj 22,8 MH a 1 protitlaky stroj 5 MW). 1 i

- 129 -



V roce 1932 byla uvedena do provozu teplárna Trmice

(Ostí nad Labem), teplárna Karlovy Vary a uskutečněny prvé

dodávky tepla v Bratislavě (teplárna Bratislava I). V roce

1935 byla zahájena dodávka tepla z teplárny Kolín - Zálabí a

z teplárny Bratislava II. V roce 1936 z výtopny Děčín, v ro-

ce 1937 z teplárny Pardubice a v roce 1938 z teplárny Náchod.

V období II. světové války byl další rozvoj centrali-

zovaného zásobování zastaven až na výjimku (teplárna Bratisla-

va III,provoz od r.1942). Technicky se však připravovalo

řešení dalšího rozvoje v některých lokalitách tak, aby po

osvobození v krátkých termínech mohly být zahájeny nebo roz-

šířeny dodávky tepla. To se týká především Kolína (výtopna

Kolín 1946), Přerova (dodávky tepla z elektrárny zahájeny

v roce 1947), Českých Budějovic (1948) a elektrárny Poříčí II
(1948).

Teprve po roce 1948, t j. v období socialistické výstav-

by dochází k rozmachu centralizovaného zásobování teplem

v komplexním pojetí, vzniká řada soustav zásobujících tep-

lem celé aglomerace a dříve vybudované soustavy se dále roz-

šiřují. Jen od roku 1948 do r. 1960 byly zahájeny dodávky

tepla z dalších 14 zdrojů. Podle krajů se jednalo v jižních

Cechách o elektrárnu Mydlovany (1952), teplárnu Strakonice

(1953), výtopnu Tábor I (1955), v severních Cechách o elek-

trárnu Komořany (1959), ve východních Cechách o elektrárnu

Opatovice (1958) a teplárnu Dvůr Králové (1956), na severní

Moravě o elektrárnu Vítězný únor (1952), teplárnu Olomouc

(1952), elektrárnu Třebovice (1956), elektrárnu Dolní Suchá

(1957), elektrárnu Cs. armády (1960), ve středoslovenském

kraji o teplárnu Martin (1955), teplárnu Zvolen (1955) a o

elektrárnu Nováky (1955).

Mezi roky 1960 až 1980 rozvoj soustav centralizovaného

zásobování již zahrnuje celé aglomerace a dochází k vytváře-

ní velkých soustav. V tomto období byly zahájeny dodávky tep-

la z dalších 32 zdrojů, a to bud nově vybudovaných nebo ze

zdrojů rozšiřovaných, případně z elektráren přizpůsobených
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k odběru tepla. V Praze šlo o nové výtopny Třeboradice (1973),

Prosek (1968), Čimice (1980), Kavčí hory (1980) a o teplárny

Malešice (1963) a Michle (1964). V severních Čechách o dodáv-

ky tepla z teplárny Liberec, z elektrárny Prunéřov I (1969),

výtopny Bílina (1969) a výtopny Teplice (1980), v jižních

Čechách z výtopny Tábor (1971), v západních Čechách zahájila

provoz teplárna Plzeň a výtopna Klatovy, ve východních Čechách

se rozšiřuje odběr tepla z elektrárny Opatovice vybudováním

dálkového tepelného napáječe do Hradce Králové (1974) a jsou

zahájeny první dodávky tepla z elektrárny Chvaletice, na sever-

ní Moravě je zahájena dodávka tepla z nové teplárny Přerov

(1964), z výtopen ve Frýdku-Místku (1974) a Olomouci (1974)

a z elektrárny Dětmarovice (1975). Na jižní Moravě začaly

dodávat teplo výtopny Červený mlýn (Brno 1966), Brno-Sever

(1974), Staré Brno (1963), elektrárna Hodonín (1963), elek-

trárna Oslavany (1966) a teplárna Otrokovice (1970). Na Slo-

vensku šlo zejména o řešeni Bratislavy, kde zahájila provoz

teplárna Bratislava - západ (1968) a výtopna Bratislava - jih

(1971). Dále byly uvedeny do provozu teplárny a výtopny Trna-

va (1966), Žilina (1966), Košice (1963) a zahájeny dodávky

tepla též z výtopny Komárno (1966) a elektrárny Handlová(1968).

Odvětvi energetiky federálního ministerstva paliv a ener-

getiky v roce 1987 provozovalo soustavy centralizovaného záso-

bování teplem v 69 lokalitách. Od 1. 1. 1988 byly začleněny

Pražské teplárny do Elektráren Holešovice, takže hlavní město

ČSSR Praha je celé zásobováno centralizovaným teplem z podniků

energetiky. Tento podnik zásobuje i Kolín. Elektrárny Mělník

dodávají teplo do Horních Počápel a do vlastního města Mělník.

Jihočeské energetické závody zásobují teplem české Budějovice,

Mydlovary, Tábor, Strakonice, Týn nad Vltavou a Písek. Západo-

české energetické závody Plzeň, Klatovy, Karlovy Vary a Marián-

ské Lázně. Severočeské elektrárny dodávají teplo do Komořan,

Mostu, Chomutova, Litvínova, Ostí n. Labem, Liberce, Teplic,

Bíliny, Děčína, Litoměřic a Loun. Elektrárny socialistického

svazu mládeže (ESSM) pak do Tuáimic, Kadaně, Prunéřova a Kláš-

terce n. Ohří. Elektrárny Únorového vítězství (EÚV) do Počerad
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a Ledvic. Elektrárny východních Cech (EVC) do Trutnc.va,

Dvora Králové, Náchoda, Hradce Králové, Pardubic, Opatovic,

Chvaletic. Jihomoravské elektrárny zásobují teplem Brno,

Hodonín, Oslavany, Dukovany a Otrokovice. Ostravsko-karvin-

ské elektrárny (OKE) pak Ostravu, Karvinou, Havířov, Přerov,

Olomouc, Krnov, Frýdek-Místek a Orlovou. Severomoravské ener-

getické závody Opavu.

Na Slovensku Západoslovenské energetické závody (ZSE)

dodávají centralizované teplo do hlavního města SSR Brati-

slavy (zatím mimo oblasti Petržalka), dále do Trnavy a Ko-

márna. Stredoslovenské energetické závody (SSE) zásobují

Žilinu, Martin a Zvolen. Elektrárna Nováky vlastní město

Nováky, Handlovou a nyní byly zahájeny i dodávky tepla do

Prievidzi. Východoslovenské energetické závody (VSE) záso-

bují teplem Košice, Elektrárna Vojany město Vojany. Atomo-

vé elektrárny Jaslovské Bohunice zásobují vlastní Jaslov-

ské Bohunice a byla nyní zahájena i dodávka tepla horko-

vodem na vzdálenost 24 km do města Trnavy.

Rozvoj centralizovaného zásobování teplem s veřejným

rozvodem tepla z odvětvi energetiky je dále dokumentován

vzrůstem výroby dodávkového tepla. Tak např. v roce 1955

činila výroba cca 20 PJ, zatímco v roce 1987 již 131,1 pj,

tj. 6,7 x více. Z toho pro byty bylo v roce 1955 dodáváno

2,6 PJ, v roce 1987 však již 41,3 PJ, tj. téměř 16 x více.

Tato Čísla výmluvně prokazují tempo rozvoje našeho veřej-

ného teplárenství. Dosažený trend mohl být ještě výraznější,

nebot ve druhé polovině 60. let došlo vlivem optimistických

úvah o možnostech využití především topných olejů k přechod-

né stagnaci rozvoje centralizovaného zásobování teplem. :

Odvětví energetiky zabezpečuje zásobování z velkých zdro- j

jů, které dodávají teplo jak průmyslovým odběratelům, tak i %

komplexní bytové výstavbě. Průměrný výkon jednoho zdroje je |

cca 148 MWt. Dále organizace odvětví energetiky provozují v

přes 3000 km tepelných sítí. Přitom ve správě organizací |

federálního ministerstva paliv a energetiky již převážně $
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nejsou předávací stanice a sekundární sítě a teplo je do-

dáváno spotřebitelům bud přímo (průmysl) nebo prostřednict-

vím dalších organizací, a to především organizací bytového

hospodářství národních výborů.

Centralizované teplo je dále vyráběno rovněž v ostat-

ních odvětvích našeho národního hospodářství, a to přede-

vším v průmyslových podnicích a v organizacích národních

výborů. Průmyslové podniky provozují zdroje tepla určené

především pro zajištění jejich účelové výroby, ze kterých

je v některých případech dodávána část tepla pro jiné spot-

řebitele a i pro komplexní bytovou výstavbu. Průměrný výkon

těchto zdrojů činí 30,4 MWt. Organizace národních výborů

provozují převážně okrskové a místní kotelny o relativně

nízkém výkonu, průměr na jeden zdroj činí 13,3 MWt. Dále

nakupují teplo od odvětví energetiky a ostatních resortů

a přes svá zařízení ho dodávají pro komplexní bytovou vý-

stavbu. Celkem organizace národních výborů spravují 5 888

předávacích stanic a provozují 5 670 km tepelných sítí. V

některých případech dosud provozují i větší zdroje tepla

o výkonu 25 MWt a více.

Pro sjednocení a koordinované řízení celé této oblasti

vláda ČSSR svým usnesením č. 63 ze dne 10. 3. 1988 rozhod-

la o tom, že federální ministerstvo paliv a energetiky po-

čátkem 9. pětiletky (tj. postupně od r.1991) převezme od organi-

zací národních výborů do své správy zbývající zdroje s kom-

binovanou výrobou elektřiny a tepla a výtopny o tepelném vý-

konu nad 25 MW včetně primárních rozvodů tepla určených pro

zásobování teplem komplexní bytové výstavby. Po provedení

těchto opatření se zvýší podíl odvětví energetiky na záso-

bování centralizovaným teplem bytové sféry, tj. ze zdrojů

o výkonu nad 6 MWt z dnešních 28 % na cca 53 % a podíl u or-

ganizaci národních výborů klesne na 34 %. Převod se týká 37

výtopen, nebot zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla

byla již nebo jsou v současné době převáděny od národních vý-

borů do odvětví energetiky. Jmenovitě jde o dvě výtopny ve
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středočeském kraji (Nymburk, Příbram-Zdaboř), jednu v jiho-

českém kraji (Jindřichův Hradec); šest v západočeském kraji

(Plzeň-TEZA, Františkovy Lázně, Horní Slavkov), tři v seve-

ročeském kraji (Jablonec n.Nisou, Česká Lípa, Zatec), dvě

ve východočeském kraji (Rychnov n. Kněžnou), tři v seve-

romoravském kraji (Opava, Vsetín), jednu v jihomoravském

kraji (Gottwaldov - Malenovice), dvanáct v západoslovenském

kraji (Komárno, Nové Mesto n. Váhom, Nitra, Levice, Nové Zám-

ky, Skalica, Topolčany, Zlaté Moravce, Bánovce n. Bebravou,

Partyzánské), šest ve stredoslovenském kraji (Prievidza, Ban-

ská Bystrica-Radvaň, Dolný Kubín, Rimavská Sobota, Zvolen-

Balkán) a o jednu výtopnu ve východoslovenském kraji (Prešov-

Lipová).

Organizačně v odvětví energetiky federálního minister-

stva paliv a energetiky je teplárenství začleněno do koncer-

nů České energetické závody a Slovenské energetické podniky.

V českých krajích existují samostatné teplárenské podniky

mimo kraj Jihočeský a Západočeský, kde teplárenství je orga-

nizačně začleněno do rozvodných energetických závodů. Ve slo-

venských krajích včetně hlavního města SSR Bratislavy je tep-

lárenství začleněno do rozvodných energetických závodů. Pod-

niky v odvětví energetiky zabezpečují provoz velkých teplá-

renských a energetických kapacit a provoz primárních tepel-

ných sítí pro předávací stanice s výjimkou hlavního města Pra-

hy a několika dalších lokalit, kde příslušné podniky se dohod-

ly na provozování i předávacích stanic a sekundárních tepel-

ných rozvodů. Dále odvětví energetiky federálního ministerstva

paliv a energetiky ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 130/1979

a č. 384/1980 a nyní podle zákona o výrobě, rozvodu a spotře-

bě tepla č. 89/1987 Sb. a prováděcích předpisů k němu zabez-

pečuje metodické a koncepční řízení celé oblasti zásobování

teplem bez ohledu na resortní příslušnost výrobců a spotře-

bitelů tepla. K tomu jsou ve všech krajích zřízena krajská

střediska centralizovaného zásobování teplem, která jsou or-
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ganizačně začleněna do podniků zabývajících se teplárenstvím.

Na generálních ředitelstvích České energetické závody a Slo-

venské energetické podniky jsou samostatné odborné tepláren-

ské útvary završující územně toto metodické a koncepční ří-

zení. Na federálním ministerstvu paliv a energetiky celo-

státně tuto činnost řídí odborný teplárenský útvar, který

je navíc odpovědný za schvalování celkových koncepcí, roz-

vojových teplofikačních studií atd. Tím vším je zajištěno

vytváření a dodržování jednotné státní palivoenergetické po-

litiky v oblasti zásobování teplem. jj

Z technického hlediska současný stav rozvoje centrali-

zovaného zásobování teplem a teplárenství u nás je charak-

terizován uhelnými teplárnami s protitlakými a odběrovými

turbinami o výkonech 6, 12, 25, 55 a 66 MW, parními kotli

50, 75, 125, 150 a 21O t/h a horkovodními kotli 58 MWt a

115 MWt. Některé starší kondenzační elektrárny s bloky 32

MW, 55 MW a 100 MW jsou postupně rekonstruovány na teplárny

a v této souvislosti byly již vybudovány některé oblastní

teplárenské soustavy (např. Opatovice, Hradec Králové, Par-

dubice, Komořany, Most, Litvínov, Chomutov).

Základním směrem rozvoje čs. teplárenství se stává

využití většiny elektráren, klasických i jaderných pro do-

dávku tepla a s tím související vznik velkých oblastních

soustav centralizovaného zásobování teplem. •

Pro rozvoj centralizovaného zásobování teplem se vytvá-

řejí technické podmínky, nebot

- zvládly se technické otázky dálkové dopravy tepla,

ľ - rozpracovaly se koncepce oblastních teplárenských sou- '-[

stav ve vysoce urbanizovaných územních celcích s pozděj- f

I". ším nasazením jaderných zdrojů, • ;•

| - zpracovaly se studie prokazující, že naturální spotřeba oce- ,|

A le a dalších důležitých výrobků není větší než u variant -m

í** s
.$; decentralizovaného zásobování teplem, a že společensky nutná ^j.

práce je zvláště v případech odběru tepla z rekonstruovaných r
é

f- elektráren relativně nízká, :
"ň
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- analyzovaly se specifické podmínky rozvoje palivoenergetic-

kého komplexu ČSSR, ze kterých vyplývá, že při rozhodování

je nutno respektovat skutečnost, že značná čás*t zdrojů po-

stavěná v poválečném období prudkého rozvoje energetiky

(50 - 100 MW bloky) má vyčerpanou životnost důležitých

technologických uzlů a je nutná jejich obnova v poměrně

značném rozsahu, přičemž se celková životnost prodlužuje

na dalších 25 let. Vkládají se tedy do základních fondů

značné prostředky, a to bez ohledu, zda bude zařízení za-

členěno do teplárenského režimu nebo ne. Podíl prostředků

k zajištění odběru tepla tvoří jen malou část takto vlože-

ných celkových nákladů (cca 2O % ) . Je proto ekonomicky vý-

hodné, aby rekonstruované zdroje sloužily i pro zásobování

teplem,

- byly rozpracovány a kvalifikovány vzájemné vazby mezi elek-

trizační soustavou a teplárenskými soustavami umožňující je-

jich vzájemnou spolupráci,

- byly prokázány přínosy k řešení problémů ekologie zásobova-

ných oblastí,

- byly upřesněny vztahy ke státnímu cílovému programu 02 -

úspory paliv a energií,

- byly projednány legislativní otázky dalšího rozvoje zásobo-

vání teplem, které vyústily ve vydání zákona o výrobě, roz-

bodu a spotřebě tepla.

Zásobování teplem je významnou součástí energetického

hospodářství v ČSSR stejně jako ve všech hospodářsky vyspě-

lých státech s podobnými klimatickými podmínkami a rozvinutým

průmyslem. Je však současně i oblastí se značným technicko-

hospodářským a politickým dopadem. Pro výrobu tepla v našich

podmínkách spotřebovávána téměř 40 % všech našich palivoener-

getických zdrojů. V současné době to činí více než 40 miliónů

í tun měrného paliva. V oblasti užití energií tato hodnota dále

|v stoupá až na téměř 70 %.
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Z celkové výroby tepla v ČSSR centralizované zásobování

teplem činí zhruba 6O %. Zejména velké ústřední zdroje umož-

ňují využití tuzemských palivových zdrojů (uhlí, jaderná ener-

gie) , kombinované výroby elektřiny a tepla, vytěsňování ne-

dostatkových paliv, snižování počtu malých kotelen, úsporu

pracovních sil, racionalizaci ve spotřebě primárních ener-

getických zdrojů a zlepšování životního prostředí v zásobo-

vaných oblastech.

Proto hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje

ČSSR na léta 1986 - 1990 a výhled do roku 2000, schválené

XVII. sjezdem KSČ stanovily jako hlavní směr strukturálních

změn v palivoenergetickém komplexu rozvoj jaderné energetiky

a centralizovaného zásobování teplem.

Centralizované zásobování teplem, v užším slova smyslu

teplárenství, umožňuje uplatnit velké, ústřední zdroje tepla

a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, to je společnou vý-

robu těchto energií v jednom zdroji. Centralizací tepelných

výkonů lze dosáhnout asi 10 % úspory paliva, úspor pracovních

sil a zlepšení životního prostředí. Kombinovaná výroba elek-

třiny a tepla umožňuje další úspory paliva ve výši 15 - 20 %

ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny v kotelnách

a kondenzačních elektrárnách. Výhoda kombinované výroby spočí-

vá v možnosti využít značné množství tepla pro zásobováni měst.

Jde o teplo, které by jinak bylo v kondenzační elektrárně bez

užitku odváděno do okolí v chladicích věžích (asi 50 % z tepla

přivedeného v palivu).

i; Podstatným důvodem k využívání dosavadních kondenzačních

'. elektráren' pro dodávku tepla je i to, že výrazně zlepší ži-

£ votní prostředí ve městech, která jsou dosud odkázána na spa-

í lování převážně popelnatých druhů uhlí. Sníží se rovněž nároky

i" na pracovní síly, protože značně klesne potřeba obsluhy a údrž-

j| by místních zdrojů.

f*. Dalším podstatným programem v rozvoji centralizovaného

I zásobování teplem je využití horké vody v jaderných elektrár-

J nach k výrobě tepla. Tento úkol je u nás prakticky dořešen,se
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sovětskou stranou kontraktačně zabezpečen u všech našich

jaderných elektráren (jak v provozu, tak i v budovaných).

Uvedený zdroj výroby tepla by se měl v letech 1990 až 2000

podle současných prognóz zdevateronásobit.

S výstavbou jaderných výtopen se počítá po roce 2000

v těch územních celcích, jež jsou mimo dosah dálkové dodáv-

ky tepla z jaderných elektráren*nebo klasických zdrojů. Po-

čítá se s využitím provozně ověřené jaderné výtopny sovět-

ského typu o jednotkovém výkonu 500 MW a později o tepelném

jednotkovém výkonu 100 až 200 MW.

V ČSSR máme široce rozpracovaný program dálkové dopravy

tepla z klasických i jaderných elektráren a jsou připravová-

ny projekty dodávek tepla z těchto zdrojů do vzdálenosti až

5O km. Některé akce se již uvádějí do praxe, např. zásobování

Trnavy teplem z jaderné elektrárny Bohunice zhruba na vzdá-

lenost 24 km s tepelným výkonem 240 MWt nebo již zahájená

výstavba zásobování Prahy teplem z hnědouhelné elektrárny

Mělník na vzdálenost téměř 40 km.

Při dalším rozvoji programu centralizovaného zásobová-

ní teplem bude sledováno jednak dosažení úspor topných olejů,

zemního plynu a kvalitního, zejména tříděného uhlí, jednak

uplatňování zásady sdružování investic všech zúčastněných

odběratelů tepla.

Centralizované zásobování teplem jednotlivých územních

celků bude pokračovat v dále uvedeném rozsahu:

Zásobování hlavního města Prahy bude na pravém břehu

Vltavy zajištěno z elektrárny Mělník. V roce 1988 byla zahá-

jena výstavba souboru staveb. Zapojením tohoto externího

zdroje tepla v roce 1991 a integrací existující soustav cen-

tralizovaného zásobování teplem bude do roku 2015, resp. 2020

zajištěno zásobování pravobřežní části Prahy. Levobřežní oblast

bude i nadále zásobena teplem na bázi zemního plynu. V součas-

né době se výhledově zvažuje možnost odebírat teplo pro tuto

oblast z jaderné elektrárny. Se zahájením dodávek tepla z to-

hoto jaderného zdroje se uvažuje až po roce 2005.

- 138 -



Ve Středočeském kraji budou z elektrárny Mělník záso-

bována především města Mělník a Neratovice a z elektrárny

Chvaletice město Kolín.

V Západočeském kraji bude krajské město zásobeno z městs-

ké teplárny Plzeň, která se bude dále rozšiřovat a bude dokon-

čena integrovaná sít centralizovaného zásobování teplem. Lá-

zeňské j»íěsto Karlovy Vary a přilehlá oblast budou během příš-

tí pětiletky zásobovány teplem z palivového kombinátu ve Vře-

sové. Teplárna Karlovy Vary bude pracovat jako špičkový zdroj

v zimním období. Tím se omezí její vliv na životní prostředí J.

lázeňského města. Elektrárna Tisová bude i nadále zásobovat

parou Sokolov a menší přilehlé lokality.

Potřeby Severočeského kraje, především pánevních okresů,

budou zajišEovat rekonstruované kondenzační elektrárny. Lo-

kality Chomutov-Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň a průmyslo-

vé oblasti Prunéřova a Tušimic budou zásobovány horkou vodou

z elektráren Prunéřov I a II. Lokality Most a Litvínov bude

horkou vodou zásobovat teplárna Komořany,lokality Louny, Za-

tec a Postoloprty elektrárna Počerady. Město Teplice bude

zásobováno z elektrárny Ledvice. V krajském městě Ostí nad

Labem se počítá s integrací čtyř z pěti v současné době od-

děleně pracujících soustav centralizovaného zásobování tep-

lem. Převážná část potřeb města bude kryta parou z- teplárny

Trmice. V průběhu 8. a 9. 5LP má být rozšířena o další insta-

lované výkony.

V Jihočeském kraji bude hlavním úkolem příprava maxi-

málního využití dodávek tepla z jaderné elektrárny Temelín.

Tato elektrárna jako největší možný dodavatel tepla byla

situována do oblasti s relativně malou potřebou tepla. Měla -$

by dodávat teplo především pro České Budějovice a perspektiv- i

ně se zvažuje možnost napojení některých menších jihočeských '2

i měst. P
Ve Východočeském kraji bude největší soustava centrali- 'm

zovaného zásobování teplem Hradec Králové - Pardubice - Chrudim i
napojena kromě na elektrárnu Opatovice též na elektrárnu Chva- ;J
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letice a výhledově na jadernou elektrárnu východní Čechy.

Bude se rozvíjet teplárenská soustava z elektrárny Poříčí.

v Jihomoravském kraji je největší akcí úprava jader-

né elektrárny 4 x 440 MW v Dukovanech pro dodávky tepla do

Brna. Napáječ bude zásobovat i přilehlé oblasti.

V Severomoravském kraji je sít centralizovaného záso-

bování teplem nejrozsáhlejší. Pro zajištění tepla v ostrav-

ské aglomeraci se v maximální možné míře využije rekonstruo-

vaná elektrárna Dětmarovice (4 x 2OO MW) . Zásobování rozsah- ---

lé parní sítě v Ostravě má být zajištěno výstavbou velkokapa- >

citního zdroje Třebovice IV. Při zásobování ostravské aglo-

merace se výhledově počítá s využitím připravované jaderné

elektrárny severní Morava. Rozvoj centralizovaného zásobo-

vání teplem dalších lokalit kraje, zejména pak Olomouce a

Přerova, počítá s omezeným rozvojem tepláren a výtopen na

tuhá paliva, resp. ve výhledu s decentralizovaným zásobová-

ním na bázi zemního plynu.

V Západoslovenském kraji je počítáno s využitím jader-

né elektrárny Jaslovské Bohunice pro zásobování teplem Trna-

vy, Leopoldova a Hlohovce. Po roce 2OOO se uvažuje i o na-

pojení Bratislavy na tuto teplárenskou soustavu. Jaderná

elektrárna Mochovce bude zásobovat teplem Levice, Nitru,

Tlmače a Zlaté Moravce.

Ve Stredoslovenskom kraji bude rekonstruována elektrár-

na Nováky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a bude

zásobovat teplem Prievidzu, později i Partizánske, Topolča-

ny a Bánovce nad Bebravou. ;

Ve Východoslovenském kraji se uvažuje o zásobování Tre- i

bišova a Michalovou z elektrárny Vojany. Spolu s výstavbou

jaderné elektrárny východní Slovensko (2 x 1000 MW) v loká- j

lite Kecerovce se počítá s dodávkou tepla do Košic a Prešova ?

(kolem roku 2000) . jjf,
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Budou dále samozřejmě rozvíjeny další soustavy, které

odvětví energetiky provozuje nebo bude provozovat. V těch-

to soustavách se počítá s přirozeným nárůstem spotřeby a v

souladu s tím i s udržením v provozu, s rekonstrukcemi a

rozšířením příslušných výrobních a rozvodných zařízení.

Progresivní teplárenský program se neobejde bez kon-

cepčního řízení rozvoje a bez stanovení metod a nástrojů

jeho prosazování a uplatňování. Na zásobování teplem se po-

dílí všechny resorty a národní výbory, a to jako výrobci i

jako jeho spotřebitelé. Je třeba sladit a podřídit jednotné

koncepci různé zájmy resortů i národních výborů, využívat

v maximální míře moderně koncipované teplárenské systémy,

důsledně prosazovat hospodárnost ve výrobě a spotřebě tepla

5, a vytvářet ekonomické podmínky pro sladění místních a pod-

nikových hledisek s celospolečenskými potřebami. Tuto kon-

cepci je nutno řešit jak celostátně, tak i v jednotlivých

lokalitách, a to bez ohledu na resortní příslušnost jednot-

livých výrobců a spotřebitelů tepla, a ze všech nositelů

energie, přitom i vymezit rozsah centralizovaného a decen-

tralizovaného způsobu zásobování teplem a stanovit nejefek-

tivnější variantu řešení. Dále bylo nutno upřesnit základní

; podmínky pro zřizování a provozování zařízení pro zásobování

teplem, vyjasnit vztahy k cizím nemovitostem a zvýšit tlak

na hospodaření s teplem.

; Tyto všechny otázky řeší nový zákon o výrobě, rozvodu

a spotřebě tepla č. 89/1987 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky

č. 93/1987 Sb. a 94/1987 Sb. Jde o komplexní právní úpravu,

: platnou od 1. 1. 1988, která pomocí instrumentů v ní zakot-

\ vených umožňuje prosazovat záměry a cíle jednotné státní pa-

í livoenergetické politiky v celé oblasti zásobování teplem a

| doplňuje tak vhodně elektrizační zákon č. 79/1957 Sb. a ply-

*' nárenský zákon č. 67/1960 Sb.
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VYUŽITÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY BLAHUTOVICE (SEVERNÍ MORAVA)

PRO ZÁSOBOVÁNÍ OSTRAVSKÉ OBLASTI TEPLEM

Ing.J.Valášek CSc, Ing.J.Kaláb, Ing.V.Mazáč, Ing.F.Seidl

Ing.J.Ostrolucký, Ing.V.Rozehnal
/CS/

Studie vyvedení tepla z jaderné elektrárny Blahutovice (EBLA)

byla zpracována jako součást plánovací dokumentace pro přípravu

investičního záměru na výstavbu jaderné elektrárny Severní Mo-

rava. Vzhledem k rozsáhlé oblasti s množstvím územních celků,

ve kterých by bylo možné dodávky tepla z JE využít, bylo účelem

studie vyhodnotit jejich vhodnost a efektivnost při realizaci do-

dávek tepla z JE.

Celá oblast je charakterizována tepelným příkonem cca 3 600 MW

s roční spotřebou tepla cca 36 000 TJ.r" , přičemž téměř

50 % výkonu a 75 % spotřebovaného tepla je navrhováno zajistit

z JE.

Variantní návrhy jsou motivovány počtem a trasami tepelných

napáječů, výběrem územních celků, způsobem provozu JE z hle-

diska velikosti a spolehlivosti dodávek tepla, způsobem spolupráce

JE s místními (špičkovými a záložními) zdroji na fosilní paliva.

Přitom bylo sledováno maximální využití stávajících teplá-

renských zařízení z hlediska špičkových výkonů při současném

omezování jejich provozní doby s ohledem na úspory fosilních

paliv, nebot tento faktor bude tím hlavním při hodnocení ekono-

mické efektivnosti celého systému.

Technické parametry zdrojů a rozvodů tepla jsou určující

pro stanovení proměnných hodnot potřeb paliv, energie, pracovníků

a propočtových nákladů. Na základě těchto údajů je zpracován

výpočet ekonomické efektivnosti variant. Kritériem pro výběr je

úroveň převedených nákladů. Spolu s dalšími omezujícími podmínka-

mi tvoří základnu pro technickoekonomický rozbor výsledků

a určení optimální varianty studie, která by měla být rozvíjena

v dalších fázích prípravy a realizace této dominantní teplofi-

kační akce v Srn kraji.

- 142 -



Potřeby tepla řešené oblasti

Podle zadání má býti tepelný výkon v horké vodě z prvých dvou

jaderných bloků vyveden směrem na Ostravsko. Přitom se má posoudit

vhodnost napojení lokalit ležících v blízkosti trasy tepelného

napáječe.

Ostravskou oblastí se rozumí vlastní Ostrava, Frýdek-Místek,

Karviná, Havířov, Orlová a Bohumín.

Územní celky ležící v blízkosti možných tras tepelného napá-

ječe a připadající v úvahu pro zásobení teplem z EBLA jsou :

Nový Jičín, Studénka, Příbor a Kopřivnice. Ostatní lokality Srn

kraje byly vzhledem k velikosti potřeb tepla, vzdálenosti od

předpokládané trasy tep. napáječe EBLA - Ostravsko a terénním

podmínkám z úvahy o zásobení teplem z EBLA vypuštěny.

Potřeba tepla
vodě z EBLA :

Lokalita

Nový Jičín

Studénka

Příbor

Kopřivnice

Frýdek-Místek

Přep.průmyslu F.M.
Paskov-sklenlky

šalamouna

Poruba

Jižní město

Radvanická kotlina
VŽKG

NHKG

Havířov

Průmysl Hav.-J.M.

celkem sledované lo

v jednotlivých

MW-TJ.r"1

11

rr

u

11

u

ir

n

n

M

II

11

kalitv "

lokalitách zásobitelná v horké

Potřeba tepla

v r. 2002

80-800

84-840

17-170
210-2100

203-2030

-
20-200

81-810

320-3200
444-4440

110-1100

392-3920

290-2900

309-3090

-

2560-25600

v r. 2015

115-1150

107-1070

28-280
245-2450

253-2530

100-1000

20-200

110-1100

343-3450

496-4960

140-1400

300-3000

290-2900

350-3500

55-550

2954-29540

':
w

í
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Výše uvedenou část Ostravsko-karvinské aglomerace zásobované
teplem z EBLA doplňují ještě lokality v okrese Karviná, které
jsou se soustavou prupojeny, ale jejichž základní zatížení se
předpokládá pokrývat z EOĚ :

Karviná 215 - 2150 246 - 2460
Karviná-průmysl, doly 115 - 1150 210 - 2100
Orlová 93 - 930 110 - 1100
Bohumín 48 - 480 65 - 650

Celkem Ostravsko-karvinská
oblast 3031 - 30310 3585 - 35850

Návrh variant řeěení
Aby bylo možné zvládnout oelou škálu technických problémů,byly
některé evidentní údaje zadány, další jsou předmětem variantních
návrhů.

Zadanými údaji jf«u :

- situování JE = Blahutovice
- velikost JE = 2 x 1000 MW
- dodávka tepla z JE = 2 x 850 MW
- parametry teplonosného média = horká voda 150/60°C
- hlavní směr vyvedení tepla = Ostravsko

Pro ekonomické porovnání byly vybrány následující varianty
vyvedení tepla z EBLA :

Varianta 1 - zahrnující do SCZT z EBLA maximální oblast, přičemž
výměna palivových článků v reaktoru EBLA nebude prováděna v mě-
sících prosinec, leden a únor, t.zn., že tepelný výkon z EBLA
do SCZT v těchto měsících ani při havárii neklesne pod B50 MW.
Způsob spolupráce s doplňujícími zdroji v lokalitách je navržen
tak, aby bylo vytěsněno maximální množství fosilního paliva,
t.zn., že EBLA pokrývá základní část diagramu ročního trvání
potřeb tepla. Velikosst doplňujících zdrojů v lokalitách je
navržena tak, aby splňovaly ČSN 38 3350 při poklesu tepelného 1 :'

:

výkonu z EBLA na 850 MW v topné špičce a zároveň splňovaly apli- *
kaci příslušného článku ČSN 38 3350 na nulivý tepelný výkon f

z EBLA v topném období mimo měsíce prosinec, leden a únor. ,j
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Vyvedení tepelného výkonu z E8LA ve výši 1700 MW v horké vodě
150/60°C je u této varianty navrženo jediným napáječem 2xON 1600.

Varianta 2 - Vychází ze zásad provozních režimů JE stanovených
pro variantu 1, od které se liší pouze tím, že tepelný výkon z EBLA
ve výši 1700 MW v horké vodě 150/60°C je vyváděn dvěma
napáječi 2 x ON 1200, což zajišfuje vyšší úroveň bezpečnosti
dodávky tepla pro Ostravsko.

Varianta 3 - je motivována tendencí snížit propočtové náklady
rozvodu tepla. Zásady provozu JE jsou obdobné předchozím variantám,
přičemž ze zásobování z EBLA jsou vypuštěny lokality Nový Jičín,
Příbor, Kopřivnice a průmysl před Havířovem. Dimense napáječe
2 x DN 1600.

Tepelné sítě
Průměr napáječů pro jednotlivé varianty byl stanoven na zákla-
dě optimalizačního výpočtu průměru tep. sítě. Tento program porovná-
vá investiční a provozní náklady, tepelné ztráty a čerpací práci
a na základě vyhledání minima těchto funkcí určí optimální průměr
potrubí.
Tlakové diagramy byly sestaveny na základě předběžných hydrau-
lických výpočtů pro určené dimenze potrubí dle výpočtu opti-
malizace a zadané odběry dle výpočtových schémat. Tlakové dia-
gramy a výpočtová schémata byla v průběhu prací několikrát poz-
měněna tak, aby se v maximální míře využito přenosových schop-
ností stávajících sítí a pouze v nejnutnějších případech do-
cházelo k jejich zesílení.
Vzhledem k velkým objemům oběhové vody v tep. napáječích bude
využíváno její tepelné kapacity k akumulaci tepla. Bude využíván
přebytek tep. výkonu na JE v době nočního útlumu a v době noční-
ho snížení potřeby el. energie ke zvýšení teploty v přívodním
nebo vratném potrubí. Tato akumulováni energie pak umožní sníže-
ní tep. výkonu v JE ve prospěch výroby el. energie ve špičce.
Akumulace do přívodního potrubí je výhodnější a provádí se
zvýšením teploty v přívodním potrubí, ovšem pouze do max. konstr.
teploty napáječe (150°C). Vzhledem k navrhování průběhu teplot-
ního diagramu, kdy teplota v přívodním potrubí klesá se stoupa-
jící venkovní teplota*velice zvolna, lze této akumulace v zimním
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období využít pouze v malé míře. V úvahu přichází její vyu-
žití při venkovních teplotách nad +2°C, kdy teplota v přívodním
potrubí je již nižší. Akumulace do vratného potrubí bude využí-
vána v převážné většině zimního období. Předpokládá se přepouště-
ní z přívodního do vratného potrubí po trase napáječe ve vhodných
místech a tím zvýšení teploty vratného potrubí. Tento způsob
akumulace ovšem vyžaduje určitým způsobem možnost řízení rychlos-
ti oběhové vody tak, aby ohřátá voda ve vratném potrubí dorazi-
la do JE v dobu právě potřebnou. Bude proto nutné dálkové řízení
všech předávacích stanic z jednoho centra.
Předběžně se předpokládá akumulace do přívodního potrubí se zvý- I
šenírn teploty o^t = 30°C (max. do 150°C), akumulace do vratné-
ho potrubí na max. teplotu 100°C, přičemž změny teploty mezi JE
a hranicí města Ostravy se projeví za 5 až 6 hodin. V případě
využití celé kapacity napáječe pro akumulaci uvedeným způsobem
je možno do obou potrubí naakumulovat max. výkon 1080 MW po do-
bu 6 hodin. Je zřejmé, že akumulaci v tomto rozsahu nebude v pro-
vozu možno využít.

Současně se zvětšováním dimenzí hlavních napáječů vyvstává do
popředí otázka jejich opravy v případě náhlé poruchy, která
způsobí nutnost odstavení napáječe z provozu.
U této soustavy je otázka spolehlivosti řešena umístěním spolu-
praacujících zdrojů v každé samostatné oblasti nebo možností tuto
oblast ze vzdálenějšího zdroje v případě poruchy zásobovat.
Ovšem vzhledem k výši instalovaného výkonu (alespoň 53* v kaž-
dé jednotlivé oblasti) se objeví snížení tepelné pohody v by-
tech při nižších venkovních teplotách v délce opravy napáječe
nad 24 hod.
Dokonale řeší tento problém var. 2 zdvojením a zokruhovánJnna-
páječů, čímž se dosáhne při jakémkoliv místě poruchy možnost ;
zásobování teplem z JE zokruhovaným napáječem a vhodným řešením '
přečerpávacích stanic. Podobným způsobem za jistu je spolehlivost tří- ••
trubkový systém, ovšem pouze na hlavním napáječi. |
Tato provozní spolehlivost je samozřejmě vykoupena zvýšením
investičních nákladů. Jiná cesta spočívá ve vybavení oprava-
renského střediska takovým zařízeními které dokáže i složitou |



poruchu tep. napáječe velkého průměru odstranit v přiměřeně krátké

době.

Tepelné napáječe budou vedeny zásadně nad terénem na nízkých

patkách (pozemní provedení). Pouze v případech, kdy si to

vyžadují zvláštní okolnosti - křížení žel. trati, komunikace,

je uvažováno vedením v protlacích, kanálech či vedení na vysokých

sloupech. Tepelné napáječe velkých průměrů je nutno považovat

za prioritní vedení, kterému je nutno přizpůsobit komunikace a jiné

inženýrské sítě - výstavba přejezdů pro polní cesty atd.

Souběžně s dalšími stupni projektové dokumentace je nutno zajiš-

ťovat vývoj a výrobu konstrukčních prvků pro potrubí velkých prů-

měrů. V současné době se připravuje stavba o dimenzi DN 1200,

větší dimenze pro stavbb TN nebyly použity. Bude nutno zajistit

výoobu potrubí ON 1400 a ON 1600, vývoj a výrobu armatur a ucp.

kompenzátorů těchto velkých průměrů. U ucp. kompenzátorů zvažovat

vývoj tlakově odlehčených kompenzátorů, které podstatným způsobem

snižují síly na pevné body. Pevné body jsou ve všech případech uva-

žovány jako monolitické železobetonové bloky. Velmi problematické se

jeví technické řešení tak zvaných koncových pevných bodů v úsecích s

osovými kompenzátory, kde vodorovná síla ve směru osy potrubí činí

od jednoho potrubí ON 1600 přibližně 6000 MN. Místa s máloúnosný-

mi zeminami v nivě Odry mohou v některých částech trasy použití

osových kompenzátorů u potrubí velkých dimenzí vyloučit.

Značná část tras tepelných napáječů je vedena na území dotče-

ném nebo ohroženém účinky důlní činnosti. K eliminování nepříznivých

účinků poddolování, poklesů terénu a vodorovných deformací, se

musí provést odpovídající opatření. Například u pozemního vedení

musí patky a podpěry umožňovat postupnou rektifikaci výšky osy

potrubí podle narůstajících poklesů terénu. Na poddolovaném území

se předpokládá kompenzace pomocí "U" kompenzátorů.

Přečerpávací a směšovací stanice

Volba přečerpávacích stanic vychází z výpočtu optimálníhov^růmě-

ru potrubí ve vazbě na tlakové diagramy. Vlastní umístění je

potom ovlivněno vazbou na širší územní technické vztahy.
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Pro jednotlivé varianty a PSČ jsou v následující tabulce uvede-

ny předpokládané instalované výkony Pi a předpokládaný odebíraný

příkon Pp v jednotlivých přečerpávacích stanicích.

PSČ

Studénka

Korýtko

Jižní město

Kopřivnice

Frýdek-Místek

Příbor

Varianta 1.
Pi(MW)

11,40

5,85

9,46

1,40

2,30
-

Pp(MW)

7,95

3,69

6,82

0,80

1,40
-

Varianta
Pi(MW)

9,15

7,70

14,6

-
2,48

11,92

2.
Pp(MW)

5
4
10

1
8

,70
,80
,00
-
,52
,59

Varianta 3.
Pi(MW)

13,80

7,14

17,10
-

2,69
-

PP(MW)

9,80

4,43

11,20
-

1,66
-

Celkem 30,41 20,66 45,85 30,61 40,73 27,09

Za účelem dosažení max. dodávky tepla z JE během roku je nut -

né provozovat tepelný napáječ s vyššími parametry, než odpovídá

teoretickému průběhu teplotního diagramu v závislosti na ven-

kovní teplotě. Po dobu spolupráce se špičkovými zdroji bude

udržován teplotní spadat = 90 C, který se při přechodu na let-

ní období postupně zmenší na jt = 30 °C.

Pro spolupráci se špičkovými zdroji je volen způsob sériového za-

pojení a úprava parametrů ve směšovacích stanicích. Zde se upraví

teplota vody v přívodním potrubí směšovacích čerpadel smísením

s vratnou vodou tak, aby její teplota korespondovala s venkovní

teplotou. V případě současné spolupráce se špičkovým zdrojem zde

dochází k dalšímu doohřevu vratné vody a smísením se opět upraví

na požadovanou teplotu.

Směšovací stanice budou umístěny buá přímo ve spolupracujícím

zdroji (ETB, NHKG, VŽKG, prům. odběry) nebo v přečerpávací stanici

v jeho těsné blízkosti (PČS Kopřivnice, PČS Frýdek-Místek) nebo

jako samostatné objekty v místě napojení na tep. sít jedn.lokalit

v blízkosti spolupracujícího zdroje (Nový Jičín, Studénka,

Příbor, Radvanická kotlina). Pro zásobování Havířova bude upravena f,/

PČS Havířov, která bude směšovat médium z JE a EOÉ na potřebné *

parametry. Lokality Jižního města a šalamouna budou bez směšovacích fí

stanic - zdejší předávací stanice musí zpracovat vyšší tepelný

spád přívodního a vratného potrubí.
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Technicko-ekonomické porovnání variant

Studie vyvedení tepla v horké vodě 150 /60 C z EBLA na Ostravs-

ko byla řešena v několika variantách. Byly prošetřovány : různá

vslikost integrované SCZT, různý způsob spolupráce fosilních

zdrojů s jaderným zdrojem v integrovaná SCZT, vliv způsobu za-

jištěnosti tepslného výkonu v jaderné elně, optimalizace průmě-

ru tepelných napáječů a vliv spolehlivosti provozu tep. napáje-

čů. K jednotlivým prošetřovaným otázkám je možno říci následu-

jící :

a) Různá velikost integrované SCZT

Vs studii byly porovnány varianty s různou velikostí integ-

rované SCZT. I když potřsba jsdnorázových nákladů u varian-

ty s menší integrovanou SCZT vychází výrazně nižší, převe-

dené náklady, které jsou hlavním kritériem ekonomické výhod-

nosti, vycházejí nižší u varianty s větší integrovanou SCZT.

Varianta 1 3

Potřsba tepla v h.v.
sledované oblasti v cí-
lovém roce

z toho v integrované
SCZT

Lokality mimo integrova-
nou SCZT

Z integrované SCZT kryje
EBLA
fos.zdroje

Celkem krytí v oblasti
z fos. zdrojů

Úbytek si.výkonu a práce
v EBLA

Závislá si.výroba ve
fos.zdrojích

Množství vytěsného
fos.paliva dodávkou
tepla z EBLA

Potřsba fos.paliva pro
tap.zdrajs

Potřeba jednorázových
nákladů varianty celkem

MW-TJ

tt

II

11

II

M

MW-MWh.r"1

MWh.r"1

TJ.r"1

M

10áKčs

2954-29540

2954-29540

-

1700-25280
1254-4260

1254-4260

268-972600

117 980

32 100

5 971

6 251,9

2954-29540

2511-25110

443- 4430

1700-22650
811- 2460

1254- 6890

268-855150

135 280

28 906

9 331

5 874,4

I,
%

1
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Varianta

průměrné roční převedsné
náklady

rozdíl V průměrných
ročních přev.nákladech
V3-VI

10áKčs 1809,049 1861,018

51,969

b) Způsob spolupráce fosilních zdrojů s jadernou elnou v SCZT

V rámci 1. varianty byl prošetřován paralelní provoz fosil-

ních zdrojů tepla s dodávkou tepla z E3LA a sérioparalelní

provoz, kdy EBLA kryje plné zákl3dní zatížení v SCZT.

Porovnání bylo prováděno až do úrovně převedených nákladů.

Z porovnání vychází jednoznačně ekonomicky výhodněji kryti

základního zatížení v integrované SCZT z jaderného zdroje :

Varianta 1

potřeba tepla v SCZT MW-TJ.r"1

z toho kryje EBLA "

fos.zdroje "

úbytel si.výkonu a práce

v E3LA MW-MWh.r"1

Množství vytěsného

fosilního paliva dodávkou

tepla z EBLA TJ.r"1

Potřeba fos.paliva "

závislá el.výroby

fos.zdrojů MWh.r"1

jednorázových nákl. 10 Kčs

průměrná roční

celkové převedené nákl. "

rozdíl v průměrných ročních

celkových přev.nákladech "

paralelní pr.

2954-29540

1700-17000

1254-12540

268-550000

21590

17181

226852

0251,9

1926,228

-

sárioparalslní
provoz

2954-29540

1700-25280

1254- 4250

268-972600

32100

5971

117980

6251,9

1809,049

117,179 J

c) Vliv způsobu zajištěnosti tepelného výkonu pro dodávku

tepla v jaderné elně.

Vzhledem k nejednotnému názoru na dobu provádění kampaně

výměny palivových článků v reaktorech a tím i velikosti

zaručeného výkonu pro dodávku tepla z EBLA při eventuálním
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výpadku jednoho bloku v době výměny článku druhého, byly

prošetřeny tyto případy :

1) Výměna palivových článků bude podřízena hledisku dodávky

tepla, t.zn., že bude prováděna v době mimo topnou špičku,

t.j. mimo měsíce prosinec, leden a únor. Podle údajů hydro-

meteorologického ústavu v Praze je pro Ostravu ze zbývají-

cích měsíců roku nejchladnější březen s průměrnou denní tep-

lotou venk. vzduchu +3,3°C. Při aplikaci článku 147 ČSN

38 3350 vychází potřebný tepelný výkon ostatních zdrojů

v SCZT min. 0,53 Qmax. soustavy.

2) Výměna palivových článků nebude podřízena hledisku dodávky

» tepla, t.zn., že k výpadku dodávky tepla z EBLA může dojít

i v době topné špičky a pak ostatní zdroje (včetně záložních)

musí pokrýti 0,67 Q max. soustavy.

Z uvedeného je patrno, že nebude-li výměna palivových člán-

ků podřízena hledisku dodávky, vyžádá si tato okolnost vy-

budování navíc

u var.l var.3

; záložní zdroje na plyn
s tep.výkonem do sítě MW 413 351
což si vyžádá v investic- ,
nich nákladech 10ôKčs 620,- 528,-

t a v ročních převedených
;. nákladech " 94,1 80,2
> .

£•' 3) V případě, že výměna palivových článků bude prováděna mimo

í; topné dbdobí, je potřeba tepelného výkonu v ostatních zdro-

í;, jích dána ustanovením článku 147 ČSN 38 3350, což se proje-

tí ví snížením nutného záložního výkonu proti případné výměny

I palivových článků v době mimo topnou špičku u

var. 1 3

o 313 MW 521 MW

Tato okolnost kladně ovlivní potřebné investiční náklady

na obnovu fosilních zdrojů po roce 2015, které by pak činily

po přepočtu k roku 2015 u var.l 595 x 10 Kčs a u var.3 -

- 425,8 x 106Kčs.



V závislosti na době prováděný kompaně vychází potřeba

tepelného výkonu u ostatních spolupracujících a záložních

zdroj.O v oblasti :

provádění kampaně: mimo top.obd. mino top.špičku v top.šp.

potřeba tep.výkonu
z fosilních zdrojů

Varianta 1

Varianta 3

MW

MW

1254

1254

1567

1775

1980

2126

Jednorázové náklady

na obnovu fos.zdrojů celkem

Var. 1 106Kčs 804,4 1273,4 1893,4

Var. 3 " 804,4 1462,3 1990,3

d) Optimalizace průměrů tep. napáječů

Průměr napáječů byl pro varianty stanoven na základě" opti-

malizačního výpočtu v závislosti na investičních a provoz-

ních nákladech. Z tohoto výpočtu vychází jako optimální

dimense hlavní trasy tep. napáječe :

var. 1 var. 2 var. 3

2xON 1600 2xDN 1200 2xDN 1600

e) Vliv spolehlivosti provozu tep. napáječů

Trasa tepelného napáječe z EBLA na Ostravsko prochází úze-

mím ovlivněným důlní činností. Jelikož nejsou provozní zku-

šenosti s chováním potrubí DN 1600 v těchto podmínkách,

byla zkoumána možnost snížení risika přerušení dodávky tep-

la z EBLA poruchou na napáječi jeho rozdělením do dvou vět-

ví vedených odlišnými trasami. Alternativně pak ještě pro

jednu trasu třítrubkové vedení. Předpokládané investiční

náklady vypadají následovně :

%• IN 10éKčs 4978,5 5455,5 5926,4

|jedna trasa napáječe dvě trasy napáječe |

2 x ON 1600 1 x DN 1600+2xDN 1000 2x0N1200+
+2xDN1200 |
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Vzhledem k značným rozdílům v nárocích na investiční nákla-

dy bylo pro vlastní ekonomické porovnání variant uvažováno

s jednou trasou tep. napáječe o 2xDN 1600,

Závěrečné vyhodnocení

Ze vzájemného porovnání variant vychází ekonomicky nejvýhod-

něji varianta 1 při sé*riovoparalelní spolupráci jaderné elekt-

rárny s místními zdroji tepla, která vykazuje nejnižší převe-

dené náklady. Kromě ekonomického efektu vyžaduje tato varianta I

i nejnižší nároky na fosilní zdroje. Při tomto řešení je tep-

lem z JE zásobována celá oblast, kterou prochází tep.napáječ

a tak i lokality nejblíže položené a tedy nejvíce dotčené

výstavbou a provozem JE budou "odměněny" dodávkami tepla.

Rovněž není zanedbatelný přínos na ekologii oblasti vytěsněním

pevných paliv, t.zn. snížení pevných a plynných exhalací, zá-

sadní omezení produkce popelovin a snížení nároků na železnič-

ní přepravu.

Aby efektivnost navrhovaného jaderného zdroje byla co největší,

jsou zvažovány další možnosti zvýšení vyvedení tepelného výko-

nu z EBLA. Ve spolupráci se Škoda Plzeň jsou navrhovány úpravy

kond. turbin 1000 MW resp. přiřazení satelitní teplárenské

turbiny. Tímto způsobem lze získat cca 2400 - 3000 MW z obou

bloků pro zásobování teplem, což by při respektování zásad uve-

dených v popisované studii a návrhu IZ umožnilo zásobování dal-

ších oblastí Severomoravského kraje teplem z EBLA.

Závěrem lze tedy vyslovit přáni,aby seismické a jiné vli-

vy nezabránily výstavbě EBLA a tato byla co nejdříve k dispo-

zici pro racionální dodávky elektřiny a tepla pro Ostravskou '

oblast, která je na příjem těchto energií připravena, jak z hle- • '.:

diska energetického, tak i národohospodářského významu. "•I
•'••i
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LEGENDA ••

DIMEN2E
2x DN

DÉLKA ÚSEKU .3.5

STAV. HORKOVODNÍ SITE
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TRASY TN

• PČS
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ORLOVÁ
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HAVÍŘOV

i
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l

KOPŘIVNICE

NOVY JICIN SITUAČNÍ SCHEMA VAR. 1



RACIONALIZAČNÍ NÁMĚTY PŘI ŘEŠENÍ KONCEPCE ROZVODE
CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANÍ TEPLEM

Ing. 3án Ostrolucký

/es/

ftešeni rozvoje soustav centralizovaného zásobováni teplen
dané oblasti Má přímý vliv na budoucí spotřebu paliv o energie.
V přednášce jsou uvedeny některé racionalizační náMěty, vyplý-
vající z dlouhodobých zkušeností při řešení rozvoje zásobování
teplem v SeveroMoravské* kraji. Tyto náMěty jsou zatříděné do
čtyř skupin:
I. náMěty pro zpracování bilancí potřeb tepla
II. náMěty pro oblast spotřeby tepla
III. náměty pro řešení tepelných zdrojů
IV. náMěty pro řešení tepelných sítí a řízení soustav centra-

lizovaného zásobování teplem.

V současné době je v Severomoravském kraji příkon soustav
centralizovaného zásobování (dále SCZT) 4 087 MW, z toho je po-
díl horkovodních SCZT 63%. Největší podíl SCZT je v krajském
Městě Ostrava, kde je 5 soustav s celkovým příkonem 1 754 Miv.
Soustavy provozované energetikou o příkonu 2 340 MlV zásobují
teplem 169 tisíc bytů, což v některých městech představuje až
70% celkového počtu bytů. Teplo je v městech přiváděno do pře-
dávacích stanic pro 1 060 odběrných míst parními sítěmi v délce
140 km a horkovodními sítěmi v délce 333 km. První SCZT vznikla
v roce 1927 v Ostravě.

Po tomto stručném uvedení několika údajů o SCZT v Severo-
moravském kraji se nyní vrátíme ke zkušenostem v oblasti řešení
koncepce rozvoje centralizovaného zásobování teplem.
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I. Racionalizační náaěty pro bilance potřeb tepla

Výhledové bilance potřeb tepla na dobu 20 až 25 let jsou
hlavni* výchozí« údaje* pro návrh rozvoje CZT« Zpracovávají
se po provedené* průzkuau potřeb tepla. Tyto bilance lze s větií
přesností stanovit na období cca 5 let dopředu, pro vzdálenější
období jde ve!Sinou o přání odběratelů, která podléhají vlivu
různých faktorů. 3edni* z rozhodujících členů tepelných bilan-
cí je přepojování decentralizovaných zdrojů na soustavu CZT.
V některých územních celcích požadavky na přepojení kotelen no-
hou představovat až 40% nárůstu potřeb tepla za bilancované
období. Proto rozsah přepojení kotelen umožňuje variabilitu bi-
lancí potřeb tepla SCZT podle kapacity zdroje a navržených va-
riant řeSení.

Při zpracovávání bilanci potřeb tepla je třeba vycházet
z ověřeného, skutečného příkonu soustavy. U horkovodních soustav
je zjiStěni příkonu po*ěrně jednoduché (podle dosahovaných hod-
not oběhového Množství vody na prahu zdrojů), u parních soustav
je toto zjišťování pracnějSÍ a výsledek je *éně přesný. Z dlou-
hodobých statistických údajů vychází, že příkon SCZT není line-
ární podle venkovní teploty, ale se aěni přibližně tak, jak zná-
zorňuje obr. č. 1 pro SCZT Ostrava - Poruba. Protože v horkovod-
ních soustavách je potřeba tepla na technologické účely zanedba-
telná, vychází příkon v létě pro přípravu teplé užitkové vody
na úrovni 12% *axi*álniho příkonu. Při nižSích venkovních teplo-
tách než je výpočtová se příkon nezvýSil.

Při hodnocení potřeby tepla odběratelů s vlastními zdroji,
kteří budou přepojeni na SCZT, je nutno vycházet ze spotřeby '•>

paliva nebo z Měřených ročních dodávek tepla na prahu zdroje,
protože instalovaný výkon zdroje je podstatně vySSi, než potře-
ba tepla. Doba využití příkonu pro různé účely odebíraného tepla <
Může být různá. Například pro připojení jistého hlubinného dolu i
na SCZT byly zjiStěny tyto údaje: f_.

vytápěni povrchu 27,3 MW, 247 673 GD/r, t. j. 2 520 h/r ,
ohřev vtažných větrů 3,9 MW, 15 603 63/r, 1 111 h/r ij
příprava TUV 7,1 MW 98 310 GJ/r, 3 846 h/r ;/'
C e 1 k a * 38,3 MW 361 386 GD/r, t.j. 2 622 h/r
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II. Racionalizační náměty pro oblast spotřeby tepla

1. Provoz parních soustav CZT se vyznačuje špičkovými odběry
páry v určitých časových obdobích* Měření* bylo zjištěno, že
při náběhu předávacích stanic v ranních hodinách se zvýší
odebírané Množství páry na dvoj i trojnásobek smluveného pří-
konu, a to bez ohledu na venkovní teplotu. Jestliže v sousta-
vě je velký počet takových předávacích stanic s přerušovaný*
provozem, potom odběr páry v ranní špičce na prahu zdroje se
projeví nedodržením požadovaných parametrů. Tuto nepříznivou
situaci lze koncepčně řešit
- osazením limitních dýz v přípojce odběratele tepla, které za-
mezují vzniku špičkových odběrů nad smluvený příkon,

- délkovým omezováním odběru tepla pomocí dispečerského řízení
předávacích stanic, nebo systémem hromadného dálkového ovlá-
dání použitého v elektrické rozvodné síti,

- změnou řízení předávací stanice tak, že tlumené noční vytá-
pění se prodlouží až do doby kolem 9 hodin, kdy obvykle
končí období nejnižších venkovních teplot,

- nasazením mikroprocesorové techniky pro řízení předávací
stanice, která zabezpečí nepřekročení smluveného příkonu
řízením odběru tepla podle stanovené priority (přednostně
se zabezpečuje příprava TUV na úkor otopu).

2. Racionalizační náměty pro oblast spotřeby tepla mají vést
ke snížení bilancovaného příkonu pro SCZT, a tím i nároků na
výkon zdroje. Náměty mohou být uplatněny podle charakteru
odběratelského zařízeni.

a) Vzhledem ke kolísání průběhu denní teploty i odběru tepla
vlivem provozu vytápěných objektů není přípojná hodnota odběr- .?
ného zařízení součtem všech instalovaných výkonů. Dodávka tepla _•
může být během dne Mžena tak, že se využijí akumulační schop- 'i

nosti sekundární tepelné sítě i vytápěných objektů, zásobních I
nádrží TUV, řízení teploty oběhové vody do otopných soustav Á

podle predikce venkovní teploty. S použitím ČSN 06 0310 se ;i
pak stanoví přípojná hodnota dvěma způsoby: -'i
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Ql - °' 8 Qtop + °' 8 Qvět + Qtuv n e b o Q2 - Qtop + Q v ě f
Přípojná hodnota se pak smluvně určí pro vyěěi příkon z obou
takto vypočtených hodnot Q^ a Q

z
,

b) U parních sítí lze příkon snížit vychlazení* vratného konden-
zátu oběhovou vodou otopných systémů a v prvním stupni ohřevu
teplé užitkové vody. Velkou pozornost je třeba věnovat stanove-
ní povolené hranice vodivosti vratného kondenzátu ve vztahu
k celkové kvalitě vratného kondenzátu na prahu zdroje a dalgí
úpravě tohoto kondenzátu. U jednoho průmyslového odběratele
v Olomouci se tímto způsobem zvýšilo množství vratného kondenzá-
tu téměř o 100% při zvýšení hranice povolené vodivosti o 10 mikro-
siemens.

c) S otázkou vraceni kondenzátu souvisí problematika údržby
kondenzátního potrubí/ jehož životnost je velmi nízká. Dosud
se nepodařilo uzavřít tuto problematiku běžným použitím potrubí
z plastických hmot, i když první kroky byly učiněny. Tímto řeše-
ním by se příkon parních SCZT v Severomoravském kraji snížil
o cca 4,5%, což znamená 60 MlV výkonu.

d) Při řešení koncepce rozvoje CZT lze navrhnout některé zásady
pro připojování průmyslových odběratelů tepla na SCZT:
- využiti tepla z vratného potrubí horkovodní soustavy pro ohřev

bazénové vody, případně v kombinaci se slunečními kolektory.
Doposud projektanti obvykle navrhovali ohřev vody pro baiény
oběhovou vodou z přívodního potrubí,

- totéž se týká využití vratné oběhové vody (o teplotě cca 60°C)
pro podlahové vytápění, kde teplota vratné vody plně tomuto
systému vyhovuje. Podlahové soustavy, které se řeší převážně
s použitím potrubí z plastických hmot, podstatně snižují te-
pelné ztráty objektů, využívají nízkopotenciální teplo a opti-
malizují tepelný komfort při podlahovém vytápění,

. pro vytápění průmyslových objektů se dosud používaly nástennú
soupravy s přívodem čerstvého vzduchu na parametry topné vo-
dy například 130/80 °C. Tyto soustavy nepříznivě ovlivňují
teplotu vratné oběhové vody. Proto se vychlazení oběhové vo-
dy z těchto nástěnných souprav řeší
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a) dodatečným zařazením druhého stupně nástěnné soupravy na
vratnou vodu z prvního stupně/

b) zavedením vratné vody o teplotě kolem 80 až 90 °C do otop-
né soustavy nového objektů a ústředním vytápěnim,

c) změnou nástěnných souprav zavěšenými sálavými panely s do-
datkovou otopnou plochou sestavenou z registrů ze žebrova-
ných trubek. Teplotní spad otopné látky 120/60 °C se rozdě-
lí v poměru výkonu sálavých panelů a dodatkové otopné plo-
chy s tím, že dodatková otopná plocha je zařazena v sérii
za sálavými panely,

pro vytápění skleníků je výhodné kombinovat dodávku tepla dvě-
ma teplonosnými látkami o různých potenciálech jak je znázor-
něno na obr. č. 2. Požadovaný příkon pro cca 14 ha skleníků
v Dětmarovicích je 50,5 MVV a bude zabezpečen takto:

v chladící vodě 25/18 °C 36,6 MW
ve vratné oběhové vodě 53 °C 4,8 MW
v topné vodě 160 °C 9,1 MlV

Tyto údaje platí pro výpočtovou venkovní teplotu -15 °C. Pro
venkovní teplotu nad *Z °C potřebu tepla stačí krýt chladící
a vratná oběhová voda.

III. Racionalizační náměty pro oblast navrhováni tepelných zdrojů

1. Tepelné zdroje pro SCZT je třeba navrhovat nejen z hlediska
kryti maximální potřeby tepla, ale i při posouzeni dalSich hle-
disek:
- kryti Minimálního letního příkonu bez denního odstavování kotlů,
- zabezpečeni dodávky tepla do soustavy i při odstavení teplá-

renského turbosoustroji,
- vyloženi redukčních a výměníkových stanic tak, aby při ípičko-
vé dodávce tepla mohl být snížen elektrický výkon turbosoustro-
ji na minimum a naopak; při tlumeném nočním vytápěni musí být
možnost využití přebytku kotelního výkonu pro akumulaci tepla,
a to bud do samostatných akumulačních nádrží nebo do tepelných
napáječů* Takto akumulované teplo.lze pak v době elektrického
ipičkového odběru využit k vyiif výrobě elektrické energie*
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2. Při řešení rekonstrukce kondenzační elektrárny na teplá-
renský provoz je třeba posoudit všechny nepříznivé aspekty
kondenzační elektrárny vůči teplárno:
- blokové uspořádání elektrárny, kde není záskok kotlů nebp

turbin a kdy při výpadku kteréhokoliv hlavního zařízeni musí
se z provozu odstavit celý blok,

- při výpadku kondenzační elektrárny lze elektrickou energii
vyrobit v jiném zdroji propojené elektrizační soustavy, ale
oři výpadku bloku teplárenského zdroje dodávka tepla není
zaji8titelná z jiného zdroje (nebo jen částečně),

- výroba elektrické energie v kondenzační elektrárně se řídí
podle požadavků elektrizační soustavy a okamžitých zásob uhlí
na skládce. Při teplárenské* provozu je přednostní dodávka
tepla, vyrobená elektrická energie se považuje za vynucenou
a zásoba uhlí na skládkách musí být zabezpečena podle potřeb
tepla podle očekávaného průběhu venkovní teploty,

- při změně kvality paliva může dojít ke snížení výkonu kotlů
a tím i elektrického výkonu bloku. Scházející elektrický vý-
kon se zajistí v jiném zdroji elektrizační soustavy. Pro do-
dávky tepla takové sníženi tepelného výkonu nelze připustit.

Při teplárenské rekonstrukci Elektrárny Oětmarovice
4 x 200 MW na spalování směsi černého prachu, proplástku a kalů
byly tyto okolnosti podro ně posuzovány s tímto výsledkem:
a) propojeni bloků na parní straně kotlů pro zvýiení spolehli-

vosti dodávek tepla by bylo velmi nákladné, proto se s tím
neuvažuje. I když teplárenská rekonstrukce bude provedena
u viech čtyř bloků, do bilancí tepelného výkonu pro SCZT
budou zahrnuty pouze tři bloky. Jeden blok zůstane v rezer-
vě pro poruchové výpadky ostatních bloků.

b) Tepelný výkon do SCZT nutno zabezpečit i při sníženém výkonu
kotlů z důvodu zhorSení jakosti paliva. Proto byla navržena i
rekonstrukce ST i NT dílů TG 200 MIV tak, jak je znázorněna £
na obr. č. 3. Toto řeiení zajistí takový odběr páry pro teplo- .],
fikeční účely, že do kondenzátoru při seikrcené klapce mezi T
ST a NT dílem bude protékat pouze 10% objlmového množství pá- >
ry na vstupu do TG. Tepelný výkon 260 MW se docílí při výkonu ^
kotle 590 t/h a ohřevu oběhové vody ze 60 na 160 °C. '
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c) Akumulací tepla do tepelných napáječů SMěr Havířov (2x ON
900, 20 k«) a Karviná (2x ON 700, 9 ka) se při tluaenán
nočníM vytápěni a výpočtové venkovní teplotě -15 °C nuže
do vratného potrubí naakuaulovat až 864 G3 tepla, což zna-
•ená v elektrické Špičce vybíjení 3 hodiny o elektrickém vý-
konu 80 MV.

d) V době aenšího tepelného zatížení bloky nohou pracovat v re-
gulaci frekvence elektrizační soustavy* Proto bude na touto
zdroji vybudován dispečink oblastní soustavy CZT, který bude
řídit nasazování bloků pro dodávku tepla, provoz přečerpáva-
cích stanic, akumulaci tepla do napáječů, odstavování úseků
napáječů při poruchách a pod*

3* Zásadní otázkou navrhování zdrojů je Možnost přechodu par-
ních systéMŮ CZT na horkovodní, a tin vySšího využiti páry pro-
tékající turbinou pro výrobu el. energie* Rekonstrukce části
parních soustav na horkovodní byla podrobně řešena v rozvojo-
vých teplofikačních studiích OloMOuce a Přerova. Pro názornost
je na obr. č. 4 schéna této rekonstrukce pro SCZT OIOMOUC, kte-
rá byla navržena ve 2* variantě řešení*

Parní přípojka (1) ON 500/250 pro sídliště Nové Sady - jih
se staví s Možností budoucí zněny tepIonosné látky s tin, že
parní potrubí je již dinenzováno pro horkou vodu 150 °C. Rovněž
předávací stanice jsou připravovány tak, že se v letnín období
provede jejich úprava na horkovodní. Podle této varianty se
Má postavit horkovodní výtopna Nové Sady (VNS), která bude zá-
sobovat teplen koleM 3 000 bytů horkovodnín systémem. Převod
parní přípojky (1) na horkovodní se nuže uskutečnit až po posta-
veni výněníkové stanice pára - horká voda (VS 1) o výkonu 50 MVV,
ze které se vyvede horkovodní napáječ obchvatem kolen západní
části něsta (2). Z tohoto napáječe pak budou postupně napojo-
vány jednotlivé předávací stanice opačným směrem toku jako
v dnešnín parním rozvodu* Pak budou připojeny výtopny VPV a VHR,
které spolu s VNS budou v budoucnu pracovat jako špičkové a zá-
lohové zdroje s jadernou elektrárnou (3ESM). Pro předávací sta-
nice oblasti B bude nutno v předstihu postavit výměníkovou sta-
nici VS 2. Celkový počet předávacích stanic určených k převede-
ni na horkovodní je 5„; o celkovém příkonu 103 MW. Realizace byla
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rozvržena do pěti etap a měla by probíhat 10 až 15 let před
přivedením t.epla z jaderné elektrárny. Ostatní předávací sta-
nice do celkového příkonu horkovodní soustavy 160 MVV se podle
této varianty mají budovat jako horkovodní* Rozpočtové nákla-
dy na rekonstrukci této části parní SCZT na horkovodní jsou
356 mil. Kčs a ukazatel 3,46 nil. Kčs/MV.

Z toho vyplývá, že změna teplonosnč látky z páry na vodu
je velmi nákladná, časově náročná a obtížně realizovatelná.

IV. Racionalizační náměty pro ředění tepelných sítí a řízeni
SCZT

1. Provozem dvou integrovaných soustav v Ostravě se prokázalo,
že integrace menších oddělených soustav je opodstatněná a pa-
ralelní provoz zdrojů do propojených soustav přiráSí řadu vý-
hod. Schéma integrovaných soustav je složitější, ale znamená
- zvýšení teplárenské výroby elektřiny,
- snížení roční spotřeby ušlechtilých paliv pro Špičkové zdroje,
- snížení výkonové reservy, protože koeficient nesoučasnosti
odběru je u větších soustav nižší,

- zmenšení nepříznivých důsledků při poruše zařízení, protože
případná disparita se rozloží na větší území,

- větši akumulací tepla v tepelných sítích, a tím snížení Špi-
ček oproti odděleným soustavám,

- přípravu oblastní soustavy pro budoucí zásobování teplem
z jaderného zdroje,

- možnost optimalizace provozu soustavy s větším využitím hospo-
dárnějších zařízení*

2. Pro optimální řešení tepelných napáječů a přečerpávacích
stanic oblastní soustavy je nutno použit počítače* Přitom je
vhodné spočítat hydraulické poměry u primárních rozvodů, pro-
tože při postupném a často nekoncepčním rozšiřování tepelné
sítě může některá poddimenzovaná větev ovlivnit výkon přečerpá-
vací stanice celého města* Takovým postupem se například pro
SCZT Havířov snížila dopravní výška čerpadel v přečerpávací
stanici až o 30%.
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3. Tepelné napáječe je třeba navrhovat citlivě ve vazbě na

nárůst přenášeného výkonu, přitom sledovat možné kombinace

hledisek: zvětšení dimenze potrubí, zařazení přečerpávacích

stanic, přistavění třetí trubky, zdvojení napáječe zokruhová-

ním.

4. Oblaatní soustavu CZT nutno řídit z dispečinku teplárenské

soustavy* Pro Ostravsko řešíme 3 dispečerská centra: pro

oblast Ostravy, pro Karvinsko a pro dopravu tepla z jaderné

elektrárny na Ostravsko. Funkce dispečinku spočívá v těchto

úkolech: určení predikce průběhu denního diagramu zatížení,

výběr optimální varianty, nasazení spolupracujících zdrojů,

řízení nabíjení a vybíjení tepelné sítě při akumulaci, dálko-

'.• vé řízení přečerpávacích stanic a odstavování úseků tepelné sí-

tě, vyhlašování regulačních stupňů, případně dálkové omezování

odběru tepla, spolupráce s dispečinkem elektrizační soustavy,

vedení evidence o provozu SC2T, sběr a předávání informací,

a další úkoly.
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LEGENDA_K_OBRÄZK8M

Obr. 1 Diagram závislosti příkonu SCZT Poruba na venkovní
teplotě

Obr. 2 Schéma rozvodu tepla pro skleníkový zelinářský
závod

1 -předehřev závlahové vody a živného roztoku
2 - půdní vytápění
3 - teplovzdušné topení skleníků
4 - dohřev živného roztoku a závlahové vody
5 - prostorové vytápění

Obr. 3 Teplárenská rekonstrukce bloku 200 MW Elektrárny
Dgtmarovice

PG - parogenerátor
VT - vysokotlaký díl turbíny
ST - středotlaký díl turbíny
NT - nízkotlaký díl turbíny

Obr. 4 Přepojení části parní SCZT Olomouce na horkovodní

VS 1, VS 2 - výměníkové stanice
VHR, VPV, VNS - výtopny
TOL - Teplárna Olomouc
ŠVOL - Špičková výtopna Olomouc
3ESM - Jaderná elektrárna Severní Morava

I
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ В ПОЛЬШЕ
ОТ АТОМНЫХ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ /АЭС И КЭС/

Михал БОБЕР
Ежи КИЧКО

/Польская Народная Республика/

А н н о т а ц и я

В работе рассматриваются главные факторы, ограничиваю-
щие строительство новых конвенциональных ТЭЦ, сжигающих ка-
менный уголь /ТЭЦ рассматривались до сих пор в Польше как
оптимальное решение/ т.к. напряженный баланс каменного угля,
отсутствие удобных мест для выбора площадки для ТЭЦ, не слиш-
ком отдаленных от потребителей, и другие.

Исходя из этих условий в работе представлена концепция
теплоснабжения больших городов при использовании АЭС и КЭС
как источников тепла.

Определены основные принципы развития существующих тепло-
фикационных систем на основе этих источников тепла.

В работе представлены также важнейшие экономические
предпосылки теплоснабжения больших городов из АЭС и КЭС.

X

Введение

В настоящее время большие города в нашей стране преи-
мущественно снабжаются теплом из ТЭЦ сжигающих каменный уголь
и это решение принималось до сих пор как оптимальное.
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Однако дальнейшее развитие теплофикации на основе ТЭЦ
вызывает разные затруднения и серьезные сомнения, главным
образом из-за ниже;перечисленных причин:

С многих лет рост добычи угля в нашей стране не успевает

за ростом потребности на это топливо, этот дефицит в дальней-

шем будет углубляться,если не измените* до сих пор применен-

ные методы его использования.

При использовании угля в качестве топлива для новопроек-

тированных ТЭЦ в ряде городов встречаются большие затруднения

с выполнением требований по охране окружающей среды а в неко-

торых из-за этого надо бы полностью прекратить строительство

новых ТЭЦ сжигающих уголь.

В проводимых работах по выборе площадок для новых ТЭЦ

отмечается как правило:

- отсутствие удобно расположенной и не слишком отдален-

ной от потребителей площадки для ТЭЦ,

- отсутствие вблизи ТЭЦ места для складирования топлив-

ных шлаков,

- необходимость применения сероочистки дымовых газов,

не применяемой до сих пор на ни одной ТЭЦ.

Строительство углевой ТЭЦ является дорогостоящим меро-

приятием /по отношению к конденсационной электростанции/.

Выше указанные факторы существенно влияют на ограниче-

ние до сих пор применяемых методов теплоснабжения больших

городов.

Анализы показывают, что на настоящем этапе развития энер-

гетики в нашей стране, большим шансом исправления баланса ка-

менного угля и избавления от многочисленных затруднений, свя-
занных с использованием угля является использование в качес-
тве источника тепла
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- конденсационных тепловых электростанций

- атомных электростанций

на замену строительства ТЭЦ сжигающих каменный уголь, считан-

ных до сих пор оптимальным решением. Ниже развиваются два на-

правления дальнейшего развития теплофикации в Польше.

2. Использование конденсационных тепловых электростан-

ций для теплоснабжения больших городов

На основе проведенных анализов можно отметить, что су-

ществуют технические возможности и экономические предпосыл-

ки использования в недалеком будущем свыше 10. КЭС /существую-

щих, будущих в строительстве, и новопроектируемые/ как ис-

точников тепла для теплоснабжения городов расположенных на

значительно большом расстоянии от этих КЭС.

Предусматривается теплоснабжение:

- агломерации города Лодзи - из проектируемой второй

КЭС сжигающей бурый уголь в Белхатове, отдаленной

на ок. 64 км от города,

- Люблина - из предусматриваемой КЭС сжигающей каменный

уголь из любельского угольного бассейна отдаленного

на 35 км,

- Щецина - из существующей конденсационной электро-

станции "Дольна Одра", отдаленной на 30 км,

- Белхатова - из существующей КЭС Белхатув сжигающей

бурый уголь, отдаленной на 12 км,

- Ополя из будущей в строительстве КЭС Ополе, отдален-

ной на 12 км от города,

- Катовицкой агломерации из нескольких КЭС сжигающих

каменный уголь на расстоянии нескольких км от го- t



В этих электростанциях применяются, главным образом, сле-
дующие типы турбин: 13К - 120 /120 МВт/, 13К - 215 /215 МВт/
и 18К - 360 /360 МВт/.Отдельная электростанция оборудована,
как правило, одним типом из этих турбин.

Ниже представляется идея приспособления этих турбин для
теплофикации.

Электростанции, в которых в начале предусмотрено обору-
дование конденсационных турбин 360 МВт /КЭС П в Белхатуве,
КЭС в Любельском угольном бассейне, а также часть строящейся
КЭС Ополе/, в настоящее время предусматривается оснащаю. • тепло-
фикационными турбинами типа 18ЦК - 370.

Номинальная электрическая мощность блока в режиме работы
на максимальную конденсацию равна 370 МВт, номинальная тепло-
вая мощность блока равна 460 МДж/сек а максимальная /при ми-
нимальной конденсации/ - 535 МДж/сек.

Потеря электрической мощности при теплоснабжении 460 МДж/
сек равна:

- около 95 МВт в тепловом пике, для температуры подающей

воды - 160 С,

- около 80 МВт в среднем отопительном сезоне для темпе-
Si

ратуры подающей воды - 130 С.
Принципиальная схема теплоотбора из турбины 18 ДК-370

представлена на черт. №1.

Предусматривается, что теплофикационная турбина ЦК-370
будет работать с постоянным потоком впускного пара, чтобы
обеспечить полную нагрузку котла и переменную степень конден-
сации зависящей от тепловой нагрузки. В летнем сезоне, когда
электростанция может быть нагружена только отбором пара для
горячего водоснабжения, турбины будут работать только в кон-
денсационном режиме.

В существующих электростанциях приспособление блоков
120 и 215 МВт для отбора тепла возможно провести двумя ме-
тодами:
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- путем установления на трубе между ЦСД и ЦНД турбины
регуляционных клапанов и дополнительно перестройкой выход-
ной части ЦСД,

- в случае сработанных турбин - путем их замены турбина-
ми той же мощности, но теплофикационными - типа 13 ЦК - 220,
9 ЦК - 100.

Блок 220 МВт даст тепловую мощность 320 МДж/сек и блох

120 МВт 160 МДж/сек. Теплоснабжение из этих блоков связано

с удельной потерей электрической мощности ок. 0,22 МВт/МДж/

сек, при средней температуре отопительного сезона.

Новопроектируемые теплофикационные турбины 18 ЦК-370,

13 ЦК-220 и 9 ЦК-100 будут произведены в стране на турбоза-

воде "ЗАМЭХ" в Эльблонге.

Как показывают общие идеи теплоснабжения страны - путем

использования КЭС как источников тепла - возможно получить
/и использовать/ ок. 12000 МДж/сек. в течение ближайших 20-

30 лет, что составляет ок. половины сегодняшней тепловой

мощности из источников тепла профессиональной энергетики.

Экономические предпосылки, а также условия охраны
окружающей среды, требуют, чтобы КЭС как источники тепла ра-
ботали в базисном режиме.

Пиковую тепловую нагрузку предполагается удовлетворять

из местных источников тепла,расположенных в районе потреби-

телей тепла, главным образом из существующих ТЭЦ и болычих

котельных.

Эти источники тепла, в основном устаревшие и неудобные

для окружающей среды, особенно подходят для работы в пиковом
режиме.

3. Использование АЭС как источника тепла для теплоснаб-
жения больших городов.
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Применение ядерной энергии для теплоснабжения больших
городов планируется, главным образом, путем использования
АЭС, которые будут построены в нашей стране как источники
тепла.

На АЭС сетевая вода будет подогреваться паром и тепловой

сетью направится к потребителям.

Теплоснабжение от АЭС предусматривается с наименьшими

изменениями в решениях АЭС работающей в конденсационном ре-

жиме, не предусматривается никаких изменений в технических

решениях реакторов; в стране будут применяться советские

реакторы ВВЭР/440 МВт на первой строящейся АЭС Жарновец и

1000 МВт на последующих АЭС/.

Изменению подлежит только турбина, которая не будет

конденсационная, а конденсационная с отбором пара /теплофи-

кационная/. Эта турбина /аналогично как турбина КЭС/ будет

работать при постоянном потоке впускного пара, что обеспечит

постоянную нагрузку реакторов независимо от переменной те-

пловой нагрузки.

Возможно получить номинальную тепловую мощность:

- ок. 450 МДж/сек из блока 440 МВт,

- ок. 1000 МДж/сек из блока 1000 МВт

при удельных потерях электрической мощности 0,14 и 0,16

МВт/МДж/сек.

На основе сегодняшнего состояния развития исследователь-
ских работ, стремящихся к рациональному использованию АЭС
как источников тепла, предусматривается, что в перспективе
20-30 лет будут теплоснабжены:

- Гданьская агломерация из строящейся АЭС Жарновец
с блоками типа ВВЭР 4 x 440, отдаленной на расстоя-
нии 70 км от центра Гданьска, и по пути на расстоянии
50 км от центра Гдыни,
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- Познаньская из проектируемой второй АЭС с 4-мя бло-
ками ВВЭР-1000, отдаленной на расстоянии ок. 50 км от горо-
да,

- Варшавская агломерация из планируемой третьей АЭС,
с 4-мя блоками ВВЭР-1000, отдаленной на расстоянии 60 км
от центра города,

- Краковская и Катовицкая агломерация из планируемой
общей для этих агломераций АЭС, тоже с реакторами ВВЭР-1000,
отдаленной на расстоянии 40 км от центров этих городов.

Предусматривается, что АЭС как источник тепла будет
работать в базисном режиме, а пиковые нагрузки будут покры-
ваться из местных источников тепла, аналогично из-за тех же
причин, как в случае использования далеко расположенных КЭС.

Рассматривалось также применение других ядерных источни-
ков тепла - ACT, оборудованных реакторами АСТ-500 или ACT-300
/также советского производства/. Но интерес к этим реакто-
рам однако меньший по сравнению .с теплоснабжением от АЭС,
так как от: менее экономичные.

4. Главные основы развития теплофикационных систем
на основе КЭС и АЭС как источников тепла

Общим свойством использования КЭС и АЭС для теплоснабже-
ния городов является дальний транспорт тепловой энергии, ко-
торый имеет решающее влияние на экономическую эффективность.

Хак известно, основное влияние на стоимость транспорта
тепловой энергии имеет,кроме стоимости строительства тран-
зитной магистрали, годовое,количество транспортируемой тепло-
вой энергии /тепловая мощность магистрали и время пользования
этой мощностью/.

Очевидно, что удельная стоимость транспорта энергии
уменьшается с ростом диаметра трубопровода, оттуда следует,
что потребление на тепловую мощность из отдаленного источ-
ника тепла должно быть большое, оправдывающее применение воз-
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можно больших сечений трубопроводов в транзитной магистрали;
в наших условиях такими считаем трубопроводы диаметром больше
1000 мм.

Для обеспечения транспорта по возможности большого ко-

личества энергии в год определенной транзитной магистралью

предусматривается, что она будет служить для передачи базис-

ной тепловой нагрузки. Это основная предопределяющая причина

работы отдаленного источника тепла в базисном режиме.

Базисный режим работы отдаленного источника тепла обосно-

ван другими факторами, а именно: стремлением к снижению стои-

мости выроботки тепловой энергии, целесообразностью пере-

становки существующих в теплофикационной системе устаревших

и неудобных для окружающей среды источников тепла на работу

в пиковом режиме; а главным образом обоснован необходимостью

снизить стоимость транспорта тепловой энергии транзитной ма-

гистралью.

Для обеспечения работы транзитной магистрали в базисном

режиме необходимо, чтобы базисные источники тепла параллель-

но взаимодействовали с пиковыми источниками тепла, принцип

этого взаимодействия при предположении, что номинальная теп-

ловая мощность базисного источника тепла равна сумме номи-

нальной тепловой мощности пиковых источников тепла /см. чер.

I» 2/.

Его идея заключается в соединении потока горячей воды,

передаваемого из базисных источников /с высшей температурой/

с потоком воды от пикового источника /с низшей температурой/

в так называемом насосном уале смешивания, из которого будет

выходить вода в количестве и параметрах требуемых для местной

тепловой сети.

В период низких внешних температур потребление тепловой
энергии больше от номинальной мощности базисного источника,
транзитная магистраль будет нагружена полной постоянной теп-
ловой мощностью, чего выражением будет постоянная рлэница
температур подающей и обратной воды в транзитной магистрали



при постоянном количестве сетевой воды. В это время будет

включен соответственно температуре внешнего воздуха пиковой

источник тепла.

Для высших внешних температур, когда теплопотребность

района будет меньше от номинальной тепловой мощности базис-

ного источника тепла, разница температур подающей и обратной

воды уменьшается, но температура подающей воды в этой маги-

страли все будет выше температуры требуемой местной сетью.

В это время эта температура будет уменьшена в насосном узле

смешивания обратной водой от потребителей.

Большие расстояния передачи тепла потребовали повышения

температуры подающей воды свыше 150 С и снижения температуры

обратной воды ниже 70 С - обычно применяемых в местных тепло-

фикационных системах.

Предварительные анализы показывают целесообразность по-

вышения номинальной температуры подающей воды до ок. 165 С

и снижения температуры обратной воды до ок. 50 С, что даст

возможность увеличить эффективность транзитной магистрали

на ок. 43% /по отношению к современным параметрам 150/70 С/.

Транзитные магистрали являются дорогостоящим элементом
теплофикационной системы. Основное влияние на техническое
решение а также стоимость строительства транзитной магистра-
ли имеет система ее прокладки - поземная или подземная.
Магистрали с лоэемноп прокладкой на 40% дешевле чем маги-
страли с трубопроводами в подземных тоннелях. Воздушные ма-
гистрали также удобнее для эксплуатации и имеют большую го-
товность в основном из-за короткого времени, нужного для
локализации и устранения аварии. Решения некоторых элемен-
тов, применяемых до сих пор в строительстве тепловых маги-
стралей, имеют недостатки /решение тепловой компенсации тру-
бопроводов, подвижных опор трубопроводов, теплоизоляции и
др./. В настоящее время разрабатываются научные исследования
/ а Польше и странах-членах СЭВ/, стремящиеся к модернизации
этих элементов.
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5. Экономические предпосылки теплоснабжения городов

теплом из АЭС и КЭС

Ниже представлении основы, принятые у нас в анализах
стремящихся к сравнению,с экономической точки зрения, пред-
ставленного в работе метода теплоснабжения больших городов
из АЭС и КЭС с вариантом строительства ТЭЦ.

Мерой экономической эффективности данного метода теп-

лоснабжения городов является стоимость тепловой энергии

в районе потребителей тепла; эта стоимость состоит из суммы

для выработки и транспорта тепла.

Стоимость выработки тепловой энергии на КЭС определяем

способом, исходящим из ниже представленного рассуждения.

Главным следствием теплоснабжения из этих электростан-

ций является потеря мощности' и электроэнергии. Поэтому

стоимость воспроизводства потеряной мощности и электроэнер-

гии представляет собой главную позицию в стоимости выработ-

ки тепловой энергии на АЭС и КЭС.

Предполагаем, что эта потеря мощности и электроэнергии

будет воспроизведена в новой АЭС /т.н. заменяющей/, построен-

ной в момент появления этой потери. Такое предположение

оправдано тем, что в годах появления роста потери мощности

и электроэнергии, т.е. после 1995 года,в нашей стране будут

строиться только АЭС.

Второй, но совершенно меньшей позицией в стоимости
выработки тепловой энергии на АЭС и КЭС является стоимость
приспособления конденсационной электростанции к теплоснабже-
нию: соответствующего увеличения размеров здания машинного
зала /касается проектируемых электростанций/, приспособления
хондеисационных турбин к отбору пара для теплофикации и уста- :

#
ноаки теплообменников и сетевых насосов. (

л-
Экономические анализы показывают, что определенная для

•ыше представленных оснований стоимость выработки тепловой ;-



. I
• fífy4

энергии на АЭС и КЭС значительно меньше чем на ТЭЦ, которые

должны быть построены в случае, когда ЛЭС и КЭС не будут

использованы в качестве источников тепла.

Меньшая стоимость выработки тепла на АЭС и КЭС чем на

ТЭЦ является результатом следующих факторов:

- относительно высоких капиталовложений на ТЭЦ,

- более высоких параметров пара на КЭС чем на ТЭЦ,

- более удобных для выбора площадки КЭС и АЭС

условий чем для ТЭЦ,

- значительно удобнее распределение капиталовложений

на АЭС и КЭС чем на ТЭЦ, вследствие долговременного

периода выхода на полную тепловую мощность.

В случае, когда источником тепла является АЭС или КЭС,

она работает в то время с соответственно большой степенью

конденсации, т.к. в случае ТЭЦ ведет к заморожению значи-

тельных капиталовложений особенно на первом этапе ей строи-

тельства,

- значительно более низкая цена ядерного топлива чем

цена угля; обращается внимание на то, что этот фактор касает-

ся не только сравнения АЭС с ТЭЦ, но также КЭС с ТЭЦ, так

как следует из пг здположения, что потерянная в КЭС мощность

вследствие отбора тепла будет воспроизведена на АЭС, на осно-

ве ядерного топлива.

Использование АЭС и КЭС для теплоснабжения больших го-

родов вызывает рост расстояния транспорта тепловой энергии

по отношению к до сих пор существующим при подаче тепла из

ТЭЦ, но этот рост незначительный по отношению к ожидаемым

для новостроенных ТЭЦ /если бы они дальше строились/, так

как из-за причин ограничивающих выбор для них площадок, эти

ТЭЦ также были бы более отдаленные от потребителей, чем со-

временные ТЭЦ.

Рост стоимости транспорта тепловой энергии из-за боль-

шого отдаления АЭС и КЭС как источников тепла от потреби-
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телей будет эффективно возмещен тем, что отдаленные источ—

нихи тепла будут работать в базисном режиме а их взаимо-

действие с пиковыми источниками тепла, расположенными в со*

седстве потребителей,будет параллельное.

Суммируя, экономические анализы показывают, что в наших

условиях теплоснабжение городов из АЭС и КЭС даже далеко рас-

положенных от этих городов - порядка 50 км а в отдельных

случаях и больше - более выгодно, чем из ТЭЦ.

б. Заключения

На основе представленных в работе тенденций дальней-

шего развития теплофикации в Польше нашлось: напряженный

в настоящее время баланс каменного угля, ожидаемый его де-

фицит в ближайшем будущем, состояние охраны окружающей сре-

ды, экономические условия и др.

В таких условиях необходимо у нас ограничение строи-

тельства новых угольных ТЭЦ в пользу применения АЭС и КЭС

в качестве источников тепла для больших городов.

Общим свойством этих идей является транспорт тепловой

энергии на большие расстояния, работа отдаленных источни-

ков тепла в базисном режиме, работа мощных местных источ-

ников тепла в пиковом режиме, параллельная совместная ра-

бота базисных и пиковых источников тепла.

Для выполнения представленной в работе идеи дальней-

шего развития теплофикации в Польше начаты соответствующие

исследовательские работы в стране и в международном взаимо-

действии, главным образом в рамках СЭВ.
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Studie zásobováni prahy teplem a vodou z jaderné
elektrárny Temelín (zkrácený výtah ze studie /1/)

Zdeněk Havelka

/es/

Rezumé

Referát se zabývá výsledky studijního zpracováni mož-
nosti dodávky tepla z jaderné elektrárny Temelín (OE Temelín)
do největší spotřebitelské oblasti tepla a užitkové vody
v CsSR - t,j# do pražské aglomerace, což představuje transport
tepla na vzdálenost větši než 100 km» v článku jsou uvedeny
především výsledky různého koncepčního řešeni problému s pře-
nosem a rozvodem tepla v praže pomoci horké vody, se zajiště-
ním potřebné vody a její úpravy pro jednotrubkový teplárenský
horkovodní systém v DE Temelín, alternativní možnosti odběru
tepla z parních turbin Skoda 10C0 MW, řešeni předávacích výmě-
níkových stanic s dochlazovánlm horké vody na teploty nižší
než 20 °C a návrh na využití dochlezené teplonosné vody po je-
jí úpravě v sekundární síti na užitkovou vodu, v průmyslu i
pro jiné účely,

V závěru jeou uvedeny ekonomické podmínky pro realizaci
tohoto projektu s ohledem na prognózy stavu průmyslu a ener-
getiky CSSR okolo roku 2000.
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1.0 Úvod

V nedávné minulosti byla výstavba velkých konvekčnich
energetických zdrojů a zejména jaderných elektráren v Česko-
slovensku zaměřována na realizaci výroby elektrické energie*
V současné době se ve výstvbě prosazuje realizace zdrojů,
které mohou vyrábět nejen elektrickou energii, ale i zásobo-
vat městské a průmyslové aglomerace teplem*

Realizace tohoto záměru v Československu, zejména u ja-
derných elektráren, je komplikována tím, že bariery napr. ja-
derné elektrárny jsou umístěny ve vzdálenostech větších než
30 km od hlavních středisek spotřeby tepla a mají vysoké in-
vestiční náklady.

Tyto i jiné bariéry působí proti rychlé realizaci výstav-,
by jaderných elektráren s odběrem tepla a rekonstrukci stáva-
jících jaderných elektráren na zdroje s dodávkou tepla, přes-
tože je jasné, že při nedostatku vhodných ekologicky čistých
a levných fosilních paliv mohou ve výhledu v CSSR zajistit jen
tyto zdroje dostatek tepelné a elektrické energie při přija-
telném čistém životním prostředí* Tento závěr platí zejména
pro městskou a průmyslovou aglomeraci hl* města Prahy,

Z tohoto důvodu bylo vypracováno několik variantních ře-
šeni tohoto problému pro pražskou aglomeraci a jedna z nich
řeií dodávku tepla do Prahy víceúčelový!) způsobem z jaderné
elektrárny Temelín /OETE/ /I/, které je již ve výstavbě*
Podstatou tohoto návrhu je;
- úprava jaderné elektrárny na dodávku tepla ve výěi f 3000 MW,
- vybudování otevřeného případně polootevřeného teplárenského
systému s horkovodním napáječem /napáječi/ z OETE do prahy,
kde by hlavni napáječ byl napojen na rozvody stávajících

teplárenských zdrojů v praxe*
- v teplárenských centrech návrh předpokládá jednak úpravu
transportní horké vody pro potřeby vytápěni a přípravu tep-
lé a užitkové vody /TUV/ v uzavřených neb otevřených lokál-
nich teplárenských systémech prahy a jednak po dochlazení
a úpravě ochlazené vody její víceúčelové využiti v praže ne-
bo v lokalitách na trase horkovodního napáječe JETE - Praha*
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Konkrétni tanto nóvrh předpokládá dodávku tepla z DETE
do prahy pomoci horké vody o max, teplotě 180 °C a to postup-
né od r. 2000 o tepelném výkonu 1500 MW do r. 2020 a dále ve
výii až 2700 MW. Předpokládá se dále, že horká voda bude do-
chlazována převážné na teplotu < 20 °C.

2,0 Koncepce systému dopravy a využiti tepla

Základni zdroj tepla jaderná elektrárna Temelín /3ETE/
se nachází v jižních Cechách vzdušnou čarou asi 100 km jižně
od prahy a bude uvedena postupně do provozu do r* 2000* Bude
vybavena 4mi tlakovými reaktory VVER 1000 o celkovém tepelném '
výkonu 1200 MW* Maximálni elektrický výkon při kondenzačním
provozu bude činit 4000 MWe* Oe rozhodnuto, že kromě elektric-
ké energie bude 3ETE dodávat teplo do Českých Budějovic, vzdá-
lených asi 30 km a Je žádoucí dodávat jeitě teplo do dalilch
lokalit napr, do Tábora, Týna n/vitsvou, Strakonic, pisku
a dalilch menělch promyslových lokalit, které Jsou ve směru
předpokládaných tepslných napájaču do prahy*

Koncepce napojeni těchto teplárenských lokalit /soustav
centralizovaného zásobováni teplem - SCZT/, podle jedné va-
rianty za studie v /I/ je na obr* 1* ve schématu jsou označe-
nymw)lokálni teplárenské spotřeby tepla a víMwjtepelné výkony
uvazovaných iplčkových zdrojů v r* 2000 - 2020T^Krom* oblasti
soustavy centralizovaného zásobováni tsplem /OSCZT/ 3ETE - Pra-
ha, ja do schématu zakreslena OSCZT Mělník - Praha, která bu-
de zásobovat prahu a část střsdnich Cech z elektrárny Mělník
/EMÉV a výhledově z dalilho jaderného zdroje*

Zásobováni Prahy tsplem po dožiti zdroje EME je koncepč-
ně řeěeno ve studiích /2/ a /3/ z jaderného zdroje východní
Cechy, nebo z jaderné výtopny Kojetice nebo z několika jader- :
ných výtopen po obvodu prahy*

Při vzájemném propojeni obou soustav bude dodávka tepla j
do prahy zajiitěna přijatelným výkonem při havarijních aitua- ':

čich na základních tepelných zdrojích a hlavních napáječích* 1
Celková spotřeba tepla v praže, zajlifovani ttplárenským ,4

8 způsobem a Její roční průběh jsou uvedeny v grafu trváni ta- 4
i; palného výkonu n» obr* 5 a Je na něm vyznačeno pokryti tepla ^

ze zdroje SETE i ze zdroje EM£. V grafu jsou vyznačeny teore- .'•'
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tické hranice dodávky tepla z OETE při různých aax, teplotách
horké vody < ISO °C f 180 °C>při doeažltelnéa průtoku horké
vody napeječea, Ned touto hrenicl zajišťuji dodávku tepla
špičkové lokálni zdroje e přihlédnuti* ne eožnoetl ekonomic-
kého provozu Jednotlivých energetických bloků*

Pro OSCZT Teaelln - Praha je zapojeni jednotlivých lo-
kálních teplárenekých eouetav v preze provedeno poaoci obchvet-
ných nepeječů, které neji záeobovet teple* zejaéna eidllitnl
obleeti rozaletěné kolea Prahy, jak je zřejaé z geografické
eituace ne obr, 3 a z principiálního echenetu zapojeni napáje-
čů na obr, 2,

3.0 Výsledky etudijniho řešeni

Podle výie uvedené koncepce byla podrobniji rozpracována
vlaetni etudle /I/, která hodnotile technické i ekonomické
podalnky pro doprevu teple e vody z SETE do Prahy,

Z výaledků těchto prací vyplynulo:
1) Doprava horké vody z 3ETE do Prahy ee ve etudii předpoklá-
dá dvoutrubkovýa napaječen e potrubie! o evětloeti ON 1200
a ON 1000 v traee Tenelin, Tábor, Beneiov, pieečnice u prahy
v délce A/ 110 ka, aby byla podchycena dodávka tepla do těchto
přidružených lokelit, Krone této trasy byly vytypovaný Ještě
dvi traey napáječů, šedna na levé* břehu Vltavy přes pieek,
Miličln e vyúetšni* u Zbraslavi v délce »* lis ka a druhá v dél-
ce 105 ka, nejkretil ne pravé* břehu Vltevy, která částečně
vede aiao oblasti přidružených lokalit SCZT, Traey napáječů
jsou znázorniny na obr, 4,

Při povrchové* vedeni napáječů jeou nevýhodou viech těch-
to řeienl znečné výškové rozdíly jednotlivých mlet třesy, kte-
ré doeahujl až 370 «. Optlaálizacl traey, technickýa provede-
ni* nepaječů a odlišnou úrovni tleků, nebo unletěni* napječe
v některých čáetech treey tunelu, lze enlžit podstatně hyd-
rostatický tlak v napáječích a ti* tlakový etupeff potrubí ne
aex, hodnotu PN 40 e to jen v některých •letech trasy* V sou-
čeené době ee zpracovává řešeni treey nepeječe OETE Prahe po-
vodia řeky Vltavy a částečný* uloženi* nepeječe v řečiěti Vl-
tavy, což by uaožnilo ve značné «iře owezlt zaboř zeaědělské
půdy e enlžit výěkové rozdíly ne třese nepaječe,
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Ve atudli byly dlakutovány aožnoetl realizace uzavřeriá-
ho, polootevřenáho i otevřenáho systáau napaječA z SETE do
prahy l dálil hlediska epojoná o regulaci a vyvedenia tepla
z 3ETE. Zs zpracováni tichto variant podle očekáváni vyplý-
vá, že jednosairný otevřený napáječ Je inveatlčni i v provo-
zu nejlevnijil.
2) Ohřev horká vody se předpokládá z odbirA páry parní tur-
biny 100 m

9
 SKODA - ZES. Vyvedený tepelný výkon by činil

1000 Mtr až aaxiaálni 1200 MW na jeden blok reaktoru. Horká
vody by se při ziania ipičkováa odbiru teple ohřívala až do
teploty 180 °C. Na základ* novijilch prací k.p. 3K00A - ZES
ee ukazuje, že dodávka tepla 1400 MW z Jednoho bloku jeder-
náho reaktoru W E R 1000 Je reálná.
3) vodu v požadovanáa anožatvl pro koabinovanou výrobu
elektrická energie a tepla v 3ETE a otevřený teplárenský
systáa lze zajistit z řsky Vltavy vllvea velká akuaulačnl
achopnosti vodních přehrad na homía toku Vltavy.

Systáa úpravy vody EPURO by aqhl zajistit úpravu vody
pro otevřený teplárenaký systáa OSCZT Teaelin-praha. Uvede-
ný systáa nsbyl v CSSR Jsiti aplikován, ale předpokládá ss
spolupráce ss sovitskýai organizaceai, která tato zařízeni
v SSSR vyrábijl a v otevřených teplárenských systáaech pro-
vozuji /4/.
4) zapojeni lokálních SCZT e tla teplárenských csnter v pra-
že bylo navrženo systáaaa obchvatných dvoupotrubních napajs-
ČO, která sleduji prevážni trasu základního koaunikačniho
systáau po obvodu Prahy, jak vyplývá z obr. 3. Diaenze po-
trubí napáječe je odstupňována (obr. 2) a vyplývá z velikos-
ti dopravovanáho tepelnáho výkonu.- Obchvatná napáječe aajl •
podststni aenil prflair potrubí, protože ve ipičkováa ziania
období ae provozuji e vyiila teplotnla potsnelálsa horká vo-
dy a v systáasch CZT sa využívá tepla z vody, dochlazená po- >>

aocl tepelných čerpadel, t.J. teplotního rozdílu 180 - 20 °C •]'
• 160 °C oproti 160 - 70 °C B 80 °C u klasických provedeni na- |r
paječfl. investiční a realizační náročnost je podatatni aan- 'i
il. zálohováni funkce systáau v dodávce tepla při havárii tt

Jednoho potrubí teplovodu Je předpokládáno z druháho potrubí '*•;'

nebo z lokálních iplčkových zdrojA na fosilní paliva. Při
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úplnáa odstávaní hlavních napječú 3ETE - Praha Je též reálná
výpoaoc ze eouatav £M£ - vraha při vhodná* propojeni soustav.
6) Náhrade a úprava etávajich lokálních teplárenekých zdro-
jů v praže na teplárenská centre a výainíková etenice byla
ve etudil řeiena ť real způeoby:
e) Vybudovania úetrodního teplárenekáho centra na jihu Prahy,
která bude připojeno ne klaeický dvoutrubkový uzevřený roz-
vod tepla v obchvatných napáječích v praže.
b) Výetavbou teplárenekých center uaistěných v aletech doží-
vajících e etávejicich teplárenekých výtopen, kde byl důeled-
ne upletněn otevřený teplárenský eyetáa*
c) z koebinece obou systáaů ad a) a b).

Ze zprecovánl ee ukázala varianta o lokálniai teplárens-
kým centry jeko nejefektivněji!* oe enedněji reelizovatelná
ve specifických podainkách lokalit prahy a odllinýai teplot-
nlai paraaetry dietních soustav vytápinl a dodávky TUV a na-
bude vyžadovat velká rozaěry potrubí připojených napáječů.
Nevýhodou tohoto řeienl je, že auel alt v každáa teplárenekáa
csntru tepelná čerpadla a tia přívod el« energie, pokud nebu-
de aechanická energie pro pohon tepelných čerpedel zejiitěne
jinýa způsoboa*
6) Nejdůležitějila článkea zařízeni teplárenekých center
jeou vyeokopotenclálni tepelná čerpedla, precujlci e uzavře-
nýa freonovýa okruhea* Pohon koapreeoru je aožná zej1stit
elektrlckýa eotorea, připadni plynovýa aotorea neb spalovací
turbinou e využitia odpadního teplat ve vhodných lokálních
teplárnách perní protitlekou turbinou a přiaýa využitia páry
pro parni eyatáa neb pro ohřev horká vody*
7) Verlente e otevřenýa ayatáaen CZT, zpracovaná ve etudii
předpokládá využiti vody dopravená z 3ETE v praže nikolika
způsoby t
a) na TUV /teplou užitkovou vodu/, j
b) na hygienicky nezávadnou ochlazenou užitkovou vodu, j-
c) na neupravenou průayelcvou vodu, iV
d) na doplffkovou vodu pro Jiná eoustavycZT, 1
a) pro oatatni účely vodu o různá teplotě např. v zahradnic- 1

tví, zeaodiletvl, při rekreaci, sportu a j« •/.
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Ze zpracováni studia je zřejmé, ža využiti horká vody
z OETE po odebráni tepelné energie aá svá o něze ni, která
jsou především dána současnýai hygienickýal předpisy,česko-
slovenský*! zvyklostmi, jedním vodárenskýa systáasa a pit-
nou vodou pro všechny účely použiti v Praze a českoslovens-
kými noraaai jakosti vody, která bráni do určitá alry využit
táto vody v celá šíři potřeb hl. a. prahy nejhospodárnijiia
způsobem.

Z tohoto důvodu ee zpracováni a návrhy na využiti hor-
ká vody v této studii se přístupen rôznych autora liší* v
postatě lze zjistit dva základní přístupy vs využiti a v
úpravě vody*

První uvažuje klasický způsob úpravy vody pro horkovod*
reepektuje stávající hygienická noray pro TUV a užitkovou vo-
du. Veškerou vodu je nutná dochladlt a cheaicky upravit na
příslušnou úroveň" noray a potoa ji používat pro rtkzně účely
v průmyslu a v domácnostech /t.j. jako TUV, na práni i j,/
kroai užiti jako pitná vody první jakosti, v danéa případě
to znaaená použiti stávajícího vodárenského vodovou na užit-
kovou vodu ae široký* spektrem využiti* pro rozvod pitné vo-
dy první jakoati je pak nutné vybudovat nový vodovod o pod-
stetně asnšich dlasnzich.

Druhý přletup řešeni navrhuje čáatačnou úpravu nedoehla-
zsné vody a potoa přlaý odběr horká vody pro TUV bez dochla-
zovánl. Na příslušná paraastry TUV se upravuje miléniu. Toto
řešeni bylo převzato ze sovětských projsktfi, kds obdobný sys-
táa Js v provozu řadu 1st /4/. Zbytsk horké vrátné vody z lo-
kálních teplovodô se upravuje a dochladl a použije ee stej-
ným zpOsobsa, Jako v prváa případě ve druhéa vodárenském okru-
hu.
8) Ve studii byly analyzovány čtyři zpueoby ekumulece tep-

la, které je možné použit v otevřené eoustavě CZT OCTC-Praha,
pro kryti ěplčkového zatíženi elektrizační soustavy, aby
úbytek elektrického výkonu z titulu dodávky tepla byl mini-
mélni.

Byly poauzovány následujíc! možnoetl akumulace teplat
- v teplárenekéa centru,
- při vyvedeni tepelného výkonu z OETE, ,
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- v napájači vodi v aakundárnla okruhu 3ETE.
- v přlrozané akuaulaci tapla v napájači*

Na základi analýzy byla Jako vhodné řaiani přijata va-
rianta akuaulaca tapla při vyvadani tapalného výkonu z SETE
v koabinacl a využitia tranaportnlho zpoždinl horké vody
a akuaulaca tapla v tapalnéa napájači. Najaéni příznivé tach-
nickoakonoaické paraaatry vykazuj* akuaulaca tapla v taplé-
ranakých cantrach*
9) Z* spracovaní návrhu ayatéau dodávky tapla z SETE do Pra-

hy vyplývá* ža raalizaca tohoto zéairu uaožnl vytěanini znač-
ného anožatvi foallniho a zajaéna uilachtllého paliva v ob-
laatl prahy a déla abaolutnl úaporu paliva z* adruiané výroby
tapla a alaktrické anargla v 3ETE*

Za přadpokladu* ža aax. dodávka tapla z tapléranakých
cantar v praza doaéhna v r, 2020 v tapla 33110 TP/r"1, vy-
tianl f v toato roca v přapočtu na zaanl plyn <v 1,14 aid a*
zaaniho plynu* ktarý %% aflža použit v cantru prahy nabo v ji-
ných lokalitách CSSR, kaa nalza dodávat taplo z jadarných
zdrojô nabo z valkých kondanzačnlch alaktráran a odbiraa tap-
la*

Skutačná abaolutni úapora anargla v palivu buda . aanii
v dOaladku anlžani výroby alaktrické anargla v SETE a v tap-
láranakých cantrach* fctará aa aual hradit zvýianla výkonu
zbytku alaktrlzačnl soustavy* Abaolutnl úapora tapla doaéhna
v r. 2020 ~ 19300 TO.r"1, za předpokladu, ža aa buda v C8SR
uiatřaná t v palivu* rasp, v anargii ocaffovat na caloapo-
lačanaké úrovni auaou 2900 Kča«t~*« vznikají roční úapory
v národnia hoapodářatvl v jadnotllvýeh latách podia tab* 1
a doaahujl v r« 2020 2*29 aid Kča.r"1.
10) Za atudljnlho zpracováni* ktaré prověřovalo raallzova-

talnoat zéairu vyplynulo* ža poatup raalizaca aual raapakto-
vat najan valký objaa invaatlčnleh prací, ala atav vývoja
jadnotlivých tachnlckých řaianl* a ktarýai Ja počítáno* z to-
hoto dOvodu aa navrhuji dva základní přístupy k raallzacl I

zéairut t
1) ZpOaob raalizaca va dvou atapách* ktarý přadpoklédé v pr- !
vé atapi výatavbu klaalekého dvoutrubkového řaianl dodávky
tapla v polouzavřanéa ayatéau* ktarý aa v druhé atapi buda
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poatupně aěnit na otevřený eyatáa dodávky tepla a vody z 3E-
TE do Prahy*
2 ) Výstavbu otavfaného ayatéau využívajícího od počátku ta*
palných Čerpadel v lokálních tapláranakých cantrach a a vy-
užitia veškerá vody v pražaká agloaeraci*
Tanto zpOaob řaianí předpokládá postupnou reellzeci ayatáau
CZT a tía poatupné vynakládání invaatlčnlch proatředků v zá-
vialoati na kapacit* aontážnlch podniků. Oproti předchozla
řešenla ad/l Ja tato varianta inveetlčně podstatně úsporněj-
§1.
11) Ekonoaická poaouzanl navrhovanáho díla z hladiaka plat- ,'

ných předpleů ffSSR v r, 1985 bylo prováděno na základe Ber-
ných převedených nákladů za teplo C*. v kče G3 a pořizova-
cích nákladů au celáho teploflkečnlho ayatáau v aid Kčs, reap*
airných pořizovacích nákladů i M v aid Kče m " \ při různá ce-
ně jadarnáho paliva C Q v Kča CO* 1 v rozeahu 5 I 20 k«e CO* 1 •
Výaladky výpofitu Jeou uvedeny v grafu ne obr, 6.

Pro porovnáni bylo v toato grafu zobrazeno 1 řešeni, za-
ložená nm orovnávacl variant! záaobovánl prahy teplea poaoci
zeanlho plynu* Z uvedenáho grafu vyplývá, že varianta dodáv-
ky tepla z 3ET6 do Prahy Ja z ekonoalckáho hladieka konkuren-
ce schopná i e touto variantou a to 1 při inveetičních nákla-
dech 12 aid Kče« protože předběžná celková investiční nákledy
na realizaci 08CZT Teaelln - Praha •• pohybují v rozaahu 7
I 10 aid Kčs (ceny na úrovni r. 1965) - jeví se toto řeienl
i z ekonoalckáho hledleka výhodná* Navíc tato varianta e do-
dávkou tepla z SETE do Prahy využívá v podatati odpadni teplo,
která Je jinak při kondonzačnla provozu 3E v chladicích vě-
žích aařeno a zhoriuje ekologickou eituacl jižních Cech*

Závěr

Studijní zpracováni dodávky teple e vody do hl* a* pra-
hy z SE Teaelln prokázalo aožnoet reelizece tohoto technlc- '
káho díla za určitých technických opatření a po dokončení vý- {
voje jednotlivých koaponent a zařízeni, zejaána teplárenekých v/
center a tepelných napáječů* 'i

Ve atudii ee předpokládá nárůst dodávky tepla z OETE H

do Prahy z výkonu 1500 MW v roce 2000 na aaxlaálnl výkon ť
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2700 vm po roca 2020* Dodávka ee uekuteCni poaoci horké vody
o aaxlaélnl teplotě 180 °C. Horkovodní ayatéa CZT aá být pro-
vozován z počátku polootevřený a v dálil atapi Jako otevřený
a dochlazovénla vratné vody* voda pro ayatéa Je upravována
aatodou flPURO* Teplé užitkové voda ae upravuje přlso z horké
vody, zbytek vratná vody ee dochlazuje,

Výelodky ekonoalckého výpočtu rentability jaou přijatel-
né zrn předpokladu* že inveetlčnl náklady nepřekročí čéetku
15 «ld Kče.

V ekonoaieké Části etudie nebyl zhodnocen přlnoe snad-
nijilho technického řeienl dodávky tepla do přidružených lo-
kellt a iclkový příznivý vliv na ekologické podainky v oblas-
ti uplatninl eystéau,

Z predbežného rozboru úspor energie ve fosllnla palivu
vyplývá, že vynaložené investiční náklady na realizaci toho-
to díla aohou být aplaceny v období piti ež desstl 1st,

Předpoklédsný záair přtdstevuje koaplexnl technické ře-
ienl narůstajících probléaO pražské aglonerace a nože napo-
aoci jejich efektlvnlau nérodohoepodéřekéau řeienl po roce
2000.

Llteretura

/I/ Kolektiv autorů i zásobováni hlavního slita prahy tep-
lea z jaderné elektrárny Teselin studia 104/85.
Ústřsdnl inforaačni středisko pro j»á9rnÝ program
Praha - Zbraelav, prosinsc 1Q66

/Z/ Kolektiv sutorůt Záaobovéni teplea hlavního aists
prahy z jaderné elektrárny Východní Šechy - studls
evC fcviten 1966

/3/ Koloui, 9,
t
 Kaláb a kol.t Rozvojové atudle hlavního

aieta Prahy XI etapa, EGU a E6P arch. č. 221-6-
-029633. proainac 1964

/4/ Ivanov, Bm, P., a kol#l Opyt projektlrovanlja, stro-
jlteletvo a ekeploatacli odnotruonych elstsa tsplo-
naloženlja* Mezinárodni konference Kljev, 1963
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Tab, 1 pŕafclad vytianiné • uapoŕané anargla v palivu,
ktará vznlkna dodávkou tapla Q z OE Taaalln
do Prahy

I

I I

I I I

Q
M p a l
V * P
M u

^DETE
A GbETE
A M p . l
AU

A M p a l

AUC

'H

r
T3.r"l

(tap.r*1)*^
(•'.r-^.lO6

(t.r"1).!©3

MMfta«Mltfh
TO.r"1

(tBp.r"1).^?

(tap,?1).!©3

Kča.r1).!©6

Kía.?1).!©6

2000
17130

701
57S

1840

0.121
13674

680
1624

0*186
10034

410
336

1191
962

2006
22868

936
767

2280

0*109
19167

784
2276

0,186
13162

639
444

1663
1060

2010
28646

1173
960

3740

0,104
24464

1002
2908

0,184
16675

691
570

2004
1360

2020
33110

1366
1140
4300

0,106
28189

1154
3348

0,186
19285

789
650

2290
1550

I.

XI*

III.

v x p

M u

C

6

tachnlcká údaja pro prahu

taehnlekoakonoMlcká údaja pro OE Taaalln

tachnlckoakonoulcki údaja pro aouatavu C2T + ES

vytiininá apotraba zaanlho plynu zm rok

vytiantná apotřaba v anargatiekáa uhlí za rok

ealková úapora anargla vyjádřaná v zamnlit plynu

calková úapora v ztaním plynu vyjádřaná v Kfia.r
(eana s 80,72 Kčt.GD)
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TRASY NAPÁJEČŮ SOUSTAVY JETE

ÁJEČŮTRASY NAPÁJEČŮ SOUSTAVY EMĚ-

JV KOJETICE

OBLASTI ZÁSOBOVANÉ Z JETE

OBLASTI ZÁSOBOVANÉ Z EMÉ -
JV KOJETICE

ZÁKLADNI KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM

3 Lokální t*plár«naké oblasti Prahy sáaoborané
t«plM B« idroja JB- X M A I Í H a SL Milník
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ZEMNÍ PiyN (PALIVOVÁ SLOŽKA PŔEV. NÁKLADŮ}

11 Kčs 12.10

POŘIZOVACÍ NÁKLADY TEPLOFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

M
ACMERNE NAKLADYTEPLOFIKACNIHO ZAŘÍZENI

•tr. 5 tt*MU«t •ftrtýeh pHnámf«ta aáUaifi w
t«fl« aa y«řisoT«oich 1«T. aiklaAaoh SOM
fWMlía -

T 1 H V = 1 8 0 ' C
T 1 H V =170'C

KčsMW"1 6 . 1 0 6

PRI KONST. G
HV

6 8x10 lh

•kr. i tmféXmitut vfkmm OMZf - Tnte
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Výsledky technickoekonomickó studie dodávky tepla v páře
do cukrovarů Mělník a Dolní Beřkovice z rekonstruované kon-
denzační elektrárny s odběrem tepla

Zdeněk Havelka. aaromir Šípek

/es/

Režime

Článek pojednává o výsledcích studie* zaměřené na dodáv-
ku tepla pomoci horké vody do cukrovarů Mělník a Dolní Beřko-
vice z Elektrárny Mělník při respektováni existence a energe-
tických charakteristik teplovodů Elektrárna Mělník - Praha
a Elektrárna Mělník - město Mělník. Optimalizace řešeni dodáv-
ky tepla je zaměřena na dosaženi úspor ve výrobě elektrické
energie a v investičních nákladech.

1.0 Úvod

y souvislosti s celkovou rekonstrukci cukrovaru Mělník
n„p. pražské cukrovary (dále PCM) a celkovou ekologickou si-
tuaci oblasti, bylo rozhodnuto o nahrazeni dosavadního lokál-
ního tepelného zdroje v PCM dodávkou páry z nedaleké Elektrár-
ny Mělník (dále EM£)« Potravinoprojsktem praha a Hutním projek-
tem Praha a Jc*p« Elektrárny Holeěovice byla zpracována studie
parního napáječe z Elektrárny Mělník do cukrovaru* Poněvadž
délka napáječe ve všech zpracovaných variantách je zhruba 17 km
a provoz napáječe bude sezónní, bude obtižné zajistit podmín-
ky pro Jeho spolehlivou funkci.

Proto byly ve spolupráci Potravinoprojaktu. Hutního pro-
jektu a SVÚS8 Praha prošetřeny možnosti zajištěni dodávky pá-
ry 4o cukrovaru horkovodními napajsči s případným využitím
stávajícího napáječe EM€ - Mělník a budovaného napáječe EM£ -
Praha,

Studie /I/ vychází z požadavků na dodávku tepla do cukro-
varu a z dosud známých údajů, které byly čerpány z projektů
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teplárenských soustav v CSSR.
Spotřeba tepla v cukrovaru je závislé na druhu kampaně

a čtnl:
- při řepné kampani:
35 t/hod syté páry o teplotě 140 °C - t.j« 20,8 MWt,
40 t/hod syté páry o teplotě 120 °C - t.j. 24,6 MWt,
t.j, celkem 75 t/hod páry po dobu 2040 hodin v roce;

- při třtinové kampani:
65 t/hod eyté páry o teplotě 120 °C - t.j. 40 MWt,
po dobu 3350 hodin v roce.

Na tepelný rozvod cukrovaru je připojena část systéau C2T Měl-
níka e přlkonen 8,5 - 11 MW 8 roční* využiti* 2500 hodin.

Celkové spotřeba tepla i se ztrátáni v napáječi předsta-
vuje zhruba 1000 TO/rok. Bude-ll napojena na cukrovar část sí-
tě vytápěné v SCZT Mělník, bude se jednat o celoroční provoz
napáječe, který bude pracovat při kaupanlch s návrhovou teplo-
tou horké vody, niao kampaně s regulaci teploty pro vytápěni
a dodávku TUV.

2.0 Koncepce

Byly navrženy čtyři základni varianty uspořádáni horko-
vodního eystéau napáječů:

Varianta A
se samostatným přívodem horké vody o teplotě 180 °C z EMC

do PCM, vedeným čáetečně v trase tepelného napáječe EMĚ - Pra-
ha. Dimenze přívodu je ON 350, PN 25. délka 17 km. Vratná vě-
tev o dimenzi ON 350 a délce 4 km je zaústěna přimo do TN EMĚ
- Praha* schema zapojeni je na obr. 1.

Varianta 8
se samostatným přívodem horké vody o teplotě 180 °C

z EMĚ do PCM, vedeným v trase TN EME" - Mělník, Vratná větev
bude zaústěna do TN EMĚ - Mělník bez úprav napáječe, schema
zapojeni je na obr, 1.

Varianta C,
která odebírá horkou vodu o teplotě 150 °C z TN EMĚ - Pra-

ha a vrací horkou vodu do téhož napáječe. Schema zapojeni je
na obr, 2,
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Varianta o,

ktará odebírá horkou vodu o teploti 150 °C z TN EM£ -

Mělník a navrací ochlazenou vodu do téhož napáječe, předpo-

kládá ae úprava přívodní větve a výaěnlkové atanlea tak, aby

aohla pracovat a vyěěi taplotou vody než dosud. Teplota do-

sud dodávané vody'je 120 °C* scheaa zapojeni je na obr, 2*

Pro porovnáni ja uvedana varianta E,

která odebírá páru o tlaku 1,8 I 2 MPa o teplotě 300 *

360 °C a po průchodu parovodea o dlaenzi ON 500 PN 25 a dél-

ce 17 ka a traneforaaci dodává páru o tlaku 0*37 MPa a teplo-

tě 140 °C. Scheaa zapojeni je na obr* 3*

Předpokládá se, že páranétry horké vody, vyvedené z EMĚ

budou zvýěeny natolik, aby pokryly předpokádané tepelné ztrá-

ty napáječe při dodržaní paraaetrů vody na vstupu do předáva-

cí stanice*

Při vedeni tepla ve vodě 180 °C teplé (u varianty A,

obr. 1) je nutné doplnit výaěníkovou stanici v EMĚ výaěnlky

pro ohřev vody na 188 °C, zásobovanými ze tří odběrů rekons-

truovaných turbin EMĚ I, nebo čtyř odběrů rekonstruovaných

turbin EMĚ II á provést úpravy přívodu odběrové páry a čerpa-

cí stanice*

Obdobně je koncipována varianta B, využívající částečně

tepelný napáječ EMĚ - Mělník* Délky horkovodů jsou v této va-

riantě o 2 - 3 ka krátil a ochlazená voda nachází využiti v

SCZT Milník* Částečné zaěny dozná způeob vyvedení tepla z EMĚ,

protože ée jedná o jiný systéa CZT.

Předávací stanice v cukrovaru aohou být provedeny růz-

nýa způsoben* Má-li být napáječ realizován s ainiaálnlai prů-

aěry potrubi.Je nutné ochladit vodu na co nejnižií teplotu,

Z tohoto hlediska je nejvýhodnejil uspořádáni stanice podle

varianty i, jejíž echeaa Je na obr* 4* Stanice je tvořena

soustavou tří kaskádně zapojených uvolffovačů páry a nízkotla-

kého koapresoru NTK. K uvolněni syté páry dochází na třech

tlakových hladinách, t.j* 0,36 MPs/140 °C, 0.2 MPa/120 °C

a 0,0646 MPa/96 °C. Nízkotlaký turbokoapreaor NTK stlačujs

páru o tlaku 0,0t45 MPa na tlak *v 0,2 MPa. Při snížené spo-

třebě páry (třtinová kaapaff) lze paraaetry uvolněné páry (sa-
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cl tlak) zvýšit, aby ae ušetřila koapraani práca atroja.Kon-
denzáty vrácený z technologie cukrovaru ae upravuje v CHŮV
a jeho složeni ee kontroluje* Navržené a vypočtené technické
pereaetry a pěirný úbytek elektrické energie jeou uvedeny na
tab. 1.

Obdobných výeledkO afiže být doeaženo v predavači stani-
ci, tvořené soustavou tři povrchových parních generátorů
(varianta III na obr. 4). S ohlede* ne nutné koncové rozdíly
teplot péry a v«dy v povrchových výainlkd je teraická účin-
nost štěnice nižii (zvýil ee teplota vratné vody a průtok vo-
dy přívodní vitve napaj«&je}rPoněvadž je oddileno parní hospo-
dářství od vodního hospodářství napajsčs a EMĚ, odpadá nároč-
ná úprava vody CHŮV a zachová ae úprava napájecí vody v cuk-
rovaru.

Zjsdnoduiená řeienl předávacích stanic bsz ko«presorfi
se dvěaa uvolffovači (varianta II, obr. 4) nebo ee ťvěma po-
vrchovými parogenerátory (varianta IV, obr. 4) eplffuji poža-
davky na dodávku páry pouze v případě, že ee haotnoetni tok
horké vody napaječea zvýil zhruba o 40 56.

Horkovodní ayetéay podle varianty c neaajl eaaoatatný
přívod tspla z EMÉ do PCM; odebírají horkou vodu z napáječe
EMÉ - Praha, který pracuje s aaxiaálni teplotou horké vody
150 i 160 °C po dobu cukrovarníckeho provozu v PCM. V meziob-
dobl postačí, aby teplota horké vody, dodávané do PCM z napá-
ječe odpovídala teplotě* stanovené pro napáječe EMÉ - Praha
na uvedené období, výhodou těchto eystéaů je, že konstrukční
uspořádáni napáječe a výměníková stanice v EMĚ ee nesměni.
Současně odpadnou náklady na výetavbu jednotrubkového přiva-
děče v délce 13 ku, který je uvažován ve variantách A a B.

Dojde ke zvýěenl investičních nákladů na horkovodní od-
bočku, jejíž diaenze se zvětěi až nm ON 500/PN 25 a na pře-
dávací stanici, jejiž viechny varianty (I, II, III, IV, V. VI
na obr. 4) muel být s ohlsdsa na nízké parametry přiváděné
vody doplněny etředotlakým koaprssorea STK.

Sinak budou charakteristické ryey předávacích etenic,
uepořádaných podle variantních návrhů I - VI obdobné jako
u uspořádání horkovodních systémů podle variant A a B.
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Horkovodní systémy podle varianty o odebírají horkou vodu
z přívodu napáječe EMĚ - Môlnik a vrací ochlazenou vodu do
některé z větví, napáječe podle toho, jaká je bilance spotře-
by tepla v SCZT Mělník* pro toto využiti je třeba doplnit vý-
měníkovou stanici v EMĚ tak, aby zajišťovala ohřev vody mini-
málně na 150 °C. upravit stávající přívodní větev napáječe
na zvýšenou teplotu horké vody a vybudovat přípojku napáječe
o menšia průměru v délce 5 ku v dvoutrubkovén provedeni. Tra-
ey průchodu přípojky Městem byly v několika variantách zpra-
covány Hutnín projekten praha*

předávací stanice nohou být uspořádány podle všech zpra-
covaných variant tak, že pro provoz při řepné kampani musí být
instalován středotlaký kompresor(STK)* Úroveň vychlazeni vrat-
né vody je určující pro dimenzi přípojky od napáječe do PCM*
Z tohoto důvodu jsou nepoužitelné varianty IV a VI. které
jsou realizovatelné s napáječem ON 600/PN 25, což je v rozpo-
ru se snahou o využiti stávajícího napájače EMĚ - Mělník,

Nejoptimálněji z hlediska investičních nákladů vychází
systém s předávací stanici podle varianty IV, (obr. 4), kte-
rá však vyžaduje zvýšit teplotu vody, přiváděné z EMĚ na
160 °C a přizpůsobit stávající napáječ na tyto parametry
v přívodní větvi a zvýšené parametry (120 °C) vratné vody.

Navržené způsoby dodávky tepla byly hodnoceny z hledis-
ka realizovatelnosti, úbytku výroby elektrické energie při
kombinované výrobě elektřiny a tepla, velikosti maximálních
odhadovaných investičních nákladů a ekonomické efektivnosti
připravované investice* Nedostatečně přesné údaje o předpoklá-
dané koncepci vedeni tepla z jednotlivých výrobních celků
v EMĚ a další přibližné údaje o cenách dílčích investičních
akci, vypočtené z dostupných ukazatelů nedovolují považovat
závěry této předběžné studie za dostatečně přesné, ale přes-
to umožňuji orientaci v technických možnostech i ekonomických
náročnostech jednotlivých variant vyvedeni tepla z EMĚ.

Ekonomická efektivnost byl« posuzována na základě úspory
energie paliva při kombinované výrobě a dodávce elektrické
energie a tepla ze zdroje EMĚ do cukrovaru i s vytápěním a se
ztrátami tepla a to v porovnáni s variantou se samostatnými
energetickými zdroji (elektrárnou a výtopnou) podle směrnice
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Federálního ministerstva paliv a energetiky* Rentabilita byla
posuzována podle délky splatnosti neaktualizovaných investic
ze vzniklých úspor paliv podle směrnic Statni komise pro vě-
deckotechnický rozvoj a investice. Dilčl výsledky jsou v ta-
bulce na obr* 5*

Pro porovnáni- byla vyhodnocena též varianta E, vycháze-
jící z investičního záměru, zpracovaného pro přímou dodávku
páry z EMĚ*. V tabulce na obr, 5 jsou charakteristické údaje
pro původní návrh na dodávku 115 t/hod páry a orientačně pro
redukované zadáni na 75 t/hod páry.

Z vyhodnoceni ukazatelů a z dalších údajů o vlastnostech
navrhovaných systémů vyplynulo:

- Varianty dodávky tepla horkovodními systémy jsou ve
všech ukazatelích lepši než systém dodávky tepla pomoci pa-
rovodu. Provozní spolehlivost horkovodních systémů je pro da-
ný případ podstatně vyšší a umožňuje celoroční provoz 1 za
snížených parametrů.

- Varianty, využívající stávajících horkovodních napáje-
čů a pracující s nižší teplotou přiváděné vody (« 160 °C)
jsou nejlevnější a vykazuji nejvyšší rentabilitu. Přitom se
předpokládá, že v teplárenském režimu provozu bude důsledně
uplatněna kombinovaná regulace (kvalitativní a kvantitativní)
a to s ohledem nejen na akumulaci tepla v napáječích, ale i
na provoz předávací stanice v PCM. Pokud nebude možné přejit
na tento způsob provozu napáječů a nebude reálná úprava výmě-
níkové stanice stávajícího napáječe EMĚ - Mělník, je nutné
uvažovat o některém z možirých provedeni varianty A.

- provedeni předávacích stanic s uvolfíovači páry (t.j.
varianty I, II na obr. 4) jsou z ekonomického hlediska výhod-
nější, bude-li zaručena úprava vratného kondenzátu v CHŮV na
jakost vody, odpovídající normě pro teplovodní napáječe, jinak
je nutné přejit na předávací stanica s povrchovými parními ge-
nerátory (varianty lil, IV, V, VI podle obr, 4).

- Z hlediska dlouhodobé perspektivy zajištěni dodávek
tepla do cukrovaru se ukazuje horkovodní systém jako výhodný,
poněvadž po dožiti EMĚ může být napojen na projektované ener-
getické systémy, zásobované teplem z jaderných zdrojů.

- Zmřizmni pro vyvedeni tepla z bloků EMĚ, komponenty
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horkovodních napáječů a výměníkových stanic jsou božného ty-
pu a jejich realizace by mela proběhnout bez potíží. Nízko-
tlaké parní generátory a uvolffovače jsou vyvíjeny v SES Tl-
mače, ale jejich výroba je realizovatelná i v řade dalších
podniků resortu FMHTS. Kompresory pro různá stlačeni i obje-
mové průtoky vyvíjí a nabízí ČKD praha, závod Kompresory,
Některé typy menších parních kompresorů lze zajistit v krát-
kých dodacích lhůtách dovozem.

Vývoj předávacích stanic pro výrobu páry z horké vody
je zajišťován v rámci rezortního plánu rozvoje vědy a tech-
niky Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírens-
tví.

Ukazuje se, že obdobné podmínky pro zásobování teplem
z elektrárny Mělník stá i cukrovar Dolní Beřkovice. v rámci
provedené předběžné studie pro n.p. Pražské cukrovary byly
vyhodnoceny varianty připojeni cukrovaru na tepelný napáječ
EM£ - Mělník. Pro zásobování cukrovaru Dolní Beřkovice tep-
lem je nutné zajistit v době kampaně 28 t/hod syté páry
o tlaku 0,36 MPa po dobu 2000 hod za rok, a mimo to tepelný
příkon cca 0,5 MW po dobu 2500 hodin za rok pro účely vytá-
pěni a přípravy teplé užitkové vody. Hodnocené varianty při-
pojeni cukrovaru na tepelný napáječ EMĚ - Mělník odpovídají
uspořádáním systémů a předávacích stanic variantě B - VI
kompresoru páry, nebo variantě O - VI.

Připojovací větev horkovodu mezi cukrovarem a tepelným
napječem je dlouhá 0,5 km, upravená délka napáječe mezi při-
pojovací větví a EMĚ je dlouhá 4,5 km. Návrh předpokládá do-
dévku horké vody pro variantu B- III samostatným přívodem
z EMĚ" vodou o teplotě 180 °C. návrat vody o teplotě 145 °C
do přívodní větvě TN EMĚ - Mělník. Voda pro SCZT Mělník se
zchlazuje míšením vodou z vratné větve tohoto napáječe na
přípustnou teplotu, varianta D - VI umožňuje při použiti re-
gulovatelného kompresoru (např. typ RT firmy Sulzer) využít
tepla z napáječe EMĚ - Mělník, provozovaného při teplotách
přívodní větve okolo 130 °C.

Realizace těchto návrhů vyžaduje prověřeni podmínek
provozu tepelného napáječe EMĚ - Mělník, ukazuje se, že nej-

- 200 -



vyšilch úspor energie a investic by bylo dosaženo spojením
systémů zásobováni teplem pro oba cukrovary na upraveném na-
páječi EM£ - Milník.

3.0 Závěr

Cílem příspěvku bylo upozornit na netradiční možnosti
zásobováni výrobních podniků teplem ve formo páry. studova-
ná soustava zdroje, připojených teplárenských napáječů sys-
témů CZT a závodů umožňuje uplatnit nové progresivní přístu-
py k centralizovanénu zásobování teplem, které mohou vést
ke značným úsporám energie a investičních prostředků obvzláě-
tě s výhledem na pozdijěí napojení těchto soustav na jaderné
zdroje tepla* Tento přistup umožní vytěsnit ve značné míře
spotřebu fosilních paliv z celé teplofikační oblasti,

4*0 Literatura

/I/ HAVELKA, Z.t Dodávka tepla z Elektrárny Milník
do cukrovaru Mělník. Protokol SVÚSS č. 87-05P06E.
SVÚSS Běchovice, duben 1986

•i
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Tab. 1

Varianta

A - I
A - II
A - III
A - IV

C - I
C - II
C - V
C - VI

0 - I
0 - II
0 - XIX
0 - IV
0 - V

Typ ge-
narátorO
páry

UP
UP
PG
PG

UP
UP
PG
PG

UP
UP
PG
PG
PG

1 na llf t péry
1 na 76 t péry

Paraaetry horké
vody

Teplota

°C

180
180
180
180

150
160
160
160

160
160
160
160
160

H*, tok

kg.e"1

121(1O5)X

175(140)"
136(109)*
210(168)*

171
340
230
512

171 (148)'
340(295)'
230(200f
5l2(43of
350(300)*

Obytak vý-
roby el.
•nergie

GOe.GÔ"1

< 0,260
< 0,267
< 0,267
< 0,271

0,25-0,269
0.23-0,27
0.285-0,336
0,244-0,284

< 0,243
< 0,226
< 0,271
< 0,236
< 0,236

0,92
-0,92

Investiční
náklady

K
tia.Kča

1758OOX*
166OOOX)
1818OOX)

173000 '

138800x1
119OOOX'
146OOO X )

151OOO X )

169OOO X )

156OOOX*
17«OOOX^
182000X^
155OOO X )

232000
S186000

Doba
splatnosti

rok

< 4,85
< 4,94
< 5.35
< 5.28

3,7*-5.6
2.6"*"-3,6
4,l6+-9.9
3,7*-5.4

4.1+-4.5
3,3*-3,4
5,6C+-6,32
4,l4+-4,45

3.7

10,8
- 6,6

Paxnéakat K) invaatiční náklady jaou vattažany k canové hladmi v r. 1986,
* n i i i i hMln»t« piati p ř i dflal«dné kaabinavané ragulael horké vedy

v napajačloh »CZT.
x hadnaty pro třtinovou kaapaff,

UP uvolffovac páry, PG parní generátor



7<rc

SCZT
PRAHA
MĚLNÍK obr.1 VARIANTA A

obr. 2 VARIANTA C / D /

EME CHŮV

Q59fQ.69MPo U0*C

120'C

70'C

SCZT
PRAHA

SCZT
nc_J__r_

PCM

V + TUV

120*C

MĚLNÍK L 60*C CZT. ]
ELNIK
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1*0* KOt

VARIANTA II

120 °C

150-160 "C

105 °C

VARIANTA IV

120 °C

STK

[STK 150-160°C J.

NTK

130°C
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NÁZOV : VYVEDENIE TEPLA Z JADROVEJ ELEKTRÁRNE
JASLOVSKÉ BOHUNICE DO LEOPOLDOVA A
HLOHOVCA

AUTOR : O.HAJDUČÍK, Ing. ZEMAN

Do rámca vytýčených smerných zásad rozvoja tepláren-

stva v SSR zapadá i dodatočný prechod prevádzky jadrovej

elektrárne Bohunice na kombinovanú výrobu elektriny a tep-

la. Na už zrealizované vyvedenie tepla z bloku JE-V2 Jasl.

Bohunice do Trnavy nadväzuje v súčastnosti projekčné v ÚP

spracovávané vyvedenie tepelného výkonu 240 MWt zo základ-

ného zdroja JE-V1 Bohunice do oblasti Leopoldova a Hlohov-

ca.

Realizáciou uvedeného zámeru sa zabezpečí nielen zá-

sobovanie teplom veľkej oblastnej sústavy CZT miest Leo-

poldova a Hlohovca ale aj krytie energetických potrieb

rozsiahleho potravinárskeho kombinátu Slovlik Leopoldov

v nasledujúcich požadovaných formách energie:

Para 0,4 MPa - 70 MWt pre technológiu

Horúca resp. teplá voda - 28 MWt pre vykurovanie a ohrev TVÚ

Najcharakteristickejšou odlišnosťou pri tomto vyvedení tep-

la z JZET je koncepcia výroby pary 0,4 MPa v areáli Slovli-

ku vo vzdialenosti 9,8 km od základného zdroja JE—VI Bohu-

nice.

Vzhľadom na skutočnosť, že dodávka pary z JZET nie je t.č.

v plnom rozsahu technicky a predpisovo doriešená, vypraco-

val teplárenský odbor Výskumného ústavu energetického "Výs-

kumnú správu 11/85", ktorá poslúžila ako východiskový pod-

klad pri spracovaní Projektovej úlohy uvedenej stavby.

Upresnenie nárokov na dodávky tepelnej energie previedol

generálny projektant - Banské projekty Bratislava už v rám-

ci vypracovania štúdie súboru stavieb danej oblasti a tiež

priamymi rokovaniami s hlavnými odberateľmi, ktorí partici-

pujú v zmysle rámcovej dohody na financovaní stavby.
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Přenos tepla z JZET Bohunice sa uskutoční prostred-

níctvom tepelného napájača «-. 2x potr. DN 600 PN 2,5 MPa,

ktorého l.časť bude ukončená na km 9,8 v areáli závodu

Slovlik Leopoldov zaústěním do parogenerátorovej stanice

a prečerpávacej a miešacej stanice.

Druhá časť TN je navrhnutá ako SCZT oblasti Leopoldo-

va, Hlohovca s ukončením v OST «• Slovakofarma na km 16,05.

Za účelom optimálneho technicko—ekonomického rieženia

s prihliadnutím na dodávateľské zabezpečenie bola celá stav-

ba v stupni PÚ riešená v dvoch zásadne odlišných alternatí-

vach, ktorej hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

SÚBOR CHAHAKTERISTICKÝCH ÚDAJOV

Názov:

Teplota média v TN
(tepelnom napájači)
Parametre mestskej sústavy CZT

Max.tepelný príkon zásob oblasti

Potreba tepla

Dodávaný tepelný výkon z ŠZ
(špičkový zdroj)

Ročná dodávka tepla zo ŠZ

Dodávaný tep.výkon z VS EBO
Ročná dodávka tepla z VS EBO

Dodávaný tep.výkon z TkS
(termokompresorová s tanica)

Ročná dodávka tepla z TkS

Ročná čerp.práca pre dial',
dopravu tepla

Ročná, potreba el.prúdu

Ročná kompresná práca
Ročné zníženie výroby el.energie
z titulu dod.tepla z EBO N r og

Uax.hod.zníženie výroby el.
energie N m a x

Rozmer

°C
°C/°C
MW

TJ.r""1

MW
TJ. r"*1

MW
TJ.r"1

MW
TJ.r"*1

GWh
MWh
GWh

GWh

MW
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Alternatíva

II-l

180

150/70

293
3010-81

53.24

39
240

2971

M

17
33,500

-

189

48

II-2

150

130/70

256
2721*8

l6,178

12»5

240

2709'3

4,6
91

18,1

85,500

36,1

174,5

4̂6,4



Zníženie el.výkonu na 1 fflf MWhod n on n
tepel, výkonu MWt.hod u > < ; u u
Množstvo vytesneného fosilného
paliva palivom jadrovým
( k = 0,8) tis.tmp 101 92

Dimenzia 1.úseku TN - dĺžka mm~m 600-9800 700-9800

Doba prietoku hor.vody 1 hod./ 1 hod./
v 1.úseku - hod 25 mín 15 mk
Max.straty tepla izoláciou

1.úseku W/m 208 174

Ročné tep.straty 1.úseku TJ.ŕ1 54,66 38,9

Pokles teploty média v 1.úseku °C 0,47 0,36

Stručný popis charakteristických rozdielov alt. II/l a II/2

z hľadiska tepelnej technológie:

Alt. ÍI/1

Návrh technického riešenia sa odvíja od koncepcie výroby

pary 0,4 MPa, ktorá sa bude prevádzať v 2+1 ks parogenerá—

toroch PG 35 pomocou privedeného tepla z horúcej vody 180°C

a to priamo v parogenerátorovej stanici v areáli Slóvliku.

Po vychladení v PG 35 na 150°C sa táto voda použije ako tep-

lonosné médium pre druljú časť tepelného napájača pre územný

celok Leopoldova a Hlohovca. Priebeh tepelného výkonu PG 35

bude v súlade s požadovanou zmenou potreby regulovaný na

strane primárneho, inédia t. j. množstvom HV 180°G.

Výpočtovú časť charakteristiky PG 35 MW a.grafické závislos-

ti hodnôt množstva a tlaku pary od teploty vstupného média

vypracoval Výskumný ústav energetických zariadení Brno -

pracovisko Tlmače.

Najdôležitejším funkčne přepojovacím uzlom 1 a 2 časti TN

je prečerpávacia a miešacia stanica (PčS), ktorá bude si-

tuovaná ako äalší integrovaný objekt v areáli závodu Slov-

lik.

Technologické zariadenie PčS ako najdôležitejší přepojovací

prvok celého hydraulického systému 1 a 2 časti TN zabezpečí
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teoreticky pre každý °C vonkajšej teploty iný stacionárny

prevádzkový režim s požadovanými parametrami prietoku, tep-

loty, mernej energie a statického tlaku. Teplonosné médium

2 časti TN bude mať teplotní! líroveň v rozmedzí hodnôt da-

ných teplotným diagramom - prívod 150 až 70°C

zpiatočka 70 až 45°C

Vzhľadom na striktnú požiadavku výrobcu PG áby privádzaná

HV mala konšt.teplotu, je zdrojová výměníková stanica kon-

cepčne navrhnutá so 4-mi radami 3° ohrevom HV s premenli-

vým prietočným množstvom v rozmedzí 99-580 kg.s , čo pred-

stavuje 42-240 MWt tepelného výkonu. Vyšší dodávateľ tech-

nológie První Brnenská strojírna ZKG previedol výpočet veľ-

kosti výhrevných plôch jednotlivých výmenníkov na základe

tepelného schémata, vypracovaného Energoprojektom - pobočka

Nitra. Parametre pary z neregulovaných odberov z turbíny

poskytol závod Turbín Škoda Plzeň.

Alt. II/2

Predstavuje technologický progresívny spôsob výroby pary po-

mocou termokompresie prostredníctvom získaného tepla z tep-

lonosného média z TN EBO - Leopoldov. Ako nositeľ tepelnej

energie slúži horúca voda o konšt.teplote 150°C, ktorá bude

vyrobená vo výmeníkovej stanici JE-V1 a vedená do vzdiale-

nosti 9,8 km do areálu Slovlik, kde v parogenerátoroch

PG 35 MWt zohrievaním napájacej vody na 113°C sa vyvíja níz-

kotlaká para 0,16 MPa, ktorá sa ôalej vedie do kompresoro*

vých jednotiek typu 5 R PA 88, kde sa jej parametre stlače-

ním upravia na hodnoty 0,4 MPa, 245°C. Na zabezpečenie vý-

roby nízkotlakej pary boli navrhnuté 2+1 parogenerátory a

na jej stláčanie a dopravu na miesto spotreby kompresorové

jednotky 3+1 ks.

Regulácia tepelného výkonu zapojenia parogenerátorov - ter—

mokompresorov bola v čase spracovávania PÚ len v štádiu rie-

šenia kooperujúcich výrobcov SEZ Tlmače a DZ ČKD-Kompresory

a predstavovala z hľadiska funkčne neoverených dynamických
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vlastnosti spolupráce PG + TK prevádzkové nestabilný prvok
tohoto alternatívneho riešenia.

Obdobne ako v alt. U / 1 sa vychladená voda z PG 35 použila
na prípravu teplonosného média pre 2 časť TN ale s nižšími
parametrami vody 13O/7O°C.
lit. II/2 by predstavovala sústavu CZT vč. TN ako celok
prevádzkovaný na nišších teplotných parametroch, ktorý po-
zitívne ovplyvní energetické premeny priame v EBO 3 lepším
zhodnocovaním primárnej energie s vyášóu efektívnosťou pre-
vádzky kombinovanej výroby elektriny a tepla. V konečnom
hodnotení bola zodpovednými orgánmi FMPaE vybraná k reali-
zácii alt. II/l t.j. bez termokompresie.

Rozhodujúcim posudzovaním kritériom boli:

a) IN ktoré činia u alt. II/l - 467 mil.Kcs
U/2 - 499 mil .Kčs

b) jednoduchšia koncepcia s vyššou zárukou spoľahlivosti
prevádzky.
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Využití Jä Teaelín pero teplofikaci Jihočeského :raje
tfesumé referátu

Ing, Jiří Kadlec, Ing. Václav Še.ida. IDÄ. Jiř-í Vařenka
/es/

iiozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny Temelín
přineslo ssebou nejen zásadní směny v bilanci výroby
a potřeby elektrické energie v kraji, ale i nové mož-
nosti v zásobování tep lea soustav CZT v Jihočeském
kraji* Byla zvažována .nosnost vyvedení výkonu jak ve
formě páry s ohledem na to, ze stávající soustavy měst,
které přicházejí v úvahu teplofikovat z JSTE, jsou
parní tak i horké vody.

Po zpracování celé řady variant, bylo roziodnuto
využívat teplo ve formě horká vody a to o dvou teplot-
ních úrovních 153 /67°C a 183 /67°C. Rozvojové teolofi-
kační studie í. Budějovic, Zlivi, Týna nad STlt. ( včetně
oblasti elektrárny ) řeší možnosti budování soustav
s využitím herké vody. Dalaí využití tepla zJIflřE se před-
pokládá ve Strakonicích, Písku, Protivíne, Vodnanech,
Táboře, Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí, Bechyně, Sobě-
slavi a Veselí nad Lužnicí*

Oblast Jih, t.j. České Budějovice, Zliv bude provo-
iována s teplotou horkovodu 183 /67°C. Aby bylo aošno
využít dodávek tepla HV i pro parní oblast navrhuje se
využít pro tuto oblast expansi HV s následnou kompresí
vzniklé páry ( dvojstupňové ) pro využití ve stávající
parnf soustavě. Tímto se dosáhne podstatné úspory fosil-
ních paliv a řeaení zásobování teplem soustavy 5. Budě-
jovice - Zliv* Oblast Týna nad Vltavou bude zásobená
horkovodem se spádem 153 / 67°C stejně jako vlastní spo-
třeba areálu elektrárny*
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Oblast Západ, t,j. Strakonice, Písek, Protivín, Vod-

ná ny bude zásobována horkovodem 153 /67°C obvyklým způso-

bem. Oblast Sever, t.j. aglomerace Tábor, Seaimovo lístí,

Planá o. Lužnicí, dále Bechyně, Soběslav, Veselí nad

Lužnicí - HV 153 /67°C obdovně jako oblast Západ.

Uvažuje se i s dodávkami tepla pro zemědělský a rybo-

chovný areál - horká voda 153 /67°C a 80 /40°C.

Podrobný popis komprese páry, náklady na realizaci

jednotlivých horkovodů a souvisejících zařízení, stejně

jaíco bilanci tepla lokalit obsahuje referát. Celou pro-

blematiku objasňují i k referátu připojená principielní

schemata řešení.

V záveru referátu jsou i sákladní požadavky na řaze-

ní takto vzniklé rozsáhlé teplárenské soustavy. Základním

•drojem bude JETE.

Spolupracující adroje bude '.Teplárna Č. Budejovioe, výtopna

Vráto a teplárna ivlydlovary v oblasti Jih. Vznikne nutnost

zřízení nadřazeného teplárenského dispečinku " Jiäní

ôechy % který bude r-fdit nejen provoz v oblasti Jih,

tak i následne Západ a Sever.

Celá problematika využití JiíTĽ pro teplofikaci JXÍIOT
českého kraje představuje technicky náročné řešení, které
se neobejde bez netradičních řeďení a proto se uvažuje
ověření funkce ko.npr.aorové stanice na funkčním vzorku
v teplárně --ýdlovary.
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Využití JE Temelín pro teplofikaci kraje
=======sa:===============================

Ing. Jiří Kadlec, ing. Václav Šejda, ing. Jiří Vařenka

A) Úvod:

Významným mezníkem pro teplofikaci Jihočeského kraje

bylo rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny Temelín (dá-

le ETE) se 4 bloky WER 1000, každý o tepelném výkonu

3000 MWt, s kondenzačními turbinami a 1000 Mffe.

Na vyvedení tepelného výkonu a jeho využití k pokrytí

co největšího objemu roční dodávky tepla byle zpracována

celá řada prací a odborných posouzení. Byla zvažována mož-

nost vyvedení jak ve formě páry, tak ve formě horké vody.

Výsledky uvedených prací byly shrnuty, dále propracovány

a vyhodnoceny v rozvojových teplofilcačních studiích Českých

Budějovic, Zlivi, Týne nad Vltavou a v teplofikeční studii

oblasti ETE. V současné době je etepa studijních prací

uzavřena, navržen rozsah teplof iksce kre j e z 32TJ3 a přikro-

čeno k postupné předprojelctové přípravě jednotlivých sta-

veb. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro dostatečné využití

BTE pro dodávky tepla a pro dosažení potřebných celospo-

lečenských přínosů, tj. lepší využití jcderného pclive. a

zvýšení celkové tepelné účinnosti cyklu v iälŕiä, snížení

spotřeby fosilních peliv, úspory pracovních sil, snížení

exhalací popelovin e. kysličníku síry do ovzduší.

B) Rozsah dodávky tepla z ižTE

Tepelný výkon bude z iSTE vyveden ve formě horké vody (HV)

do těchto oble3tí:

1) vlastní spotřeba areálu J3TE - HV 153/67 °C

2) Týn nad Vltavou - EV 153/67 °C

3) JIH - České Budějovice, Zliv- HV 183/67 °C

4) ZÁPAD - Strakonice, Písek, .Protivín, Vodňsny - HV

151/67 °C
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5) SEVER- Tábor, Sezimovo Ústí, Planá, Bechyně, Soběslav,
Veselí nad Lužnicí - HV 153/67 °0

6) zemědělský a rybochovný areál - HV 15*/67 °0, 80/40 °0

Horká voda bude připravována v blokových výměníkových
stanicích (VS) funkčně i dispozičně přiřazených k jednotli-
vým turbinám. Ohřev HV ze 67 na 183 *?C bude prováděn v 5
ohřívacích stupních vytápěných parou z neregulovaných odběru
turbiny. Odběr HV 153 °0 bude prováděn za 3. stupněm ohřevu.
Tepelný výkon jedné výměníkové stanice je dle zpracované
projektové dokumentace 167,7 Mít v HV 183/67 °C a 169 Mft
v HV 153/67 °0. Při současném provozu třech bloku ETE je
tedy k dispozici výkon 503,1 Mft v HV 183/67 °0 a 507 Mft
v HV 153/67 °0» Tepelný výkon bude z ETE vyváděn přes spo-
lečnou stanici dodávky tepla vybavenou zařízením pro oběh a
doplňování sííové vody takto;

.větev

JTH 183/67 503
ZÁPAD 153/67 175
SEVER 153/67 180
Týn 153/6? 65

Yli-5E2Í*2£a.J£I IŽŽlíl §7.

celkem 183/67

153/67

S instalací zařízení pro dodávky teple pro zemědělský a ry-
bochovný areál se zatím v ETE neuvažuje, neboí VHJ Sempra
a MZVz ČSR výstavbu tohoto areálu nepotvrdily.

C) Charakteristika oblastí teplofxkovených z ETE

1) vlastní spotřeba ETE
Jedná se b dodávku tepla pro objekty a zařízení v areálu
ETE.
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2) Týn nad Vltavou - bude prvním městem v kraji teplofikovaném

z ETE. V současné době zde probíhá rozaáhlá výstavba nových

bytů, ubytoven a vybavenosti pro výstavbové a provozní pra-

covníky ETE. Je budována odpovídající horkovodní soustava

zásobování teplem včetně přívodního horkovodu 2 x DN 350

z BTB# Po dokončení horkovodu v roce 1989 budou potřeby

tepla Týna kryty dodávkami tepla z plynové kotelny na sta-

veništi ETE a z uhelné kotelny JCE V Týně. Od roku 1994

převezme dodávky tepla ETE. Potřeby páry budou kryty míst-

ními zdroji při decentralizovaném způsobu provozu.

3) oblast JIH - jedná se o napojení krajského města České Bu-

dějovice a městečka Zlivi na trase horkovodu.

Vzhledem k tomu, že stávající soustava CZT v Českých Bu-

dějovicích je parní (cca 110 km parní sítě) a z technických

a ekonomických hledisek je možná přestavba soustavy z páry

na horkou vodu pouze v rozsahu cca 40 % z celkové cílové

potřeby tepla města, je pro oblast JIH navrhována dodávka

horké vody 183 °C s uvolňováním e kompresí páry v místě

spotřeby. Tím se dosáhne cca trojnásobné využití iiTJB pro

krytí potřeby tepla v Seských Budějovicích, Zlivi a roční

úspory cca 700 000 t hnědého uhlí oproti klesické dodávce

HV 150 °C.

Princip technického řešení s kompresí spočívá v tom, že

horká voda z ÍaT13 o teploto .180 °C bude zavedene do objektu

kompresorové stanice. Sde po seskrcení na potřebný tlak

se uvolní ve dvou stupních uvolňovačů páre, litera je dvou-

stupňové stlačována turbokompresory na tlak 1,2 LíPa e vede

se do distribuční parní sítě ve městě. Horká voda z uvol-

ňovačů o teplotě 120 °0 je teplotně upr&veiic: směšováním o

vratnou či přívodní vodou c. kvalitativně tak řízena do-

dávka teple pro horkovodní soustrvu města 3e jmenovitými

parametry 150/70 °C.

Na vyvedení tepelného výkonu z iäffiä do oblasti JIH je v

současné době dokončován investiční zámor souboru stcveb.

Součástí souboru jsou tyto atevby:
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Název stavby

TU ETE - České Budě-

jovice

Přečerpac;' a kompre-
sorová stanice České
Budějovice

TM Č. Budějovice-
Východ

Mí Č.Budějovice-Máj

kapacita

2xDN 800
25 km

460 Mfft

horkovody:
2xDN 600 - 2,7
2xDN 500- 4,3
2x(DN35O*4OO)-4
2x(DNl5O*3OO)-l

parovody:
DN 700/300

DN 500/250
DN 350/150

horkovody:

- 5,
- 3,
- o,

inv. náklady
RN II-VTII/
stavební
(mil. Kčs)

592
558

500
250

km 1 9g
km 2.99
•,6km
.,7km

8 km

7 km
8 km

realizace

93 •

95 -

95 -

- 98

- 98

• 98

2xDN 600 - 2,2 km

2xDN 500 - 1,8 km

.2x(DH3OO*4OO)-l,3 km

2x(DN80#250) -1,5 km 101 96 - 98

parovoď:

DN 600/250 - 2,4 km

Uvolňovací a kompre-

sorová stanice 20 MVt

Mydlovary
36 - 98
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ffepelný napáječ z ETE do Českých Budě.iovic je liniovou stav-

bou v pozemním provedení na nízkých betonových patkách, potru-

bí uvažované 2 x DN 800, PN 2,5 MPa s osovou kompenzací te-

pelné dilatace. Přepravní kapacita max. 490 OTt přiAt 180/70

°e, zpátečka max. 120 °C.

Přečerpací a kompresorová stanice č. Budějovice

bude vybudována na severním okraji českých Budějovic v pro-

storu u Hvízdala. Do stanice bude zaústěn tepelný napáječ z

ETE a napáječi Máj a Východ vyveden parní a horkovodní výkon

do města. Uspořádání stanice bude blokové (3 + 0 ) . Záloha vý-

konu není nutná, neboí je tvořena místní uhelnou teplárnou a

výtopnou JCE. Každý provozní blok stanice sestává ze dvou

stupňů uvolňov?čů páry zapojených v kaskádě a vybavených sou-

pravou škrtících ventilů a dále z parního dvoustupňového tu-

rbokompresoru s elektr5.ckýtn pohonem. Součástí stanice je dále

dispečink dodávky tepla, přečerpávací stanice vratná vody e.

pomocné provozy.

Tepelné napáječe Máj a Východ

zajišíují páteřní rozvod páry a horké vodj- po městě a propoje-

ní kompresorové stanice se stávající tepelnou sítí. Součástí

staveb je i částečná přestavba obytných souborů pocldl tras

n&pajeců. lim bude zaručeno vytvoření dostatečného odběru po

zahájení dodávek teplf. z E5?E.

Uvolňovací e. kompresorová stanice iMydlovary

Ze stanice bude zajišťována dodávlcc-. horké vodjr pro něstečko

Zliv a páry pro Chemickou úpravnu líAPE Llydlovary. To umoiní

zrušení stávající uhelná teplárny £ ponechání pouze záložního

výkonu pro případ výpadku dodávky tepla s láTĽ. První etapa

této stanice bude vybudovane ji2 v letech 91 - 92 ze ťlčelern

ověření novo technologie v trvaláa provoau a získání potřeb-

ných podkladů pro vývoj a výrobu zeřísení pro kompresorovou

stanici České Budějovice. Souběžné s retlizací uvedeniho sou-

boru bude probíhat výstevba nevesujících horkovodních rozvodů
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a přestavba stávajících parních výměníkových stanic na ho-

rkovodní* Postup je stanoven ve zpracované studii přestavby
českých Budějovic

Vzhledem k tomu," že pro zahájení dodávek tepla z ETE

je nutné mít k dispozici počáteční, odběr v horké vodě min*

100 MWt, je v současné době dokončována výměníková stanice
pára - horká voda o výkonu 65 Mfft na okraji sídliště Máj.
Tím je umožněna výstavba obytného souboru od 3« stavby již

v horkovodním provedení. Dále bude možné zahájit v před-

stihu přestavbu parní části sídliště Máj a stávajícího síd-

liště Vítězný Únor* Krytí potřeb tepla v období do doby za-

hájení dodávek tepla z ETE (předpoklad rok 1998) bude za-

bezpečeno ze stávajících uhelných tepláren České Budějovi-

ce (2 x 75 + 2 x 150 tp/h, 2 x TG 12 MWe, 1 x TG 25 MWe)
a Mydlovary (1 x 45+ 1 x 50 + 1 x 65. tp/h, 1 x TG 6 Mffe)

a z rozestavěné uhelné výtopny Vráto (3 x 75 tp/h). Po

zahájení dodávek tepla z ETE bude Tp Mydlovary postupně

zrušena a vybudován pouze záložní tepelný zdroj pro případ

výpadku dodávek tepla z STE. V Českých Budějovicích bude

v cílovém roce 2020 celková roční potřeba tepla 9000 TJ

kryta z ETE více jak z 80 % a špičkový příkon soustavy CZT

810 lift z 50 «• 60 %,

4) Oblast ZÁPAD

Tepelný výkon z ETE do této oblasti bude vyveden napáječem

2 x Dlí 600. V Protivíne se napáječ rozděluje do třech vět-

ví: 2 x Díl 400 do Písku, 2 x DN 450 do Strakonic a 2 x DN

200 do Vodňan. Celková délke napáječů je 59 km.

Vzhledem k tomu, že v Písku je již v současné době zalo-

žena vedle parní soustavy i soustava horkovodní, která je

dále rozvíjena, doporučuje se te,jlofikovet z ETE po Týně

nad Vltavou, Českých Budějovicích a Zlivi jeko první právě

město Písek. Naopak ve Strekonicích je soustava CZT perní.

Proto s ohledem na skladbu odběru a možnosti stavějících

tepelných zdrojů se doporučuje uskutečnit dodávku tepla z
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STE do Strakonic jako poslední. Návrh výstavby jednotlivých
horkovodů bude pak následující:

název stavby kapacita náklady realizace
.„ÍSÍliKgSi

Tlí ETE - Protivín -
Písek 2x DN 600

2x DN 400 310 2001-2005
28 km

Tli Protivín -

Vodňany 2x DN 200
7_km 26 2003=2005

TN Protivín -

Strakonice 2x DN 450
24 km 220 2007-2010

Krytí nárůstu potřeb tepla v období do doby zahájení dodávek
teple z ETS bude zabezpečeno takto:

Písek - uhelná teplárna n. p. Jitex (2 x 12,5 + 1 x 16 + 1 x
25 tp/h, TG 4 W e , TG 2,5 MWe)

- uhelná teplárna JSE (2 x 35 tp/h, 1 x 6 MSÍe). V le-

tech 91 - 94 bude rozšířena o 1 kotel a 75 tp/h,

včetně horkovodní stanice 50 MS? a horkovodu 2 x DN

400.

- mrzutova výtopna Samoty 3 z 16 tp/h. V letech 93 - 95
bude rekonstruována na dv.oupalivový systém mazut -

zemní plyn.

Strakonice - teplárna JÍE: uhelné kotle 2 x 36 + 1 x 75 tp/h,
mazutové kotle 2 x 80 tp/h, TG 2 W e , TG 16 We,

V období 9* PI«P že navršena rekonstrukce mazuto-

vých kotlů ne. dvoupalivový systém mazut - zemní
plyn a výměna stávajících TG za 2 x 6 WWe.
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Pro 10. PLP je navržena výstavba předáva-

cí stanice pára - horká voda 65 MUft a po-

stupná přestavba perní sítě na horkovodní.

Vodnany. "Protivín - lokality ve správě národních výborů, které

budou muset v předstihu připravit dostat* •
finý odběr v horké vodě. Vlastní přípojky
do měst z hlavního řc.du budou sdruženou
investicí národních výborů e příslušných
průmyslových podniků.

Po zahájení dodávek tepla z ETB převezme zaklední zatížení ST^1

a místní tepelné zdroje přej"dou do poloispičkového a špičkového
provozu* Podíl ETE na krytí špičkové potřeby EV soustavy se
předpokládá cca 50 %.

5) Oblast SEVER

Teplofikece této oblcati z iäCĽ je nrvrhována v návr.snosti
ns výši a skledbu odběru, následně po městu Písku.
Předpokládený hsrcionogrna výstr.vby je následující:

líázev stavby kapacita náklady ree.lisace

TV, 2T2 - Tábor 2 x Dlí 600
2 x Dii 500
Z s Dlí 4-50 5 1 6 2C04-20C8

42 km

Odbočka Bechyně

Odbočka Soběalcv

Tií Soběslav-Voselí

2 x
5

* * • • —

8

2 x
12

Dii
km

Dli

DII
lem

250

350

250

25

56

2006-2C08

2005-2C03
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nárůst potřeb tepla do doby zahájení dodávek tepla z ETE bude

kryt takto:

Tábor - Sezimovo Ústí - Planá

- zdroje JČE: výtopné Tábor I (uhelné kotle 1 x 10 + 1 x 20

tp/h, mazutové kotle 1 x 50 + 1

x 16 tp/h)

výtopna Tábor II (2 x 3,3 + 2 x 5,7 tp/h na LTO)
výtopna Tábor III (uhelné kotle 2 x 10 tp/h,

plynové kotle 2 x 4 tp/h)

V průběhu 9. PLP budou tyto zdroje rekonstruovány na dvoupali-

vový systém mazut - zemní plyn.

- teplárne Silon Planá (uhelné kotle 3 x 65 tp/h, TG 5,4 + 6

MWe). V průběhu 9« PLP bude teplárna rozšířena o X x 115 tp/h
+ 1 x 12 MWe.

lía 10. PLP je navrhována výstavba předávací stanice pára <-

horká vods 65 MWt včetně horkovodu 2. x DN 500 z teplárny do Tá-

bora. Souběžně bude budován potřebný odběr v horké vodě pro za-

hájení dodávek teple z ETB.

Bechyně. Veselí nad Lužnicí. Soběslav

- lokality ve správě národních výborů. V předstihu bude nutné

vybudovat výměníkové štěnice pára - horká voda a připravit po-

třebná odběry v horké vodě. Vlastní přípojky do měst z hlavní-

ho řadu budou sdruženou investicí národních výborů a ostatních

odběratelů ve městech.

Po zahájení dodávek teple z ETE převezme základní zatíže-.

ní 2TE F. místní tepelné zdroje přejdou do polospičkového a

Špičkového provozu. Podíl EIE na krytí pptřeby HV soustavy ae

předpokládá cca 50 %,

6) zemědělský s rybochovný areál:

Dle zpracovaných studií lze předběžné potřeby tepla rozčle-

nit takto:

a) Skleníkový areál Sedlec:

- nízkoaotenciální teplo 80 (90)/ 70 °C pro vytápění skle
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níků - 190 M*, 2720 TJ
- bilanční teplo 15*0/70 °C - pro poskllznovou úpravnu .&.

sušky - 3,7 MÍT, 53 TJ *

b) Státní rybářství - chov ryb v teplé vodě. fiaszén sériově za

skleníkový areál a vychlazuje zpátečku na 40 ̂ O - potřeba

14 Mff, 125 TJ

c) oblastní distribuční sklad potravin a mrazírny

- 150/70 °G - 5,9 Mf, 100 TJ

d) pěstíme hub - 80 (9O)/40 °C - 3,1 Mf, 40 TJ

Z uvedených potřeb lze z v současné době budovaných vý-

měníkových stanic v STB pokrýt pouze potřebu tepla v HV 150/70

°C. Po2cdov&ná dodávkfc. tepla v HV 80/40 °C není v potřebném

rozsahu k dispozici. To je dáno skutečností, že VHJ Sempře a

Í.ISTŽ SSR zatím s výstavbou uvedeného areálu neuvažuje a neby-

lo tedy s ním v projektové přípravě BSE počítáno.

V přípcdě pozděj2í výstavby zemědělského a skleníkového

areálu bude v 1. etepě možné část tepelného příkonu odebírat

.ne úrovni do 80 °C se zpětného potrubí zásobovaných měst a

ve 2. etapě pak íesit výstavbou samostatné výměníkové stanice

30/40 °C eventuelně rekonstrukcí stávajících blokových VS v

ET3.

D) ChErslcteristi'.c£ způsobu provozu E dispečerského řízení
nadřazené teplárenské soustavy a místních soustcv C2T«

Stručná chorelcteristiks současného stcvu;

Součtsiiý st£.v js charakterizován odděleným provozem jed-

notlivých místních soustcv CST. Dispečerské řísení soustav

3'vyašitíra výpočetní techniky je v začátku. Sízení se po-

stupné rerliauje nr dvou úrovních

- dispečink teplárenská soustc.vy (D2S) jcko první stupeň
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řízení. Je vyšším nadřazeným stupněm, který operativně řídí

zdroje, primární sítě a vybrané velkoodběratele tepla ( s

ročním odběrem vyšším než cca 10 000 GJ/rok), DTS musí u-

možňov&t řízení podle specifických spotřeb paliva a nákladů

nr provoz, význemným způsobem se uplatňuje výpočetní tech-

nike (mikropočítače)

- dispečink zásobování.teplem (DZT) jako druhý stupen řízení,

který je podřízen DTS. Operativně řídí provoz předávacích

stanic e sekunderních sítí, zejména v bytové komunální sfé-

ře. I zde se uplatní mikroelektronika.

Uejdále v dispečerském řízení soustavy je SCZT S. Budějovice

i.iydlovery - Zliv. První stupeň se odehrává na úrovni řízení

zdrojů Tepl. 5. Budějovice - láydlovery, a od roku 1989 i

špičková výtopna Vráto.

Pro druhý stupeň řízení je využíván počítač DELTA Bytového

podniku Č. Budějovice pro řízení bytové komunální sféry a
vlastní systém JČE 5. Budějovice a EGU: S. Budějovice DERITES

pro řísení velkoodběratelů. Systém DERITES je ovšem možné

použít i pro řízení bytové komunální sféry, tak jak je při-

pravován pro lokelitu Tábor - Plená nad Lužnicí. Podrobný po-

pis je nad rámec této přednášky. V zásadě lze říci, že jde

v obou případech o řízený ohřev TUV a TV při současném zaji-

štění pohody prostředí iif odpovídající úrovni při současném

zrjištění optimální ekonomie výroby elektřiny a tepla. Pro

přenos mezi jednotlivými odběrnými niísty a řídícím počítačem

je využíváno sdělovacích kabelů.

Stejný systém je připravován v lokalitě Písek pro řízení zdro-

jůi odběrů (spolupráce základní teplárny, špičkové výtopny a

kotelny n. p. JISIÍX).

V lokelitč Str&konice bude základní systém stejný s tím roz-

dílem, £e zdroj je jeden celý v provozu energetiky a těžištS

řízení bude v řízení odběru tepla.

Přechod ae zásobování s JETE

Po vybudování napeječů c souvisejících staveb popsaných v

odstavci 0 dojde k zásadním změnám i ve způsobu provozu a

jeho žízení. Půjde o rozsáhlou teplárenskou soustavu s
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Júľcli.iuím ZíliTojem se stává
J~i ľ-. .Mil-'..i r; aí.'. u' . o Ľ. .'v inc. .17 o ptrunetrecli 133/67 do kom-
presorové s tanice u Hvízdcle do oblect i JIH r 2IV o parametrech
Ii3/ó7 "-•"> oblr .-.:t:'. u '̂xi, «.".-./j:j Cúpr;'. c Sever. 3oučcsne s tím
v:,:7.i':n-'j JI:LLUO:.'L v;"j.u.o/ání ccntr-.'.lní'io nr?dří senólio tepláren-
r,\j\io :".ispt'Ji.al:u Ji.',n:Ĺ Sccli;/, '.:tor;? bade ř í d i t spolupracuj ící
ľ.'rojo místních rouši :v r doälvl£ z JUQJli. Soucrsxao s vybuäo-
v JI.ÍÍ.1 i:o:.;pror;oiov-j s t t i i icc M .ivísdulí pro coustc.vu JIH bude
::-.viiii tioplnii; uispcčeľaľcí pr tcoviato prvního stupně ř í z e n í pro
-blent a-ácoboví .!o.i liOľl:o;i vodou i specificko problém;7 117 p r o t i
púře) VCOLÍIV U:'VÍ ^.iiocti ne iláll:ovou úoprrvu t e p l a .
;;ov:i:ií zC.o :\\a:'. b'Ji ŽQÍ'eiic i návtsnoat ní. spolupráci s perní
youatcvou. ObJobuá prcxoviStí bude nutno doplnit v o b l a s t i
.-ever r uápc.d.

Poizobn-^i JĽIÚC upoaornoůo ne probleractiku provozu o b l e s t i JHi,
y.zCc bac", o u -.-odávlri- teple, a JxiTli ne jdř íve .
l ) .ľomiální .irovoz

-i?i'e:1po!:l*.clá se pro souíítcvu JĽI dodávka horké vody o pare-
uetrech 183 °0 ]iorkovode;;i 2 :: Dlí 300. Pro zásobovaní parní
s í t " co bade v^u2íví.t párt. zprecovená v kompresní s t a n i c i .
Bu;1e doclávónc. pára 1,2 ÍOPr. e horká vode. 15O°/7O. Potřeba
teple, bude pokrývání; jek v páře, t&Ic i v horké vodě. Předpo-
kládá so núaleda j íc í roadoloní v soustevě:
l o k t l i t e ĽČB horká voda ChUH) pára CMS)

lokalita TMY

rok 19S8
2000
2010

2020

130
220
300

350

v rozsahu

545
480
450
460

•
zuatáváZliv, Samotka AGRO a MAPS

Sáklední zatížení přebírá JETE. Spolupracuje TCB a Vráto
póďle venkovních teplot.

Y lokalitě C. Budějovice je omezované parní soustava 1,2 MPa
s. soustr.va 1,8 MPaa zůstává beze změny*
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Roční potřeby teple budou pokrývány následovně:

1SS8 2000 2020
If/ páro HV pára HV

L17 W LTT TJ IIZT S?J ĽW I J KW TJ

- - 96 420 - - 133 550 - -

- - 172 720 - - 210 330 - -
130 1200 212 4725 220 2000 117 4491 350

kŕ

a
st

"j t í TIS.
TSB
ETS

kompres.

aaice

VS
121

200

224

para
TJ
400
700
5281

Základ horkovodní sítě budou činit H7 stanice zásobované z

centrální predáv&cí stcjaice Lláj. DelĚí rozšiřování bude probí-

het především v okrajových sídlištích Vítězný únor, ívláj, 71ta-

vc, 2vi-ZZské komuny, Pražské předměstí c Vráto.

líová bytová výstavbe, v oblasti sídliště Káj je řešena již tok,

cby vyhovovali, perěmetrům horké vody 150/70 °C» Počínaje sta-

nicí 738 budou zřizovány 117 stanice raísto obvyklých parních

výměníkových stanic- Potíže způsobuje sladění termínů výstav-

by centrální předávací stanice Máj a harmonogramu výstavby

bytů na sídlišti Máj. Obdobně místo parních rozvodů budou na

sídlišti Máj od stanice 8 budovány horkovody.

Zásady pro připojování nových odběratelů, ale i pro provoz
stávajících lze shrnout do následujících bodů:

- nová bytová výstavba (počínaje vým. stanice 8 na sídlišti

Máj) bude připojována na horkovod

- stávající rozsáhlá sídliště budou postupně převáděna na

horkou vodu.

- parní soustava 1,2 EPa bude omezována a nahrazována horkou
vodou (s výjimkou jednoznačných technologických potřeb)

- parní soustava 1,8 MPa nedozná-podstatných změn
- dodávka páry parovódem M 500 z Tlfî  zanikne
- výstavbou napájeje DN 800 vznikne nadřazená rozvodná sou-
stava, která si vyžádá i změny v řízení a řazení zdrojů

- kondenzát z páry z kompresorové stánice se bude vracet
zpět do JETE bu2 vratným potrubím nebo a využitím CBS
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Složitá soustava je řízena ze třech úrovní

- DZT - kontrola a aízení provozu předávacích stanic využívá

počítač Bytového podniku

- DTS - kontrola a řízení základních parametru výroby a

rozvodu páry, kontrola průmyslových velkoodběratelů a

Sytového podniku jako celku* Z tohoto pracoviště je

koordinována výrobe elektřiny a tepla zj páry a spolu-

práce zdrojů pracujících do parní sítě (Mydlovary,

Vráto).

- dispečink Jižní Šechy - řízení nadřazených horkovodu, řízení

podílu teple z horké vody a páry, problematika dálkové

dopravy a akumulsce tepla a přečerpací. stanice.

2) Provoz v případě výpadku dodávek z JETE

Jako záloha pro případ výpadku dodávky horké vody slouží

centrální předávací stanice Háj e distribuční centrum líádra-

ší zásobované perou z teplárny České Budějovice a výtopny

Vráto. Jde o krátkodobé výpadky. Zásadně nelze dlouhodobě

dodávky z JBT3 nc!urr.dit.

3) Provoz oblastí Sever a Západ

Problematika je obdobná jeko pro oblast Jih s tím rozdílem,

2o se sjedaodufjí o řísení kompresorové stanice, která pro

tyto•oblcatl není uvc.jjovane.

Ol?rřízky: křivka trvání &3u 2020

výp oo t o v é acherac. -125
. scheme, nr.pcječu

schesnr. 7S ĽTE
acheraa spolupráce tep* zdroju
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SCHEMA TEPELNÝCH NAPÁJEČŮ

TÁBOR. PLANA
SJUSTl

SUDO MÉ ŘIČE

BECHYNÉ 2xQN 250 500
L-5km

SEVER-»
2xDN 600.1-22 km

w-

L2xDN350
L- 8km SOff SLAV

S

VESELÍ N/LUŽ



VÝPOČTOVÉ SCHEMA KOMPRESOBOvá STANICE
C- BUDĚJOVICE

pp * 21?

KOMPRESOR

VT

HORKOVOb. / ^ 7 \
MČSTSKA'
SOUSTAVA O Y^^

e*a,s 799,9

MĚ.STSKA
SOUSTAVA

ž$),9

t [
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PRINCIPIÁLNI SCHEMA TEPELNÉHO ZDROJE JETE

. . . ROKOVÁ " j
I'VYMENIKCA 5TAN1CE

JADERNÁ ELEKTRÁRNA
TEMELÍN

Č.BUDĚJOVICE TÝN N.VLT. OSTATNÍ
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NAVRHOVANÝ DIAGRAM DODÁVEK TEPLA
PRO SCZT Č.BUDÉJOVICE A PRŮŘEZOVÝ ROK 2010

WkRNl TEPELNÝ
VÝKON

ostatní' uhelné zdrole tepla

PARNÍ ČÁST SOUSTAVY

HORKOVODNÍ CAST SOUSTAVY

HORKOVODNÍ TEPELNÝ VÝKON

K /

I
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PRINCIPIÁLNÍ SCHEMA SPOLUPRÁCE TEP, ZDROJŮ PRO
JADERNA ELEKTRÁRNA

TEMELÍN

150 C

SCZT CBUDEJOVICE

67 C

183'c

V 180'C

KOMPRESOROVÁ A PŔECERPACi
STANICE - , Q
CBUDEJOVICE I I I ^ r

1 -f 2,5 MPQ

0.8 ŕ 1.3 MPo , 220*C

HORKOVODNÍ
SPOTŘEBITELSKÁ
SOUSTAVA

Ĺ BUDĚJOVICE

CENTRÁLNÍ
PŘEDÁVACÍ

STANICE

PARNl SPOTŘEBITEL
SOUSTAVA

CBUDEJOVICE

TEPLÁRNA
Č.BUDÉJ0V1CE

1,8 MFta

VÝTOPNA VRATO

' Č. BUDĚJOVIC E
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ľ potřebě dialogu mezi centrálními orgány a národními výbory
/na příkladě zásobování teplem/

Ing. Pavel L a n g , Dr.Sc.

/es/

Řešitelské týmy, které se zabývají rozvojem oblastí, měst
a síd«l se střetávají se souběhem následujících tendencí:
- Růst počtu obyvatel a jejich koncentrace ve městech* 0 6SSR
vypovídá tabulka I Tabulka I
Vývoj obyvatelstva v fiSSE v lCrobyv* a jeho podílu ve městech

Rok celkem města venkov podíl ve index růstu o-
městech % byv« ve městech

1980
2000
2020
2025

15310
16580
17900
18160

9540
11860
13560
13860

5770
4720
4340
4300

62,3
71,5
75,8
76.3

100
124,3
142,1
145.3

podle Prospects of World Urbanisation, Revised as by 1984-86,
UN, New York, 1987
- Územní integrace fungováni subsystémů /disciplin/ tvořících
technickou infrastrukturu - přehled uvádí tabulka II

Tabulka II
subsystém doba

nedávno minulá současná výhled +
zásobování bodová, místní mlstni,ob- oblastní, regio-
vedou lastní nálnl
odvodnění bodová, místní místní místní, oblastní
elektřina celostátní mezinárodní mezinárodni,konti-

nentální
teplo bodová, místní místní,ob- oblastní,regional- -

lastni ní i
telekomunikace celostátní mezinárodní,mezikontinentální,

mezikontinen- kosmická i
tální

odpady místní místní,ob- oblastní, regie- -I

lastni nální J
+ pro 1. cyklus životnosti stavebních fondů města, ca 100 1st f'

Tato dynamika územní integrace je vyvolávaná vývojem v rezrnís- |/
fovánl zdrojů a spotřeby motivovaným přírodními faktory, těch- |

I
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nikou a rozmisťováním spotřeby.
- Pelltickosprávní opatření T systémech tizwoi. hospodářského
a aaciálalha rozvoje států, seskupeni.
- Ob«cné zákonitosti vědeckotechnického pakreku jaká hlavní dy-
namické síly společenského rozvěje, s kladnými i zápornými účin-
ky, zejména schopností Tedy a techniky řešit množství rariant
daného úkolu a potřebou redukorat tyto varianty na technickou
realitu - riz schema na obrázku 1.
- Zkracování inovačního cyklu u techniky a technologie není pro-
ráženo zásadním zkracováním inovačního cyklu u ste^ebnich fon-
dů. To vyvolává nutnost domýšlet možné směny pro 1. cyklus doby
ekonomické životnosti, t.j. ca 80-100 let u městských fondů.
Je třeba proto domýělet horizont r. 2050 již v současných řeše-
n l c h # odpovědnosti
- Prohlubování orgánů územní správy /národních výborů/ za uspo-
kojování potřeb obyvatelstva spojené s příslušnými pravomocemi.

Z toho všeho vyplývá potřeba najít /historicky podmíněný/
způsob jak promítnout fungování subsystémů do správního rozdě-
lení území, přičemž je zřejmé, že pro řešení potřeb obyvatel
jsou rozhodujícím stupněm městské a místní národní výbory.

Zajištění fysiologicky a psychicky potřebné tepelné pohody
patří v našich klimatických podmínkách ke stěžejním potřebám
člověka. Předpokládaná těsná až negativní bilance v potřebě e-
nergie je zároveň v našich podmínkách jedním z nejobtížnějších
národohospodářských problémů a princip racionality spotřeby bu-
de pro výhledové období s nejvyšší pravděpodobnosti platit.
Problém energetiky je u nás intensivně sledován již od 60. let,
ale v nezbytné koordinaci řízení centra a národních výborů sa
dosud málo pokročilo. Zejména chybějí kvalitní a včasné infor-
mace, které jsou v éře vědeckotechnického pokroku nezbytné /in-
formation based society/. Ilustrujme si stručně tuto problema-
tiku na subsystému zásobování měst teplem, vč. přípravy teplé
užitkové vody.
Na základě zákona č. 89/1987Sb jsou v CSSE vytvořeny základní
organizační podmínky, nebot W P E se pro národní výbory stalo
prakticky gestorem výhledového zásobování měst energií jak po
stránce technickoekonomického, provozního hlediska tak po stán-
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c* bilancování rýhleůoré strukturní skladby zdrojů. Jednania
aezi příslušnými orgány centra, které je výsledkem /dosud neu-
spokojivé/ realizace úkolu z usnesení vlády ČSSR S. 109/1985
se zatím dospělo k následujícímu schématu dělby činnosti při
koordinované spolupráci, jejímž výsledkem by měly být územní
energetické generely /§3 vyhl. S. 84/1976Sb./

Tabulka III
Vláda ČSSR Vlády národních republik
IHPE, SPK zajišťují národní komise VTIR národní výbory.

konsultují zajiátují
zpracování a vydání tvorbu palivoenerge- spolupracují s
zásad celostátní pa- tické politiky státu komisemi VTIR
livoenergetické poli- z hledisek
tiky průmětů do koncepce
krajské průměty celb- ľ°!íT?Í* 0 8 Í d l t n l a u r" spolupráci na
státní palivoenergeticS*"""" w krajských prů-
ké politiky ekologických motech v rámci
systémové generely územního a oblaat-
jednotlivýfh oborů e-
nergetiky v přlsl.
územním měřítku zpracovávají územ-
systémové oborové ge- ?í ň S
nerely pro řešené 3- § 3

zemí
Tuto zásadní dohodu je nutno podložit potřebným tokem' informa-
cí. Charakter těchto informací si ukážeme na případě centrali-
zovaného systému zásobování teplem formou integrovaných oblast-
ních teplárenských systémů. Dosavadní způsob uvažování na stra-
ně odborných orgánů FMPE charakterizuje tabulka IV, uvádějící
výsledky studie dálkových přivaděčů tepla z elektráren a odbě-
rem tepla /JE0T/y zpracované na elektrotechnické fakultě CVOT
za konsultace Energoprojektu /obdobných výsledků bylo dosaženo
v podobných studiích orgánů IUFE/.
Pro koncipování rozvodných systémů uvnitř sídel a jejich budou-
cího napojení na integrované oblastní teplárenské systémy /IO
TS/ jsou důležité vedle teplotního spádu tlakové podmínky, druh
teplonosného media, způsob napojení na primární přivaděče tep-
la /tlakově závislé, tlakově nezávislé/ průměr potrubí a způsob
jeho vedení.
Poktd jde • medium ve formě páry, je třeba peukásat na ta, že
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2,7
2,1
7,4
9,5

10,5
14Í4
17,1
23,0
20,9
28.1

610
0

510
0

514
0

524,4
0

532,8
0

100
150
100
180
100
160
100
155
100
160

Tabulka IT
dálka teplotní profil roční náklady v Í06rčs růat
dopravy spád potrubívýrob- provoz- jbepcl- závěsná odpiaů
km °C l u ní ni ná atá-elektrár-*

* ty ny
10 110/60 2x 1000

2x1600 4 2» 5 5 2»°
30 110/60 2x 1000 5,5

2x 1600 l 4 1 » 3 4 8,5
50 110/60 2x 1000 JU3

2x1600 2 4 5 » 5 1 4 ' °
80 110/60 2x 1000 15,0

2x 1600 + +

4 1 3» 8 4 22,5
100 130/60 2x 1000 18,8

2x 1600 g l l » 3 6 28.0
+ při jiných teplotách výrazni zvýSení; pouze při dálce 100 km
prakticky atejná jako při 11C/60
++ optimální při 2x 1400
v mnoha našich aěatoch existují parní rozvody tehdy, je-li zd-
rojem tepla pro veřejný odběr kotelna výrobního podniku, kte-
rý potřebuje technologickou páru. Pro dálkovou dopravu je pára
aéně vhodná než hořká /teplá/ voda. Autor tohoto příspěvku je
toho mínění, že výsledky uvedená v tabulce IT jaou ovlivněny
apriorním požadavkem na co nejekonomičtější cenu elektřiny. Mě-
ly by být v konkrétních případech srovnávány jak náklady na vý-
robu elektřiny v JIOT tak náklady, která jaeu nutná při jináa
zdroji tepla než je JEOT. Pro návrh řešení vnitroaídelních di-
stribučních rozvodů a zeja. pro navržení otopných systémů je
důležitá informace o teplotě vody va vratná větvi. Při teplati
40°C je třeba používat nízkoteplotních podlahových systémů. He-
bude-li podána inforaaca včaa, aůže se vytvořit bariéra plynou-
cí z konstrukční výšky montovaných systémů atavabních pod 3a.
Zavedenia nízkoteplotních podlahových systémů /4O/3O°C/ a* mů-
žeme přiblížit teplotou vratné vody k hodnotám chaldlcí vody v/
kondensačních elektrárnách a toto ztrátové teplo se využije va
proapěch zásobování teplem, zvýší ae obsah tepelné akumulace v
potrubí a aníží ae množství oběhové vody.
Naléhavě nutná je informace a způsobu napojení existujících a-
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topných soust** T území a* IOXS. T současné dobi existuji u nás
souběžně oba koncepty aniž jo prorodan blížil rozbor koncepto-
rem, ktorým by ail být rasort 1HFB. Pokud jda a tlakově nezá-
vislé připojení, pri kterém sa tepelný zdroj rakonstruujo na
výměníkovou stanici, byly Investorským útvarem T Praia provede-
ny studio, TO ktorých byly porovnány 3 typy plynových kotelen
dodávaných ČKD Dukla /licence 2y Budarua/. Bližil informace ja
publikována v v /I/. Problem so ukázal v potřebě rekonstruovat
primárni rozvody /110/80*C/, zejm. jsou-li uleženy do meprůlez-
ných kanálů a to z hlediska organizaca výstavby v abydlaných
bytových souborach. Důsledky mohou být různi intensivni podle
toho jaká je stavební provedeni teplovodů. Zastánci tlakově zá-
vislého připojení uvádijl následující argumenty:
. pomocí přačerpaelch stanic a stanic dvojí hladiny konstantní-
ho statického tlaku 1x0 snížit tlakovou úroveň celých tepláren-
ských soustav a umožnit připojení existujících soustav na IOTS
levně a pomocí tuzemských výrobků,
• ve výzkumném úkolu H05-526-812 jsou realizačním výstupem ode-
vzdávacl stanice s rychleohřevem 107 v tlakově nezávislém i v
tlakově závislém provedení pro přímé umístění v zásobovaných
budovách komplexmi bytová výstavby /KOS IN, 1Z s príkonom 0,3
až 1,2 MY/ , výrobe* Gfeolová koštrukcio Žilina; umístění předá-
vacích stanic do objektů umožňuje minimalizovat rozsah distri-
buční sítě teplovodů, kterou dosud investorujo národní výbor.
To může být předmětem diskuse o investorské účasti formou sdru-
žených investic mezi PMPE a národními výbory, bytovými družst-
vy, když zákon č. 89/1987Sb. formu sdružování přímo uvádí,
. připojení na IOTS tímto způsobem při tlaku 2,? MPa a při tep-
lotě do 150°C umožňuje prostou záměnu kotelny /která může zůs-
tat jako záložní,.Špičkový zdroj/ za přívod z IOTS. Rozhodující
je hladina konstantního statického tlaku IOTS a tlaková úrevej
připojované soustavy. Jde pouze o hydraulické řeienl, při kte-
rém se řeftl rozdílné teploty přívodní vody mícháním s vratnou
vodou v IOTS ma požadovanou teplotu,
. v případě nutnosti se použije přečerpávací čerpadlo k výrov-
nami rozdílu tlaku mezi oběma vratnými potrubími. Stávající o-
bihové čerpadlo přebírá funkci směšovacího čerpadla,
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. jinak umlatěmý bad přlredu tepla s IOTS lze řešit ebchratný*
příredem aaba napojením r blížila mlátě napojorané alti,
. pokud nabuda .T aauladu tlakerá orerem starající seustary »
hladinou konstantního statického tlaku, lsa tamta případ fra-
iit stanici Areji hladiny konstantního statického tlaku / T Í S
rerideramí CSW 383350/.
Těsdta možnostmi lsa odstranit nepříjemnosti uráděné T / V , U-
kasuje se tak nasbytnest Třasného přísunu informací ad koacep-
tora IOTS, aby bylo zabráněna merhodným řešením*
Další relečineu abauatrannéha zájmu je při kancaptuálnich úls-
hách tapalná hustata. Stajni jaká u predlužerání akanoadeké dél-
ky dálkové dapravy tapla Tlira* staupéni can anargia, klastf
sda rýě* tohota ukasatala, ktarý vyjádřuja poattr tapalnéha pří-
kanu a plachy zésoborané oblasti / do ktaré •• nazapa&ítáraj 1
Tôtší nasastaTiné plachy/. Jašti ntdárna sa uradila jaká nini-
•ální hodnota 30 MW/lcn2, saučasni 2? MW/kn2. Kashadujlel TŠak
jsau kankrétní podnínky T úsanl, ktaré aůSa být sásebano s 10
TS. T našich podmínkách kupř. pracuj* aauatara O D na' Ostravs-
ku s rasptylaK 25,82 as 52,90 Mt/kn2 při sásabaTánl akrsků s
4,5 a£ 10 MW/kn2, nabo příklad malého sídla Zliri T jižních ča-
chách. Začíná-li sa rašit komblnoraná výroba alektřiny a tepla,
pak národním rybařte chybí jakákoli dostatečně králitni infor-
mace a mžnoati peužlrání jaderných rýtapan. Ha jedné stráni
lse sice oSekárat a aéni přísnými lakalisaSnlmi faktary nai
u jaderných elektráren a odběrem tepla /JXOT/, ale chybějí jak
technologické tak technickoekonoaické informaee, připameneaia-
li ai patřabu damýšlet horisant r. 2050 již r seučasných re»-
rojorých programech měst a oblastí. Besart 1MPB na sákladi »á-
koňů S. 89 a 88/1987Sb. by urychleni ail inicierat ariřoránl
IOTS r reseahu podstatně rětěím než je přilehá 5.1 k ryhl. S.
93/1987Sb. a ta s duradú r tamté přlapirku naznaSanýeh.
/roblematikeu územní a urbanistické perahy ja i zpflseb stareb-
nlha proredenl tras taplaradů 1. a£ 3. kategorie padla & W 73
6005. Pro systémy elektřina, plyn ja spusab zaradený a ňejseu
předpoklady pra zásadní změny. U dálkových přiradičů tapla ja
rýzhamným činitelem sábor zemědělského, popř. lesníha půdnlha
fondu. Jako charakteristické sromání lze urést příklady s hl.
města Prahy: . 237 -



. první realizaeí zdroje typu 107 je horkovod i elektrárny Mil-
ník /EMĚ/ do V*b«radle 2x DM 1200, délka 34 km, který zabírá
ca 27 ha, zatímco pr» stejný příkea /1200 •¥/ by byl* třeba sta-
•ět ca 15 ka tepláren Talikaati Tp Veleslavín •• záběrem ea 90
ha,
. u prípravy výhledového zásobování Prahy z JXOX Východní Cá-
chy a« včasnou apoluprací dosáhla dohady a přimknutí trasy te-
plTodu k délniei 9 U a tím aptljaalisaeo jak z hlediska zába-
ru půdy tak tvorby krajiny,
• zásadu posonnlho vedení nabude lze dodržovat při průchodu již
zastavených úsoal. Tak kupř. vyvodení teplovodu % Třoboradie
do Malešic jo projektováno ja)í jednoúčelový tunel 0 3600 am,
délky 2109 *, s hloubkou 25 n a 8 Šachtami. Náklad na 1 km či-
ní 66,79 *il. K&s. I pro trasy teplovodů nišSích kategorií no-
budo lso řešit spůsob pozemního vedení a gesenía místem pra ná-
vrh stavebnino provedení tras, prevážni sdružených, jsou národ-
ní výbory / na sákladi stavebního sákena 5. 5O/1976Sb./. Ja
treba zdůraznit, že budování noré teplovodní síti vytváří jed-
nu ze základních modelových variant pro rekonstrukci technic-
kého vybavení spojenou s přestavbou a dostavbou sídel* Blíže
je tato komplexní problematika popsána v /2/.

Vedle úrovni uzemní, urbanistické vstupuje do úvah a kon-
ceptů i úroveň objektová, kterou stručni charakterizujeme:
• podle svého hodnotového významu existují a respektovat sa v
rozhodovacím procesu musí nejen seuladné, ala i protikladné zá-
miry a potřeby ve vztahu k racionalizaci potřeby a spotřeby e-
nergie. Racionalizaci jo třeba řeiit v komplexním pohledu na
nesta, sídla společnosti éry vědeckotechnického pokroku, na ne-
zbytnost zachovávání jejich osobité identity, Sasta kultumi-
historické povahy, "obrazu" sídla, vzhledu objektů, růstu užit-
kového standardu, ergemetrie atp.
. specifický vliv aá používání nízkoteplotního systému vytápi-
ní na konstrukci a disposici objektů, využívání sluneSné ener-
gie /pasivní, aktivní/,
. zrniny v technickém zařízení budov, v manipulaci a nimi tak,
aby ss dosáhla racionální spotřeby energie,
• integrace vedení technického vybavení do stavebních objektů
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• jinou účelovou funkeí, uaisfování zařízení pro transformaci
technologických parametru /trafostanice, edevzdávkevé stanice//
do objektů,
. uplatnitelnost teplotní hierarchie mezi jednotlivými míst-
nostmi a zónami uvnitř objektů,
. zvýšení p»dllu AbgcktA • zmŕíxtxi ••eiálal infrastruktury T
lákladnleh f»nd«eh aěst, »id»l,
. TIÍT spftssbu staT«lmíh« pr«r«d«nl tras M I spůs«b sastariní
a na íiYotnl prostfadl při rýatmrbě, praraiu, •praráeb,
. potřeby délkOTého orládáni*: aěřanl, r«gulac«, disp«č«riiat«t

. náreky na specifické fanqr vytápial např. T památkerřeh ab-
jsktsch, sauberech, senách*
Shrnutí

Prebleaatika satay forem zásoborání sídel energií, zniny s-
truktury energiet její nároCnost na pregraa, rozsah a koordina-
ci rystarby i TyuiíTání, na čas petrebný pre trládnutí přípra-
vy a realisaee výstarby, rekonstrukcí a dalších forem ineracl,
fýsnamni erlivňuje cel^ pregram prací a řízení rosreje mist a
sídel. Tyté smemy přicházejí T ebdebí, kdy je nutné prakticky
uskuteäňerat přechod na destavbu«a prastarou T sastaTěném im-
trarUáau sídel. Specifická situace CSSR vytváří sákladní před-
peklady pre te, aby se spůsob sásebeVámí sídel teplem stal jed-
ním s kenceptuálních faktorů další urbanizace. Potřeba naleze-
ní vhodného spelečnéhe jazyka pre nezbytný dialog mezi energe-
tiky a plánovači, projektanty rozvoje sídei je přete příkazem
současnosti.

Literatura
/ V Lang F. t Rekonstrukce systému vytápění obytných souboru

v Prase, Investiční výstavba 7/1983
/2/ Lang P.: Modernizace bytového fondu a rekonstrukce tech-

nického vybavení, Investiční výstavba 12/1964
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ, ВЫЗЫВАЕМЫХ
ОТБОРОМ ПАРА ИЗ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ТУРБИН

Здислав ВОЙТАШЕК
/Польская Неродная Республика/

А н н о т а ц и я

В процессе развития источников тепла энергетики общего
пользования, работающих в комбинированном цикле для комму-
нальных теплофикационных систем, в ПНР в ближайшее годы по-
явится новое поколение этих источников: блочные конденса-
ционные электростанции /классические, а несколько позже так-
же и атомные/, реконструированные для подогрева сетевой во-
ды паром промежуточного отбора из турбин. Такое техническое
решение влечет за собой, к сожалению, потери электрической
мощности блоков, являющееся результатом сокращения пути рас-
ширения пара в турбинах. Для сокращения этих потерь предло-
жено использовать тепловую инерцию отапливаемых зданий, ко-
торая позволяет на несколькочасовое уменьшение подачи тепла
на центральное отопление в периоды ежесуточных электричес-
ких пиков, при условии ее компенсации в остальное время
суток.

В докладе предложено реализовать такую схему путем со-
ответствующего дополнения автоматического регулирования по-
требления тепла на цели центрального отопления в абонент-
ских вводах. Дополнительный контур такой автоматики может
управляться или дистанционными сигналами ТАЧ /телеуправле-
ние акустической частотой/ по электроэнергетической сети,
или локальными управляющими часами. Предложен также хозяй-
ственный механизм /в виде двухтарифной переменной оплаты
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за фактически потребляемую энергию/, который стимулировал бы
дистрибуторов тепла к действиям, направленным на ограничение
потребления тепла от ТЭЦ в часы суточных электрических пиков.

На данном этапе развития централизованного теплоснабже-
ния в ПНР максимальный вес имеет, развиваемый от 1970 года,
тип теплоэлектроцентралей /ТЭЦ/ энергетики обиего пользова-
ния, в которых:

- основную часть графика потребности в теплоте /до 45%
пиковой потребности в тепловой мощности/ покрывают
теплофикационные блоки типа БЦ с турбинами с противо-
давлением /или с противо давлением и промежуточным
отбором пара/, с ухудшенным вакуумом на выходе пара
к основным теплообменникам для подогрева сетевой
воды. Применяются начальные параметры пара 12,7 МПа,
535 С /без промежуточного перегрева/, электрическая
мощность блоков 55 МВт и 105 МВт, паропроизводитель-
ность котлов 230 т/ч и 430 т/час;

- полупиковые и пиковые участки графика тепловой лот
требности покрывают водогрейные котлы /пылевые/,
тепловая мощность которых 140 МВт и 233 МВт.

В климатических условиях ПНР такие ТЭЦ производят в
комбинированном цикле 80-85% годовой потребности в тепловой
энергии /необходимой для отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения/ городских агломераций, причем показатель ис-
пользования комбинированной выработки /электроэнергия, выра-
ботанная в комбинированном цикле, на единицу всей теплоты,
отпущенной ТЭЦ/ составляет 80-100 кВт.ч/ГДж.
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Однако, в некоторых агломерациях уже нет возможности

покрытия возрастающих тепловых потребностей путем строитель-

ства новых ТЭЦ рассмотренного типа, поскольку все более важ-

ное значение преобретают следующие трудности:

- экологические, которые не позволяют на дальнейшее
увеличение количества угля, сжигаемого в агломерации;

- очень высокие капиталовложения для новолокализуемых

ТЭЦ в черте или на окраине агломерации /в том числе

следует особо подчеркнуть сероочистку дымовых газов

и дорогостоящие золо- и шлакоотвалы/;

- недостаток угля в балансе первичного топлива страны.

Все эти барьеры ведут к тому, что в некоторых агломера-

циях стали появляться источники тепла нового поколения,

а именно: блочные теплоэлектростанции, построенные после

I960 года /или находящиеся в строительстве/ в качестве кон-

денсационных и находящиеся от агломерации на расстоянии 20-

80 км.

Такие электростанции можно приспособить для экономич-

ного производства теплоты в комбинированном цикле /по край-

ней мере базисной теплоты/ с использованием промежуточного

отбора пара с турбин. В таком случае обычно не достаточно

использовать резерв производительности регенерирующих от-

боров, а появляется необходимость реконструкции цилиндров

НД /иногда и СД/ турбины для обеспечения теплофикационных

отборов пара достаточно высокой производительности.

Для такого использования отбираемого пара в польской

энергетике предусмотрены блоки мощностью 120 МВт и 200 МВт

на начальные параметры 12,7 МПа, 535/535°С, блоки 360 МВт

на 17,6 МПа, 535/535°С, а также атомные блоки 465 МВт и

1000 МВт с реакторами типа ВВЭР. В сумме до 2000 года преду-

смотрена адаптация не менее 10 блочных конденсационных

электростанций к роли источников тепла для расположенных

вблизи городских и промышленно-городских агломераций.
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Такое использование блоков электростанции для целей

теплоснабжения, кроме экономии топлива, являющейся резуль-

татом применения комбинированного цикла, и экологической

пользы, имеет, к сожалению, существенный недостаток, а имен-

но: потеря электрической мощности, являющаяся результатом

сокращения пути расширения пара в турбинах. Эта потеря мощ-

ности составляет около 0,15 МВт на 1 МВт при подогреве
эл т

сетевой воды до температуры не выше 110°С и достигает 0,3-

0,35 МВт на 1 МВт , если паром более высоких ступеней от-

бора с турбины необходимо подогревать сетевую воду до тем-

пературы свыше 120°С, например до 150-170°С.

Приспосабливание блочных электростанций для потребнос-

тей теплоснабжения требует разработки таких технических ре-

шений, которые позволили бы ограничить потери электрической

мощности, прежде всего в утренние и вечерние часы-пик элек-

трических нагрузок энергетической системы страны. Этого мож-

но добиться только путем уменьшения в эти часы тепловой на-

грузки, связанной с промежуточными отборами пара от турбин,

с последующей компенсацией в остальное время суток.

Из ряда публикаций известны предложения таких техни-

ческих решений, в которых эту задачу выполняют специальные

аккумуляторы тепла /чаще всего водяные вытесняющие, в кото-

рых в период зарядки горячая вода вытесняет более холодную,

а при разрядке - наоборот/, устанавливаемые или у источника

тепла, или в теплофикационных сетях вблизи районов потре-

бления тепла/; в других технических решениях предусматривают

для аккумулирования тепла использовать транзитные магистра-

ли между удаленным источником основного тепла и агломера-

цией.

Однако, эти методы требуют значительных дополнительных

капиталовложений на строительство резервуаров /аккумулято-

ров/ , или на приспособление транзитных магистралей для вы-

полнения ими роли аккумуляторов тепла /возможность часхых

и значительных изменений температуры, повышения давления на

периоды зарядки подающей магистрали, возможность повышения
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температуры в возвратной магистрали и увеличение пропускной

способности для переброса воды из подающей магистрали в воз-

вратную и т.д./.

В связи с этим, а также для случая недостаточного / для

аккумулирования тепла/ расстояния между источником тепла и

агломерацией, рассмотрено в Польше, а особенно в Западном

Энергетическом Округе, в г. Познань /при участии автора на-

стоящего доклада/, использование возможности аккумулирования

тепла в отапливаемых зданиях. Сущность этого метода состоит

в понижении интенсивности отопления зданий в течение несколь-

ких часов электрического пика с последующей компенсацией

в остальное время суток.

Тема была предварительно рассмотрена на примере кон-

кретной городской агломерации, в районе которой работают

две блочные конденсационные электростанции: одна 2x60 МВт

в черте города, вторая 8x200 МВт на расстоянии 30 км от цен-

тра города. Обе эти электростанции будут реконструированы

для выполнения ими роли основных источников тепла для города,

первая - до 1990 г. а вторая - в половине 90-х годов, путем

реализации отбора значительного количества пара с турбин.

Для снижения потерь электрической мощности, вызванных

отбором пара с турбин, предложено, чтобы в утренние и ве-

черние часы электрического пика /в сумме около б часов/ сни-

жать в абонентских вводах на 30-40 % потребление тепла на

отопление, с увеличением его на 10-12 % в остальное время

суток. Это не требует маневрирования температурной сетевой

воды; изменялся бы только расход сетевой воды через абонент-

ские вводы, а тем самым, циркуляция и распределение воды

и ее давления во всей теплофикационной системе.

Реализация такого режима работы абонентских вводов

и теплофикационных сетей должна выполняться теплофикацион-

ным предприятием и его службами, которые занимаются переда-

чей и распределением тепла, включая и эксплуатацию абонент-

ских вводов /некоторые теплофикационные предприятия в Польше
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занимаются также эксплуатацией внутренних инсталяций цент-

рального отопления, а также их наладкой, консервацией и ре-

монтами.

Затраты на реализацию мероприятия вытекают иэ необходи-

мости увеличения на упомянутые -* 10% тепловой мощности источ-

ника и пропускной способности теплофикационной сети /на часы

компенсирования/, а также из необходимости соответствующего

дополнения схемы автоматического регулирования отопления

в абонентских вводах.

Не имеют места никакие другие затраты, связанные с из-

менением температур и повышением максимального давления в ма-

гистральных сетях.

Дополнительный контур в схеме автоматического регулиро-

вания передачи тепла от сетевой воды на отопление можно реа-

лизовать довольно просто. Он может заключаться, например,

в перемещении по вертикали графика зависимости температуры

воды, поступающей на инсталяцию центрального отопления, от

внешней температуры /при автоматике следящего типа/, или

в незначительном понижении /на десятые доли градуса/ задан-

ной температуры в отапливаемых помещениях, или в ограниче-

нии подачи воды на абонентские вводы в часы электрического

пика.

В условиях ПНР гораздо труднее осуществить включение

и выключение этого дополнительного контура в автоматике

абонентских вводов. В Западном Энергетическом Округе пока

еще нет и в ближайшее время не предвидется широкого внедре-

ния системы ТАЧ /Телеуправления акустической частотой/ для

дистанционного управления некоторыми потребителями при по-

мощи сигналов, передаваемых при помощи электроэнергетичес-

кой сети. Бели бы такая система существовала, достаточно

было бы в каждом абонентском вводе /предусмотренном для ис-

пользования тепловой инерции зданий с целью уменьшения по-

терь электрической мощности путем разгрузки отборов пара

из турбин/ эамонтировать простое и дешевое /менее 20 тыс.зл./

приемное реле ТАЧ со соответствующим образом установленным
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адресом и выходным сигналом в дополнительный контур схемы

автоматики абонентского ввода. Передача сигналов ТАЧ к або-

нентским вводам /разделенным по адресам на соответствующие

группы/ происходила бы на основе установленных на каждый ото-

пительный сезон программ с текущими корректами, согласован-

ными между диспетчерами теплофикационных предприятий и ТЭЦ.

Эти корректы могли бы учитывать ситуацию в обеих системах:

теплофикационной агломерации и электроэнергетической всей

страны.

Поскольку такой системы ТАЧ еще нет, предусмотрено обо-

рудование автоматики абонентских вводов управляющими часами

/кварцевыми/, действующими независимо от частоты электричес-

кого тока. Предложено только 2 раза в год переставлять время

снижения потребления тепла на отопление:

с начала отопительного

сезона до 10 ноября 6,30 до 9,30 и 17,30 до 20,30

от 10 ноября до 5 февраля 7,00 до 9,00 и 16,30 до 20,30

от 5 февраля до конца ото-

пительного сезона 6,30 до 9,30 и 17,30 до 20,30

по среднеевропейскому времени /согласно которому часы рабо-

тали бы круглый год.

Сокращение потерь электрической мощности принесло бы

пользу народному хозяйству страны в результате эффектов, по-

лучаемых в электроэнергетической системе страны, а следова-

телъно, в энергетике общего пользования, а также и у потре-

бителей электроэнергии /уменьшение ограничений и отключений

энергии/.

С другой стороны воздействовать на получение этих эффек-

тов, путем ограничения потребления тепла из отборов конденса-

ционных турбин /что освобождает электрическую мощность/,

должны дистрибуторы тепла, либо путем аккумулирования тепла

в транзитных магистралях, либо при помощи предложенного выше
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маневрирования /в течение суток/ расходом тепла на централь-

ное отопление зданий, что требует увеличения пропускной спо-

собности магистралей /для обеспечения компенсирования/, а так-

же путем соответствующего дополнения и эксплуатации автомати-

ки в абонентских вводах зданий. Необходимо дистрибуторов теп-

ла, т.е. теплофикационные предприятия, стимулировать, конечно

не путем уговоров и приказов, а экономическими стимулами.

С этой целью предложено поставить в зависимость высоту оплат

за тепловую энергию /со стороны дистрибутора тепла для источ-

ника тепла/ от режима потребления тепла из источника.

Предложено для расчетов между конденсационными источни-

ками тепла /с отбором пара из турбин/ энергетики общего поль-

зования и коммунальными теплофикационными предприятиями моди-

фицировать принципы, на основе которых в настоящее время

обязывает:

постоянная оплата за определенную

в контракте тепловую мощность, напр. 1 000 000 зл./МВт.год

переменная оплата за фактически ис-

пользованную тепловую энергию, напр. 160 зл./ГДж>

к этому добавляются еще дополнительные оплаты, например, за

подпитку сетевой воды в источнике для покрытия потерь тепло-

носителя в сети и.т.п. Выше приведены для наглядности обязы-

вающие в 1985 году расчетные цены за тепловую мощность и теп-

ловую энергию одной из ТЭЦ, находящейся в границах агломе-

рации.

Основная годовая оплата теплофикационного предприятия

для ТЭЦ составила:

400 МВт т x 1 000 000 зл./МВт.год 400 млн. эл.

4000 тыс.ГДж x 160 эл./Гдж 640 млн. эл.

В сумме: 1040 млн. зл.
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Предложено введение двухтарифной переменной оплаты, уве-

личенной в утренние и вечерние часы электрического пика. Од-

новременно была бы снижена постоянная оплата на те составляю-

щие затрат, которые связаны с ограничением электрической

мощности источника.

В рассматриваемом особом случае почти половина годовых

постоянных затрат была бы перенесена в переменные затраты

и при такой модификации оплаты составили бы :

постоянная оплата за определенную

в контракте тепловую мощность 500 000 зл./МВт.год

переменная оплата за тепловую энер-

гию, полученную от источни'-i вне

часов электрического пика /без изме-

нений/ 160 эл./ГДж

переменная оплата за тепловую энер-

гию, полученную от источника в часы

электрического пика .360 зл./Гдж.

При равномерном потреблении тепла в течение суток /из

которых б часов - это часы электрического пика/, основная

годовая оплата теплофикационного предприятия для источника

тепла составила бы:

- за определенную в контракте тепловую мощность:

400 МВТ X 500 000 зл./МВт. год 200 млн. зл.

- за тепловую энергию, потребляемую вне часов

электрического пика:

3/4 x 4000 тыс. ГДж x 160 зл./ГДж 480 млн. зл.

- за тепловую энергию потребляемую в часы

электрического пика:

1/4 x 4000 тыс. ГДж x 360 зл./ГДж 360 млн. зл.

В сумме:1040 млн. эл.
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т.е. такая же сумма, как и на основе прежних принципов.
Однако, при таким образом модифицированных принципах расче-
тов, дистрибутор будет заинтересован снижением потребления
тепла от источника в часы электрических пиков. Если каким-
либо способом ему удасться снизить это потребление, например
на 1/3, т.е. на:

1/3 x 1/4 x 4000 тыс. ГДж/год • 333,3 тыс. ГДж/год

и переместить это на остальное время суток вне часов - пик
/что очевидно требует увеличения тепловой мощности, опреде-
ленной в контракте, на 11%, т.е. до 444 МВт/, то годовая
сумма составит:

за 444 МВт т x 500 000 эл./МВтт.год 222,0 млн.ЗЛ.

за /3000 + 333,3/ тыс.ГДж x 160 эл./ГДж 533,3 млн.эл.

за /1000 - 333,3/ тыс.ГДж x 360 эл./ГДж 240,0 млн.зл.

В сумме: 995,3 млн.зл.

т.е. почти на 45 млн. зл. меньше, чем при равномерном потре-
блении тепла в течение суток. Эти средства позволят покрыть
дополнительные затраты дистрибутора, связанные с мероприятия-
ми, необходимыми для получения такого эффекта. Источник теп-
ла тоже не будет в убытке, хотя оплаты за тепловую энергию
снизятся почти на 45 млн. зл., однако в электроэнергетичес-
кую систему страны ТЭЦ отдаст рабочую мощность /и то от осе-
ни до весны, т.е. также в период годового электрического пи-
ка/ в суточные часы-пик, увеличенную почти на 6 МВт , за
которую получит сумму порядка 60 млн. зл. /на основе пока-
зателя постоянных расходов на рабочую электрическую мощ-
ность ТЭЦ/.

Все партнеры будут довольны. Предложенная модификация
принципов рассчета эа тепловую мощность и энергию между ис-
точником и дистрибутором стала бы эффективным хозяйствен-
ным механизмом, который стимулировал бы обоих партнеров
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к действиям, которые приносили бы им пользу, а также соот-
ветствовал интересам топливно-энергетического хозяйства
страны.
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Současný stav problémů a tendencí rozvoje zásobování teplem

v CSSR

Ing. Miroslav Kubín, OřSe.

/CS/

V článku je vyznačen okruh problémů, které řeší československá

energetika v oblasti centralizovaného zásobování teplem,a jsou

uvedeny předpoklady pro optimální řešení těchto problémů. Je

zdůvodněna orientace na rekonstrukce vhodných kondenzačních elekt-

ráren na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a uveden nárůst

nákladů na výstavbu nových zdrojů tepla. Podrobněji jsou rozve-

deny technicko-ekonomioké problémy dálkové dopravy tepla. Je

naznačeno řešení problémů způsobených zhoršující se kvalitou

československého uhlí. Samostatná kapitola je věnována příznivému

vlivu centralizovaného zásobování teplem na životní prostředí,

krátce je zhodnocen současný stav zavádění fluidního spalování.

Poslední kapitola je zaměřena na automatické řízení technologic-

kých procesů velkých bloků s odběrem tepla {včetně jejich využi-

tí pro regulaci činného výkonu v elektrizační soustavě}a na ří-

zení oblastních soustav centralizovaného zásobování teplem.

1.0 Hlavní problémy se koncentrují do těchto oblastí:

1) zajištění dodávek tepla pro národní hospodářství a oby-

vatelstvo v podmínkách kvalitativně a kvantitativně omeze-

ných zdrojů paliva;

2) řeoení důsledků vyplývajících z v minulosti preferované

orientace zdrojů nízkopotenciálního tepla na spotřebu kva-

litních paliv (lehké topné oleje, mazut, tříděné uhlí);

3) řešení vzájemně provázených a mnohdy protichůdných požadav-
ků na

- eliminaci vlivu spalování méněhodnotného paliva na měrnou
•potřebu tepla v palivu a spolehlivost energetických zaří-
zení;
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- prodlouženi životnosti bloků tepelných elektráren v důs-

ledku rozvolnění realizace jaderného programu;

- zajištění požadavků na účast bloků elektráren rekonstruo-

vaných na teplárenský provoz při kryti poloSpičkového za-

tížení ES;

- zajištěni regulačního výkonu pro ES v podmínkách omeze-

ných možnosti výstavby speciálních špičkových nebo polo-

špičkových 2drojů;

- zajištění odběrů tepla z elektráren rekonstruovaných na

teplárenský provoz s maximálním využitím výhod kombinova-

né výroby elektřiny a tepla na bázi méněhodnotných domá-

cích zdrojů paliva;

- zajištění ochrany ekologického systému (zejména ovzduší)

v podmínkách rostoucího podílu spotřeby méněhodnotných

paliv na celkové výrobě elektřiny a tepla v tepelných

výrobnách.

1.1 Optimální řešení uvedených hlavních problémů je podmíněno

zdokonalením nástrojů uplatňovaných v jednotlivých oblas-

tech řízení, zejména řešeni závažných vědeckotechnických

problémů, které mají vliv na koncepci rozvoje zásobování

teplem .( odsíření spalin, využití fluidní techniky,

použiti nových materiálů a technologií ovlivňujících nákla-

dy výstavby a provozu rozvodu tepla a úroveň ztrát tepla,

uplatněni tepelných čerpadel velkých výkonů a dále technic-

kých prostředku, zejména mikroelektroniky, pro řízeni jak

celých soustav CZT, tak jejich podsystémů, zvládnutí pruž-

né součinnosti ES a teplofikačních soustav prostřednictvím

akumulace ke sníženi měrného úbytku el. výkonu v době elek-

trického špičkového zatíženi).

Zpracované rozvojové teplofikačni studie jsou poplatný času,

kdy byly zpracovány bilance potřeb tepla.

Výhledové požadavky jsou však Ďasově i hodnotově nadsazeny

a navíc nerespektují celostátně vyhlášený a nezbytný poža-

davek na snížení potřsb energii v národním hospodářství

o 30 S do r. 2000.

t

- 253 -



Do RTS nejsou zavedeny ostatní druhy energií (plyn, elektři-
na), nevymezují možný rozsah jejich nasazení ve zkoumané ob-
lasti a nejsou zhodnoceny možnosti využití druhotných zdrojů
(odpadni teplo a pod.). Mají-li být tedy RTS podkladem pro
energetický generel, je nutné je při předpokládaných aktuali-
zacích v tomto smyslu dopracovat.

1.2 Výběr lokalit určených k CZT jako výsledek multikriteriálního
hodnocení

K tomuto účelu byl vypracován rozhodovací model respektující
příslušné nároky a účinky
- v rozvoji energetického hospodářství (odvětvový program

zásobování teplem)

- v oblastni* rozvoji (transformaci národohospodářského plá-

nu do prostoru)
- v územním rozvoji (zajišťující ochranu ekologického systému

země - voda - vzduch)

Rozhodující roli pro další postup zpracování RTS je cena zem-
ního plynu, která byla stanovena a nyní snížena ve vazbě na
pohyb cen mazutu(přičemž nebylo přihlíženo na úlohu raciona-
lizace ve vlastních nákladech výrobku ani ke směnným relacím
vývozu výrobků, které klesají)

2.0 Zajištěni hlavního směru programu rozvoje zásobováni teplem
Na základě uvedených faktorů byla v oblasti rozvoje zásobo-
váni teplem přiznána nejvyšší priorita akcím zajištujícím
vyvedeni výkonu z kondenzačních elektráren (klasických i ja-
derných) po jejich rekonstrukci na kombinovanou výrobu elek-
třiny a tepla.
Úpravy kondenzačních elektráren na odběr tepla jsou vysoce
ekonomicky výhodné, a to vzhledem k nutnosti zachovat ještě
funkci vybraných 50-100-200 MW bloků pro zajištění regulační-
ho výkonu v elektrizační soustavě, tj. nezbytnosti realizovat
vynucené rekonstrukce k prodloužení životnosti na další cyk-
lus (cca 25 let), eliminaci vlivů zhoršujících se paliv a
plnění ekologického programu.
Náklady, spojené ae souběžnými úpravami pro odběr tepla ne-
převyšuji 20 £ celkových nákladů, vkládaných v této souvia-

jej

losti do zdrojové čáati.



Převodem kondenzačních elektráren na kombinovanou výrobu

elektřiny a tepla se sice sníží elektrický výkon těchto zdro-

jů, avšak tento pokles není v československých podmínkách

významný, neboE úbytky pohotového výkonu jsou menží než

úbytky v důsledku omezenosti paliva, takže není nutné počí-

tat s tzv. náhradním závěrným výkonem např. v jaderné elek-

trárně. Naopak vyšší karnotizací výrobního cyklu se u rekon-

struovaných bloků zvýší využití energie paliva na dvojnáso-

bek (ze stávajícíh cca 30 % při výrobě elektřiny na cca 60 S

při kombinované výrobě), což lze posuzovat jako přírůstek

primárních zdrojů paliv a v této souvislosti i výkon rekon-

struovaných elektráren považovat za přírůstek zdrojů krytý

palivem.

Kromě toho lze v řadě případů snížení elektrického výkonu

eliminovat dočasným krátkodobým omezením výroby tepla ve

prospěch elektrické energie a pro krytí potřeby tepla vyu-

žít akumulačních schopností soustavy centralizovaného záso-

bování teplem.

Investiční náročnost programu je sice značná, avšak s menšími

požadavky na nedostatkové stavební kapacity. Program je náročný

rovněž po stránce materiálové spotřeby, avšak podstatné podíly

materiálů jsou již ve zdrojích a soustavách centralizovaného zá-

sobování teplem uloženy. Například v souvislosti a vyvedením

tepla z el. Mělník do Prahy je do rozšíření tepelné sítě (včetně

vlastního napáječe) nově vkládaného pouze 37 S celkové hmotnosti

soustavy.

Rekonstrukce bloků je prováděna na elektrárnách Mělník 1,

Tisová I, Opatovice • Poříčí - celkem 13 bloků 50 MW;

na elektrárnách Mělník II, Tisová II, Prunéřov I, Ledvice II,

celkem 14 bloků o výkonu 100 MW a na elektrárnách Chvaletice,

Počsrady, Prunéřov II, Dětmarovicn celkem 27 bloků o výkonu 20U MW

3.0 Výstavba nových zdrojů tepla.

3.1 Náklady na výstavbu jsou znázorněny graficky na obr. 1,2.

Přes výrazný absolutní přírůstek vynakládaných prostředků na

realizaci programu rozvoje zásobování teplem není efekt ve

formě přírůstku výkonu odpovídající, výstavba nových

zdrojů klesá , těžiStě se přesouvá na vyvedení teplo z kon-

denzačních elektráren? - 255 -



PLP RN zahaj.staveb objem přírůstky výkonu MWt
mil.Kčs mil.Kčs nové zdroje rekonetr. KE

6.PLP 3105,1 2311,6 1248 928

7.PLP 2082,9 2803,6 763 776

8.PLP 7863,6 5773,8 639 2014

9.PLP+) 13116,6 98B6,8 913 2192

+) pouze ZÚ

Přitom dochází i k určitému poklesu tepelného výkonu stáva-

jících zdrojů tepla vlivem přechodu na spalováni paliv s niž-

šími kvalitativními znaky.

Z hodnot uvedených v přehledu je zřejmé, že nároky na pro-

středky vkládané do realizace rozvoje zásobování teplem ros-

tou neúměrně. Tento nepříznivý trend je sice částečně způ-

soben růstem vlastních soustav CZT (délky TN), ale především

absolutním růstem cen od dodavatelů. Přitom podle provedených

rozborů cenové propočty nedopovídají skutečnému růstu cen

(rok 1982-stavební část o 10 S, rok 1984 - stavební část o 14 K,

technologická část o 7 S /průměrné hodnoty/).

Například teplárenské výkony realizované v 6.-7. PLP vycházejí

i po přepočtu v ukazateli Kčs/MW lacinější, než výkony z výto-

penských zdrojů téhož dodavatele (v daou případech jde o dostavby

zdrojů) realizované v současném období.

4.0 Technicko-ekonomické problémy dálkové dopravy tepla

4.1 Náklady na dálkovou dopravu tepla závisí hlavně na:

* investičních nákladech na napáječ (podle jeho průměru a délky)

. na dodaném množství tepla za rok (dáno využitím maximálního

přenoscvého výkonu napáječe, ovlivněného podílem výkonu vzdálené*

ho zdroje k celkovému příkonu města, rozdílem jmenovité teploty

výstupní a vratné vody a závislostí na trvání výkonů podle délky

topného období a venkovních teplot. Viz obr. 3).

V úvahu by měly být brány i ekologické přínosy, pokud je lze

hodnotově vyjádřit.

Dálková dodávka tepla má však také řadu nevýhod, se kterými je

nutno počítat.



Při nejlevnějším pozemním provedení horkovodu (na nízkých pod-

pěrách) jsou investiční náklady napáječe (pro československé po-

měry v r. 1987) N* (v mil.Kčs/km)v závislosti na jmenovitém prů

metu ON (mm)zřejmé z obr.4. Měrný investiční náklad (vztažený

na přenášený výkon Nfc a při tlakové ztrátě 100 Pa/m a teplotách

vody 120/50, 150/65 a 180/70°C) n* (tis.Kčs/MW.km) je vyznačen

na témže obrázku.

Za zjednodušeného předpokladu, že provozní náklady na dopravu

tepla napáječem jsou přibližně 6 S jejich investičních nákla-

dů, jsou na obr. 5 vypočteny měrné provozní náklady nj? (Kčs/GJ,

km) pro teploty vody A-120/50, B-150/65, C-180/70 °C při vyu-

žití T = 3, 4, 5 a 6 tisíc h/a.

Na základě těchto ukazatelů můžeme pro názornost určit přibliž-

nou závislost provozních nákladů na dopravu tepla napáječem

N? (KČS/GJ) na vzálenosti L (km). Na obr. 6 jsou vypočteny

pro 3 výkony N = 100, 500, 1500 MWt a pro dvoje využitími 4000

a 5500h/a pro vzdálenosti L do 150 km. Pro větší vzálenosti

budou nutné přečerpací stanice. Pro předpokládané poměry je

v rovině jejich teoretická vzálenost 25 km. Investiční náklad na

ně je úměrný výkonu a při zanedbání rozdílných délek elektric-

kých přívodů . je odhadnut na 0,1 roil.KSs/MW^.. Z uvedených gra-

fů pro předběžné úvahy na optimalizaci řešení vyplývá, že měr-

né investiční náklady na napáječe n* výkonu Nfc= 100 MWfc jsou

vlče než 3x vyšší než pro výkon 2000 MWfc. Volba většího tepel-

ného spádu (110 proti 85 °C) znamená obvykle zmenšení dimenze

potrubí o jeden stupeň, použití menšího spádu (70°C) dimenze

o stupeň větši. Zvolíme-li zvýšeni nákladů na dopravu tepla

napáječem jako limit NJJ = například 5 Kčs/GJ, zjistíme pro

zvolené případy odpovídající maximální dopravní vzálenost L.

U menšího výkonu (Nt= 100 MWfc) je vliv teploty poměrně malý,

ala vliv využití značný (40 % při rozdílu = 1500 h/a) a odpoví-

dající L je asi 60 S proti střednímu výkonu (Nfc= 500 HW t).

Vliv přečeTpaclch stanic je větši při malém využiti (zvyšuje

NP O 0,42 nebo 0,3 Kčs/GJ pro = 4000 a 5500 h/a).

Spotřeba o ca li pro napáječe GQ (t/km) a měrná hmotnost vzta-

žená na výkon g Q (t/MWt, km) je zřejmá z obr. 7 pro PN 2,5

MPa a tlakovou ztrátu 100 Pa/m. - 257 -



5.0 Technické problémy dálkové dopravy tepla

Dálková doprava klade nároky na technické dořešení jednotli-

vých komponent, které v ČSSR zatím nebyly použity. Jde zej-

ména o velkorozměrová spirálně svařovaná potrubí 1000 mm,

.1200 mm, příslušné armatury,kompenzátory,výrobu a montáž pre-

fabrikované izolace.

Pro nalezení optimálních technických řešení a snížení rizik

z provozu těchto přenosů byla v elektrárně Opatovice nad Labem

vybudována a je v provozu zkušební traí ON 1200 se zaměřením

na kompenzace a uložení potrubí, použití různých prefabriko-

vaných izolncí a zkoušky dalších prvků. Výsledky z prvé etapy

zkoušek např. ucpávkového kompenzátoru DN 1200 ukázaly použi-

telnost těchto prvků v praxi. Intenzitu zkoušek rozšířenou

o další prvky je však nezbytné podstatně zvýšit. Na obr. 9

je znázorněno schéma zkušební tratě, na obr. 8 ucpávkový kom-

penzátor ON 1200).

6.0 Palivová bilance, kvalita uhlí a výstavba nových zdrojů tepla

Kvalita hnědého uhlí bude postupně klesat,a.rovněž u černého uhlí je nutno po-

čítat jednak s absolutním nedostatkem, jednak s dalším podílem

kalů a proplástků, které bude nutno energeticky zhodnotit. Již

v současné době se tento problém vyhrotil na Ostravsku, kde není

dostatek uhlí pro elektrárnu Dětmarovice, která má po rekonstruk-

ci sloužit pro zásobování teplem Karvinska,a pro plánovanou vý-

stavbu nové teplárny v Třebovicích, kde z těchto důvodů je nut-

né změnit palivovou základnu na koksárenský plyn.

Řešeni problému nebilančniho paliva s nízkou výhřevností, kte-

rého má být vytěženo v roce 1988 cca 3 mil.t je možné na-

jít v úpravnictví nebo ve fluidní spalovací technice, ovšem za

cenu dopravy balastu,pokud zdroj tepla není v blízkosti dolu.

Jedním z celospolečensky nejefektivnějších východisek je Oprav-

nictví energetického uhlí. Úprava by mohla vrátit kvalitu \

směrem k původní projektové hodnotě pro teplárny a elektr'ár- '

ny a současně přináší možnost většího uplatnění nebilančních .

poloh do odbytové těžby. Etapou k tomuto cíli může být zří- •

zení homogenizační skládky mezi doly a zdroje, které sice !

nezlepší kvalitu uhlí, ale podstatně sníží variabilitu vý- ;.

hřevnosti. _ -,5g _ I



Jako nejvýhodnější koncepční řešení problému zhoršující se
kvality uhli byla vyhodnocena úprava energetického uhlí v těž-
kokapalinových prádlech. Podle ĚSAV lze úpravou zvýšit využi-
tí ložiska až o 17 % při snížení investičních nákladů o cca
11 % a sníženi provozních nákladů o cca 13 %. U spotřebitele
uhlí mohou klesnout emise S0_ až o 25 ?í. Snížení nákladu na
přepravu uhlí, z něhož byl úpravou odstraněn větší podíl ba-
lastu, je evidentní. V ČSSR bude podle výzkumu a provozních po-
kusů celospolečensky výhodná úprava každého energetického uhlí,
u něhož náklady na oddělení 1 tuny popela nepřekročí asi 100
Kčs, a u něhož ztráta hořlaviny v prádle nepřekročí 3 - 5 %

původního obsahu. Investičně je připravována úpravna pro EPOC
a studijně je zabezpečována úpravna v lokalitě Dolů Nástup
pro teplárny v CSR. Menší úpravna černého energetického uhlí
pro EPO je připravována na dole Stachanov.
Rozvoj úpravnictví paliv je nutno považovat za základní ce stu
k zajištění vyhovujícího paliva pro provoz stávajících zdro-

7.0 Zásobování teplem a ekologie
Vliv CZT na životní prostředí byl dostatečně objasněn a pot-
vrzen různými měřeními, které prokázaly snížení roční koncen-
trace imisí S0„ v jednotlivých lokalitách až na polovinu

Základním opatřením je přitom likvidace nízkoemitujících malých
zdrojů na uhlí. Požadavky na čistotu ovzduší jsou násobeny sku-
tečností, že v minulosti byla připuštěna velká kumulace zdrojů
S0„ (emise) a tím i koncentrace SO. ( i když vztah mezi emise-
mi a imisemi daný transportním modelem škodlivin je složi-
tější).
Dále se situace zhoršila využíváním méněhodnotného uhlí.
Z mezinárodního hlediska pak jde o dodržení úmluvy o dálkovém
znečišťování ovzduší a dohody o snížení emisí SO, o 30 Ä do
r. 1993 oproti stavu roku 1980. K tomu byl vypracován program.
Zahrnuje realizaci odsiřování v ETU II, EPOČ, EPRU II, ETI a
EMĚ, další totální výměny odlučovačů popílku a respektuje i
vytěsňování výroby elektřiny z klasických elektráren jaderný-
nii- - 259 -



Program je značně investičně náročný a zaměřuje se především

na elektrárny rekonstruované na odběr tepla.

V současné době se realizuje 1. etapa odsíření kouřových plynů

regenerativní magnezitovou metodou v elektrárně Tušimice II

(1x200 MW) a v přípravě je 2.stavba (2x200 MWel). Připravuje

se odsíření elektrárny EPOC (3x200 MWel) mokrou vápencovou

metodou, odsíření EPRU 2 (4x210 MWel) regenerativní metodou,

odsíření ETI (6x55 MWel), odsíření EMČ I (6x55 MWel) suchou

vápencovou aditivní metodou a elektrárny Chvaletice (2x200 MWel)

- I. etapa-mokrou vápencovou metodou.

V současné době se zabýváme rovněž intenzifikací aditivní meto-

dy (CEZ společně se ZVV2 Milevsko). Dále je připravována insta~

lace nových speciálních hořáků na 1 kotli elny ECHVA ke snížení

NO pod 400 mg/Nm3, kde chceme dávkováním vápence dosáhnout

odsířeni o 40 %. Celkový pokles emisí S0 2 ze zdrojů ČE7 je

naznačen na obr. 10.

8.0 Přechod na technologie fluidního spalování

V CSSR byl vývoj této technologie zaměřen na dvoustupňové ře-

šení (fluidní zplyňováni v reaktorech bud" předřazených klasickým

kotlům, nebo tvořících jejich nedílnou součást s následným spalováním v

dohořívacím prostoru. Pro menší jednotky se toto řešení firmy

Dukla pod jménem Duklafluid v několika variantách osvědčilo.

Nevýhodou je nízký stupeň odsíření cca 40 %. Byl proveden též

vývoj jednostupnového fluidního spalování na bá2i stacionární

fluidní vrstvy (25 t/h). V současné době je rozhodnuto orien-

tovat se na hybrid mezi stacionární a cirkulační fluidní vrst-

vou (cirkofluid) s rychlostí cca 5 m/sec ve fluidní vrstvě,

což přináší pro čs. uhlí i z hlediska provozních vlastností

mnohé výhody. Tento princip umožňuje realizovat v souladu s ce-

losvětovou praxí větší výkony, odsíření cca 90 ?í.

9.0 Automatické systémy řízení technologických procesů (ASK TP)

velkých bloků s odběrem tepla

vzhledem k Lomu, že většina těchto bloků je v provozu již

více než 15 let, je nezbytná rekonstrukce systémů kontroly

a řízení (SKfi) včetně doplnění obvodů nutných pro teplárenský

provoz těchto bloků. - 260 -



Koncepce S«K je založena na využiti zdvojeného, 100 % zálo-

hovaného volně programovatelného systému mikropočítače DASOR

601, který realizuje kontrolní a řídící funkce a jehož činnost

je podmínkou pro provoz energetického bloku. Ochrany technolo-

gického zařízení jsou řešeny klasickými obvody a pevně progra-

movanými funkcemi. Ruční řízeni a ochrany jsou aktivní stá-

le, bez ohledu na využívání.

Řídící pracoviště pro řízení celého bloku jediným operátorem

je realizované tak, že všechny řídící a kontrolní funkce jsou

umožněné operátorovi prostřednictvím zařízení pro styk s počí-

tačovým systémem. Ostatní vybavení řídícího pracoviště je rea-

lizované s cílem:

1. Zajištění bezpečného odstavení bloku pro případ výpadku

celého počítačového systému*

2. Umožněni individuálního řízení a kontroly vybraných nejdů-

ležitějších zařízení redundantními řídícími a kontrolními

prvky (s obcházením způsobu řízeni a kontroly s předvolbou

prostřednictvím prvků pro styk s počítačovým systémem).

3. Provádění kontroly a řízení minimálního rozsahu technologie,

nezahrnutého do řízení prostřednictvím počítačového systému.

Systémy DASOR 601 zajišřují informační a kompletní řídící sou-

bor pro celý blok, s výjimkou regulace turbiny, která je řešena

zjednodušeným elektronicko-hydraulickým systémem (EHS-TELCON

v dodávce Skoda Plzeň). Zabezpečovací systém turbiny je prove-

den v pevně programovatelném systému DIAMO (výrobek VZUP Pří-

bram v dodávce Skoda Plzeň) stejně jako hardwarové logiky.

Komunikace operátora pomocí čtyř semigrafických obrazovek a

klávesnice na pracovišti operátora. Systém TELCON pro řízení

turbiny je autonomní s možnosti komunikace přes sdělovače a

ovladače MOZAIKA v pultu operátora. Záložní analogový informač-

ní systém v MOZAICE společně s dalšími registračními přístroji

(měření chvění, posuvů, teplot na kotli a pod.) a záložní po-

ruchovou signalizací musí zabezpečit všechny potřebné informace

pro operátora bloku a vstupní signály pro obvody spojitého a

diskrétního řízeni, které jsou v činnosti v době odstavováni

bloku (tento záložní infor. systém je trvale aktivní). Pro
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případ výpadku obou systémů DASOR 601 jsou řešeny v systému

HODIN rovněž záložní reg. obvody pro bezpečné odstavení blo-

ku (aktivované až výpadkem obou DASORů nebo tlačítkem z MOZAI-

KY) a dále z MOZAIKY trvale aktivní ovládání vybraných reg.

pohonů. Diskrétní řízení většiny pohonů je provedeno z DASOR

601 přes koncové převodové jednotky DIAMO; na výstupech z DA-

SOR 601 pro reg. obvody osazuje ZPA DP koncové jednotky MODIN.

U regulací nejsou zálohovány ty okruhy, u nichž při výpadku

řídících systémů přejde regulovaná veličina do bezpečného sta-

vu.

Takto realizované SKK jsou již provozovány na obou blocích

110 MW EPRU I a budou naszeny i na další energetické bloky.

Perspektivně se uvažuje pro řízení a měření použití nově vy-

vinutých mikroprocesorových systémů (DIAMO-L, v kombinaci 8

DIAMO-S), dále mikropočítačové systémy DERIS a pro teplárenské

dispečinky systém MIKROVEL (využívající rovněž mikroproceso-

rovou techniku).

9.1 Řízení oblastních soustav CZT s využíváním pružné součinnosti

CZT a ES

V ČSSR se zhruba v polovině 60. let prosadila jednotná koncepce

dvoustupňového řízení soustav CZT v rámci oblastí:

1. Základní úroveň řízení z dispečinku zásobováni teplem, zajišťují-

cí dálkové řízení sekundárních rozvodů tepla, předávacích stanic

tepla u zásobovaných objektů případně řízení lokálních nebo

záložních zdrojů tepla;

2. Nadřazená úroveň řízení z dispečinků teplárenských soustav,

spadajících do kompetence energetiky.

Základem řídící techniky jsou v oblasti informačních systémů

tuzemské výpočetní prostředky 3. až 4. generace (minipočítače

a mikropočítače, ADT 4500, ADT 4700, SM 52/11, DIAMO S, SAPI 50,

MIKROVEL,' DIAMO L, MIKROVEL VARDIS), doplněné analogovými regulá-

tory jak na výrobnách, tak na předávacích stanicích tepla a

rozvodnách elektřiny. Systémy místního i dálkového ovládání pro-

dělaly v minulých cca 15 letech zásadní vývoj směrem k sekvenčním

řídícím automatům. V současné době jsou regulátory i ovládací
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automaty inovovány mikroprocesorovou technikou (především u vý-

robců v elektronickém průmyslu, avšak s poměrně širokou výzkumn'

2 vývojovou součinností energetiky). Dosud neuzavřenou oblasti '

jsou dálkové telemetrické spoje, u nichž výrobci dosud neukonči-

li inovační proces, a proto se energetika do velké míry orientu,

na dovoz (SAUTER Fy 2400, VISONIK 1200, DELTA 5000, DELTA 1000,

EXCELL).

9.2 Využití bloků s kombinovanou výrobou el. energie a tepla v regu-

laci činného výkonu elektrizační soustavy

K pokrývání rychlých dynamických změn jsou v současné době v čs.

energetické soustavě pro systém automatické regulace výkonu

využívány především bloky 200 MW, blok 500 MW a některé vybrané

bloky 110 a 55 MW.

Ve vazbě na harmonogram přechodu elektrárenských bloků na

teplárenství lze očekávat pokles hodnoty regulačního výkonu

£S v tepelných elektrárnách do roku 1995 o 35-40 X.

U těchto bloků je nezbytné technicky a organizačně zajistit

jejich využitelnost pro systémovou regulaci.

Pro kritické situace v ES musí být stanoveny priority mezi

výrobou tepla a el. energie, což úzce souvisí i s možností

využití akumulace tepla pro časově omezené období nutné pro

vyrovnáni výkonové bilance v ES*

Většina bloků přecházejících na kombinovanou výrobu el. ener-

gie a tepla bude v rámci rekonstrukci vybavena regulovanými

teplárenskými odběry. Na dodavateli technologie Skoda Plzeň

je u těchto bloků požadováno, aby byly vybaveny takovým sys-

témem regulace, který umožní jejich maximální využití pro

systémovou regulaci i při provozu do teplárenské šitě (což

je až do určité výkonové hladiny proveditelné). S ohledem na

množství odebíraného tepla bude u těchto bloků "pouze" snižo-

vána horní hranice regulačního rozsahu a s tímto omezením

budou i nadále využívány pro systémovou regulaci činného vý-

konu* Některé bloky 55 a 110 MW jsou vybaveny neregulovanými

odběry* U takto koncipovaných výroben při provozu do tepláren-

ské sítě dochází k vyřazení z automatické regulace činného

výkonu v ES a jejich provozu pouze pro teplofikaci.
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9.3 Technické řeáení pro automatizované řízení výkonu elektráren
s odběrem tepla v ES
V současné dobi probíhá inovace řídícího ave tému CSED na bázi
LS 3000, včetně komunikačního systému Telegyr 709 S, který
přebírá i funkci dosavadního automatického regulátoru ORGREZ
na rszdeleni zatížení. Musí být proto zajiStěno propojení tohoto
řídícího a informačního systému s řídícími prostředky v konden-
začních elektrárnách a elektrárnách s odběrem tepla (obr.č.12).
Poněvadž je účelné s inovací HW současně provést i inovaci SW,
to jest i způsobu řízení prostřednictvím aktualizovaných spotřeb-
ních charakteristik, později nákladových charakteristik, je
zřejmé, že i na elektrárnách muel být provedena inovace HW i SW.

Hardwarově bude tato otázka řešena terminály, které musí zajistit:
- komunikaci B LS 3000 reprezentovaných systémem Telegyr 709 S
- komunikací s místními řídícími systémy na elektrárně
- komunikaci obsluhy se systémem
- připojeni PC systému (rozhraní PC - XT)
- interní kontrolní a řídící funkce
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CURRENT STATE OF PROBLEMS AND TRENDS OF HEAT SUPPLY IN CZECHOSLOVAKIA

Dipl.-Ing. Miroslav K u b i n, Or.Sc.

/CS/

In the article a sphere of problems is characterized which are being
discussed within the Czechoslovak power engineering in the area of district
heating and the assumptions are quoted necessary for the optimum solution
od these problems. There are specified the reasons for the intention to re-
construct the suitable condensing power plants for combined heat and power
generation and the growth of expenses to be incurred in new heat sources
construction is explained. The technical-economical problems of long-distance
heot transport are quoted in a more detailed way. The solution of problems is
suggested, resulting from the deteriorating quality of the Czechoslovak coals.
A separate chapter deals with the favourable environmental impact of the
district .heating, briefly the present state of the introduction of the flui-
dized bed combustion is analyzed. The last chapter refers to the automatic
control of the technological processes of the large blocks with the heat
extraction /including their utilization for the active power regulation in
the power system/ and to the regional district heating systems control.

1.0. Main problems are concentrated in the following areas:

1/ securing of heat supply for the national economy and for the popula-
tion in the conditions of qualitatively and quantitatively limited
fuel sources

2/ solution of consequences resulting from the previous preference of
the orientation of the sources of the low-potential heat on the con-
sumption of qualitative coals /light fuel oils, mazut, sorted coals/

3/ solution of interconnected and sometimes contradictory requirements for
- the elimination of the influence of lov/-grade fuel on the specific
consumption of the heat in the fuel and on the reliability of power
engineering equipment

- the extension of the service life of thermal power plants blocks
due to the retardation of the nuclear program
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- securing of demands for the participation of the power plant blocks

reconstructed for the district heating operation in covering the

semi-peak load of the power systems

- securing of the regulation capacity for the power system in the con-

ditions of the limited possibilities of the construction of special

peak or semipeak sources

- securing of heat extractions from the power plants reconstructed

for the district heating operation with the maximum utilization of

the advantages of the combined heat and power generation on the ba-

sis of low-qrade domestic fuel sources

- securing of the ecologic system protection /especially of the.atmo-

sphere/ in the condition of the increasing share of the consumption

of low-grade fuels in the total power and heat generation in the po-

wer and heating plants

1.1. The optimum solution of the above mentioned main problems

depends on the improvement of the instruments applicated in the single
areas of control, especially in the solution of important scientific-
technical problems influencing upon the conception of the heat supply
/desulphuŕization of the flue gases, utilization of the fluidized bed
technology, application of new materials and technologies influencing
upon the expenses to be incurred in the construction and operation of the
heat distribution and upon the heat losses level, the application of large-
capacity .heat pumps and of further technical means, especially the micro-
electronics, for the management both of whole district heating systems
and of their subsystems, mastering of flexible cooperation of the power
systems and district heating systems by means of accumulation in order
to reduce the specific decrease of the electric capacity in the time of
the power peak load/.

The elaborated district heating systems development studies correspond
with the time of the heat demand balance.

The perspective demands are exaggerated as regards the terms and value,
and furthermore they do not respect the necessary requirement, proclaimed
for the whole state to reduce the energy demands in the national economy
until the year 2000 by 3D %.

The district heating systems development studies do not include other ty-
pes of energies /gas, electricity/, they do not specify their possible
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extent of the application in the research area and they do not evaluate

the possibilities of application of the secondary sources /waste heat,

etc./. If the district heating development systems are to become the

base for the power system's general project, it is necessary to complete

them respectively in case of considering their actualization.

1.2. The selection of localities for district heating systems as the result

of multicriterial analysis

For these purposes a decision model was elaborated respecting the corres-

ponding requirements and effects

- in the power economy development /branch program of the heat supply/

- in the territorial development /providing the protection of the ecolo-

gical system earth - water - air/

- in the regional development /transformation of the national-economical

plan in the space of the region/.

The price of natural gas, which had been fixed and is now reduced in

accordance with the decreasing mazut prices /irrespectively of the im-

portance of the rationalization in the production costs of the products

and of the sinking exchange relations in the export of products/, plays

a leading role.

2.0. Securing the main trend of the heat supply development

On the basis of the above mentioned factors the activities securing the

outlet of the capacity from the condensing /classical and nuclear/ power

plants after their reconstruction for the combined heat and power gene-

ration have been given the highest priority.

The reconstructions of the condensing power plants for the heat extraction

are economically highly advantageous, due to the necessity of further

preserving the function of the selected 50-100-200 MW blocks for secu-

ring the regulation capacity in the power system, i.e. due to the ne-

cessity to realize the forced-out reconstructions for further cyclus

/ca 25 years/, due to the impacts of the detjfiorating quality of the

fuels and due to the fulfilling of the ecological program.

The expenses resulting from the contemporary reconstructions for the heat

extraction do not surpass 20 % of the total expenses spent in this connec-

tion on the sources part.
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Due to the conversion of the condensing power plants into the combined
heat and power generation the output of these sources decreases, but
this decrease is not important in the Czechoslovak conditions, because
the losses of the available power are 'owi •" than the losses resulting
from the limitations of fuel sothat it is not necessary to rely on the
so-called substituting closing output, e.g. in the nuclear power plant.
On the contrary, through the higher carnotization of the generation cyc-
lus at the reconstructed blocks the utilization of the fuel energy will
duplicate /from the existing ca 30 % at the electricity generation up to
ca 60 % at the combined generation, this can be considered as the in-
crease of the primary fuel sources and consequently even the capacity of
reconstructed power plants can be considered as the growth of sources
covered through the fuel.

In addition to it there exists in many cases the possibility to eliminate
the decrease of the electric output through the temporary short-time li-
mitation of heat generation in favour of the electricity generation and
to use the accumulating capacity of the district heating systems for
meeting the heat demands.
The capital demand intensity is, however, very high, but with lower de-
mands as to the deficient building capacities. The program is also very
intensive as regards the material consumption, but substantial material
shares are already placed in the district heating sources and systems.
E.g. as regards the extraction of the heat network /including the feeder/
represents the new introduction of only 37 % of the total mass of the
system.
The reconstruction of the blocks is carried out in the power plants Mělník 1,
Tisová 1, Opatovice and Poříčí - totally 13 blocks of 50 MW capacity each,
in the power plants of Mělník II, Tisová II, Prunéřov I, Ledvice II, to-
tally 14 blocks of 100 MW capacity each and in the power plants of Chva-
letice, Počerady, Prunéřov II, Dětmarovice, totally 27 blocks with the
capacity of 200 MM each.

3.0. The construction of new heat sources

3.1. The construction expenses are represented graphically in the figures Nos
1, 2. In spite of the significant absolute growth of the means expended
for the realization of the heat supply development program the effect of
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the increase of capacity does not correspond to these expenses, the
construction of new sources is decreasing, the extraction of heat from
the condensing power plants is getting more important.

Five years
plan

6th plan
7th plan
8th plan
9th plan

Budget expenses
of initiated

construcions
/millions Kčs/

3 105,1
2 082,9
7 863,6
13 116,6

Value
/millions Kčs/

2 311,6
2 803,6
5 773,8
9 886,8

Growth of (capacity

new sources reconstructed con-
/MWth/

1 248
763
639
913

densing power plants
/MWth/

928
776

2 014
2 192

+ only main tasks

Hereby even a certain decrease of thermal capacity of the existing heat sour-
ces occurs due to the shift to the combustion of low-grade fuels.
The values quoted in the above review show that the claims for the means ap-
plicated for the realization of heat supply development increase disproportio-
nally. This unpleasant trend is partially caused due to the growth of the
district heating systems /the length of the heating feeders/ but first of all
due to the absolute increase of prices of the suppliers. Hereby, according to
the realized calculations, the prices do not reflect the real growth of pri-
ces /the year 1982 - the construction part by 10 %, the year 1984 - the con-
struction part by 14 %, technological part by 7 % /average values//.
For example the capacities of the power and heating plants realized in the 6th
and 7th five-year-plans appear even after the recalculation of the indicator
Kčs/MU cheaper than the capacities of the heating plants of the same supplier
/both cases refer to the completion of sources/ realized in the present time.

4.0. Technical-economical problems of the long-distance heat transport

4.1. The long-distance heat transport expenses depend mainly on:
- capital expenses incurred at the feeder /according to its diameter and
length/

- delivered heat quality in the year /given through the utilization of
the maximum transport capacity of the feeder influenced through the re-
lation of the capacity of the remote sources and the whole thermal
input of the town, through the difference of the nominal temperature
of the outgoing and returning water and through the dependence on the
duration of the outputs according to the length of the heating season
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and out-door temperatures - see figure No. 3/.
Also the ecological contributions should have to be taken into account, if
it is possible to express their value.
The long distance heat transport has also a quantity of disadvantages which
must be taken into account.
For the cheapest ground surface construction of the hot water piping /on low
supports/ the capital expenses of the feeder /in accordance with the Czechoslo-
vak conditions of the year 1987/ N /in millions Kčs/km/ depending on the no-
minal diameter ON /mm/ are to be seen in tne figure No. 4. The specific capi-
tal expenses /related to the transported output H. and at the loss in pressu-
re 100 Pa/m and at the temperatures of water 120/50, 150/65 and 1B0/70 °C n*
/thousands Kčs/MW, km/ are quoted in the same figure.
Under simplified conditions that the running expenses for the heat transport
through the feeder represent aproximately 6 % of their capital expenses, on
the figure No. 5 the specific running costs n^ /Kčs/GJ, km/ for the water tem-
peratures A-120/50, B-150/65, C-180/70 °C are calculated at the utilization
v
- 3, 4, 5, 6 thousands h/a.
On the basis of these indicators it is possible for better understanding to
fix the dependency of the running costs on the heat transport through the fee-
der n^ /Kčs/GJ on the distance L/km/. On the figure No. 6 they are calculated
for 3 outputs Mt = 100, 500, 1500 MWth and for two utilizations X - 4000 and
5500 h/a for the distances L up to 150 km. For larger distances the repumping
stations will be necessary. For normal anticipated conditions their theoretic
distance in the horizontal surface equals 25 km. The respective capital expen-
ses are proportional to the output and in case of not respecting the different
lengths of the electric lead-in wires they are estimated to amount to 0,1
millions Kčs/MWth. The quoted graphs for the preliminary estimation concerning
the optimization of the solution result in the fact that the specific capital
expenses for the fpeders n* of the output N. = 100 With are three times higher
than for the output 2000 MWth. The selection of a higher temperature gradiant
/110 contra 85 °C/ represents usually the reduction of the dimension of the
piping by one degree, the application of the lower temperature gradient /70 °C/
represents the dimension higher by one degree. If we select the increase of
expenses for the heat transport through the feed as limit NP = for example
5 Kčs/GJ, v/e calculate for the selected cases the respective maximum transport
distance L. With the lower output /N. = 100 MWth/ the impact of the temperature
is relatively ICH/, but the effect of the utilization is very significant
/40 % at the difference = 1500 h/a and the respective L is ca 60 % in comparison
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with the average output /N. = 500 MWth/. The effect of the repumping stations
is higher at low utilization /increasing the N° by 0,42 or 0,3 Kčs/GJ for =
4000 and 5500 h/a/.
The consumption of the steel for the feeders G^t/km and the specific mass
related to the output g/t/MWth,km/ can be seen in the figure No. 7 for PN
2,5 MPa and for the loss in pressure 100 P/a/m.

5.0. Technical problems of the long-distance heat transport

The long-distance transport places demands upon the technical solution
of particular components that had been until now not realized in ČSSR.
These are first of all large-dimension spirally welded pipings 1000 mm,

1200 mm, the respective armatures, compensators, the manufacture and
assembling of the prefabricated insulation. In order to find out the opti-
mum technical solutions and to reduce the risks of the operation of these
transmissions a test pipe-line was constructed and is being operated in
the power plant of Opatovice, aiming at the compensation and location of
the piping, application of different prefabricated insulations and testing
of further elements. The test of the first stage with the packing compensa-
tor ON 1200 resulted in providing the applicability of these elements in
the practice. But it is necessary to increase substantially the intensity
of the tests by further elements. Figure 9 shows the scheme of the test li-
ne, figure No. 8 represents the packing compensator ON 1200.

6.0. Fuel balance, coal quality and new heat sources construction

Brown coals quality will continue gradually decreasing and also as regards
the bituminous coal it is necessary to take account of the absolute de-
ficiency of this coal and of further share of raw sludges and slate bands,
the power of which will have to be recuperated. Already at present this
problem has become acute in the region of Ostrava where there is not coal
enough for the power plant of Oětmarovice that will have, after the re-
construction, to supply heat for the region of Karviná and for the pro-
jected new power and heating plant of Třebovice where due to these reasons
the fuel basis is to be changed for coke-oven gas.
The solution of the problem of not-balanced fuel with low heating value
which will be mined in the year 19B8 in a quantity of about 3 millions
of tons may be found out in the preparation plants or in the fluidized bed
combustion technology, but on account of the transport of the ballast ma-
terials, so fa? the heat source is not just near the mine. The preparation
of the povier coal is one of the most effective solutions of the problem
for the whole society. The preparation could change the quality of coal
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into the original projected values for the power plants and for power and
heating plants and at the same time it makes the broader application of not-
balanced fuels in the mining possible. As a stage aiming at this purpose it
will be possible to build a homogenizing coal storage between the mines and
sources which will not rise the quality of the coal but significantly redu-
ce the variability of the heating value.
As the most favourable conceptual solution of this problem of the deteriora-
ting coal quality the preparation of the power coal in heavy-liquid coal
scrubbers was evaluated. According to the ČSAV /Czechoslovak Academy of Scien-
ces/ it is possible to increase through the preparation of coal the exploitation
of the coal deposits nearly by 17 % with the reduction of capital expenses by
ca 11 %, and with reduction of running costs by ca 13 %. With the consumer of
coal the S0 2 emissions may be reduced nearly by 25 X. The reduction of the ex-
penses for the transport of coal from which the larger part of the ballast
was removed through the preparation, is evident. In Czechoslovakia according
to the researches and operational experiments preparation of any power coal
will be advantageous for the whole society when the costs of the separation of
one ton of ashes will not exceed ca 100 Kčs and when the loss of the combustible
matter in the scrubber will not surpass 3 - 5 S of the original content.
The investment plan is being elaborated for the coal preparation plant of the
Počerady power plant and studies are being effected for the preparation plant
in the locality of the coal mine Nástup for the potver and heating plants in
Czech Socialistic Republic. A smaller coal preparation plant for the bituminous
power coal for the Počerady power plant is being studied for the coal mine Sta-
chanov. The development of the coal preparation plants is to be considered as
the basic way for securing the fuel complying with the requirements of the
operation of the existing power plants.

7.0. Heat supply and the ecology

The environmental impact of the district heating system was suffuciently
cleared up and confirmed through several measurements which proved the re-
duction of the yearly concentration of S0 2 immissions in some localities
nearly to the half.
The respective most important measure is the liquidation of the low-
emitting small coal sources. The environmental requirements concerning
the purity of the atmosphere are multiplied through the reality that in
the past a great cumulation of S0 2 sources /emissions/ and herewith also
the S0 2 concentration was admitted /although the relation between the

• + ' t- -* ; . •
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emissions and impissions resulting from the transport model of the harm-
ful substances is more complicated/.
Further the situation deteriorated due to the utilization of low-grade
coal.
From the international point of view it is necessary to comply with the
agreement on the long distance air pollution and the agreement on the
reduction of the SO, emissions by 30 S until the year 1993 in comparison
with the situation in the year 1980. For this purpose a program was ela-
borated. It includes the realization of the desulphurization in the po-
wer plant of Tušimice II, Počerady, Prunéřov II, Tisová and Mělník, further
total exchanges of precipitators and respects also the substitution of
electricity generation in the classical power plants through nuclear plants.
The program is very capital intensive and concerns first of all the power
plants reconstructed for heat extraction.

At present the first stage of flue gas desulphurization through the re-
generative magnezite method is being carried out in the Tušimice II power
plant /I x 20X1 MM/ and the second construction is being prepared /2 x 200
(•Mel/. The desulphurization of the power plant of Počerady /3 x 200 MWel/
through the wet limestone method, the desulphurization of the Prunéřov 2
power plant Ik x 210 MWel/ through the regenerative method, the desulphu-
rization of the power plant of Tisová /6 x 55 MWel/, desulphurization of
the power plant of Mělník /6 x 55 MWel/ through the dry limestone additive
method and the desulphurization of the power plant of Chvaletice /2 x 200
MUel/ - first stage - through wet limestone method is being prepared.
At present we are engaged also in the intensification of the additive
method /Czech Power Works together with the ZVVZ Milevsko/. Further the
installation of new special burners on one boiler of the power plant of
Chvaletice is being prepared to reduce the N0 x emissions under 400 mg/Nm3,
where we try to achieve the 40 % desulphurization through limestone addi-
tion. The total reduction of SO, emissions from the sources of Czech Power
Works is represented in the figure No. 10.

8.0. Switch over to the fluidized bed technology

In Czechoslovakia the development of this technology wa<> aiming at the
tuo-stage solution /fluidized gasification in the reactors either placed
before the classical boilers or integrated into the boilers with the sub-
sequent combustion in the combustion chamber/. For smaller units this
solution of the firm Dukla has proved successful under the name Duklafluid
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in several variants. Its disadvantage is the low-grade desulphirization of
ca 40 %. The development of the one-stage fluidized bed combustion on the
basis of the stationary fluidized layer /25 t/h/ was also carried out. At
present it has been decided to orientate oneself on the hybrid between the
stationary and circulating fluidized layer, this being very advantageous
for the Czechoslovak coal from the point of view of the operational characte-
ristics. This principle makes the realization of larger capacities of desulphu-
rization of ca 90 % passible in accordance with the world-wide practice.

9.0. Automatic systems of the control of the technological processes of large
blocks with the heat extraction

In view of the fact that most of these blocks are already operating for
more than 15 years, the reconstruction of their control and management
system is necessary, including the addition of the circuits required for
the power and heating generation.
The conception of the control and management system is based on the utili-
zation of the duplicated freely programmable DA50R £01 microcomputer
system with the 100 S backing, which is carrying out the control and
managing function 3nd the activity of which is necessary for the operation
of the power block. The protective devices of the technological equipment
are designed by means of classical circuits and firmty programmed functions.
The manual control and protective devices are always active, irrespecti-
vely of the utilization.

The control place for controlling the whole block through one operator
is realized in the way that the operator can carry out all controlling
and managing fuctions by means of the equipment for the interaction with
the computer. Further equipment of the control place is realized so as

1/ to put the boiler safely out of the action in case of failure of the
whole computer system

2/ to enable the individual control and management of the selected most
important equipments through redundant control and management elements
/with by-passing control and management systems and with the prese-
lection by means of computer interface systems/.

V to effect the control and management of the minimum volume of techno-
logy not involved in the computer system control.

OASOfi £01 systems provide the informing and complete controlling complex
for the whole block, excluding the turbine regulation, which is solved
through the simplified electronic-hydraulic system /EHS-TELCON in the
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delivery of škoda Plzeň/. The safety system of the turbine is carried out in
the firmly programmable system QIAMQ /product of VZUP Příbram/ in the delive-
ry of Skoda Plzeň/ as well as the hardware logics. The operator's interaction
is effected by means of 4 semigraphic displays and one key-board on the ope-
rator 's working place. The TELCON system for the turbine control is autono-
mous with the possibility of communicatio via communicators and controllers
MOZAIKA in the operator's board. The backing analog information system in
the MOZAIKA together with the further recording instruments measuring of oscilla-
tions, displacements, temperatures at the boiler, etc/, and the backing failu-
re signalling has to provide all necessary information for the operator of the
block and input signals for the circuits of the continuous and discrete con-
trol which are operating in the time of putting the block out of operation
/this backing information system is permanently active/.
In case of failure of both DASOR 601 systems the backing control circuits are
solved also in the system MOQIN to put safely the blocks out of operation /being
activated as late as through the failure of both OASOR systems or through the
push button from the MOZAIKA/ and further from the MOZAIKA the permanent active
contral of the selected regulated drives. The discrete control of most of the
drives is effected from the OASO 601 via final transfer units DIAMO, on the out-
puts of the OASOR 601 for the regulation circuit ZPA OP sets the end units MOQIN.
Those circuits are not backed in the regulation systems where in case of failu-
re of the control systems the controlled variable passes to the secure state.
The control and management systems realized in this way are already operating
in both 110 MU blocks of the power plant Prunéŕov 1 and will be applicated also
on further paver blocks. Perspectively the recently developed microprocessor
systems /DIAMQ-l in combination with OIAMO-S/, further the OERIS microcomputer
systems and MIKRQVEL systems for the district heating dispatching controls
/using also the microprocessor technique/ are supposed to be applied for con-
trol and measuring.

9.1. The regional district heating system control with the utilization of the
flexible cooperation of district heating and power systems

In Czechoslovakia roughly in the half of the eighties the unique concep-
tion of two-stage control of the district heating systems has been rea-
lized in the regions:

1/ the main level of the control from the district heating dispatching
center providing the remote control of the secondary heat distribu-
tion fyatflm of haat exchange stations at the heat-supplied objects
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or also the control of local or backing heat sources,

2/ the superior level of the control from the dispatching centers of the
district heating systems, administered by the power engineering autho-
rities.

The inland hardware facilities of the 3rd and 4th generation /minicompu-
ters and microcomputers, AOl 4500, AQI 4700, SM 52/11, OIAMO S, 5API 50,
HIKROVEL VARQIS, MIKROVEL, OIAMO U completed with analog regulators
both in the power plants and in the heat interchange stations and electri-
city substations, are the base of the control technique in the area of
information systems. The local and remote control systems have passed
within the past 15 years the basic development towards the sequential
controlling automats. At present the regulators and controlling automats
are being innovated through the microprocessor technique /first of all at
the manufacturers in the electronics industry, but with a relatively broad
research and development cooperation of the power engineering industry/.
The long-distance communication links are until now an opened area where
the manufacturers did not close the innovation process and this is the
reason why the power engineering is to a great extent preffering the import
/SAUTER Fy 2400, VISONIK 1200, DELTA 5000, DELTA 1000, EXCELL/.

9.2. The utilization of the blocks with tite combined heat and power generation
in the regulation of the active paver of the power system

To cover the fast dynamic changes in the Czechoslovak power system at pre-
sent the 500 IK/ block and first of all the 200 MW blocks and some selec-
ted 110 and 55 MM blocks are being used for the system of automatic con-
trol of the output.
In connection with the harmonogram of the switch-over of the power blocks
to the power and heating blocks the drop of the value of the regulation
capacity of the power system in the thermal power plants by 35 - 40 %
may be expected until the year 1995. With these blocks all necessary
technical and organizational measures must be taken to make them available
for the use in the system regulation.

For critical situations in the power system the priorities between the
heat and power generation must be fixed, what is in a very narrow connec-
tion with the possibility of using the heat storage for the timely limited
period necessary for balancing the power balance in the power system.
Most blocks shifting over to the combined heat and power generation will
be equipped with the controlled district heating extractions within the
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framework of reconstruction. The technology supplier Skoda Plzeň is required
to equip these blocks with such a control system which will enable their ma-
ximum utilization for the system regulation even during the operation for
the district heating system network /this being applicable until the certain
output level/. Respecting the quantity of the extraction heat, "only" the
upper limit of the regulating range will be reduced with these blocks and
with this limitation they will be further utilized for the system regulation
of the active power output. Some 55 and 110 MM blocks are equipped with the non-
regulated heat extractions. The power and heating plants designed in this way
are during the operation for the district heating networks put out of opera-
tion for the automatic active power regulation and operate only for the district
heating.

9,3, Technical solution of the automatic control of the output of the power
plants with the heat extraction in the power system

At present, the innovation of the control system of the Czechoslovak power
dispatching center is being carried out on the basis of IS 3000. including
the communication system Telegyr 709 S, which is taking over also the
function of the present automatic regulator ORGREZ for the load distribu-
tion. The interconnection of this control and information system with the
controlling means in the condensing power plants and power plants with
the heat extraction must be therefore secured /figure No. 12/. Because it
is purposeful to perform together with the innovation of hardware also at
the same time the innovation of software, i.e. also of the method of the
control through the actualized consumption characteristics, later on of
the expenses characteristics, it is evident, that also in the power plants
the innovation of the hardware and software must be performed.
As regards the hardware, this problem will be solved through the terminals
which have to provide for:

- the communication with the IS 3000 represented through the system Tele-
flyr 709 S

- the communication with the local control systems in the power plant
T the communication of the operators with the system
- the coupling of the PC system /interface PC - XT/
- internal control and operating functions
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Efektivnost zásobování E m a teplem s Jaderné elektrárny Dukovany

Ing. Jiří Kobosil, CSc
/es/

1. Úvod

V závěru roku 1987 byla předložena ke schválení do statní

expertizy studie souboru staveb "ľeploŕikace Eras z jaderné

elektrárny Dukovany". Investory této investiční akce, která před-

pokládá zatím největčí dodávku tepla z jedernéhc s.-Jroje v C'JľS,

jsou:

a) pro stavby tepelných sítí

- zajištované rezorteir. energetiky (rozhodující tepelné nypaje-

če) Jihomoravské elektrárny, Frno,

- zalistované mino rezort ensryetiky (horkovodní prípoj'^ ; ro

napojeni odběratelů) ľrnoinvesta, Brno,

b) pro rekonstrukci jaderného zdroje j.-ok jaderná elektrárna Duko-

vany (dále JT.DU).

Generálním projektantem je 3nerr oprojelet, a to jeho závody v .Pře-

rově a v Fréze. Rozhodující dodavatelé stevebni o technologické

části jsou v současné době upřesňováni.

Dodávaná tepelná energie v horké vodě ;'c určena ; ro účely vytápění

(bytů, r-odnikú a občanské vybavenosti), není tedy vrceno ; re prů-

myslové účely.

Cílen príspevku je stručný popis rozhodujících nároků ? i.činkú

této investice, vyjadřující její efektivnost.

2. Stručný popis náplně souboru staveb

e náročnost t-_to investiiini
rozdělení na r. t.tolik staveb.

r i vynutila ^
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f.

1. stavbu predstavuje teplárenská rekonstrukce JEDU. ľato, dnes

kondenzační, elektrárna typu W E S 440 s inštalovaným elektrickým

výkonem pres 1700 MW (4 reaktory, 8 turbin), litera byla uvedena

do provozu v letech 1985 až 1987, bude v letech 1992 až 1995 re-

konstruována ns teplárnu, Ä i ze stávajících regeneračních ohří-

váků u každé z osmi turbin budou nahrazeny dvouúčelovými ohrív&ky

nové koncepce, které budou plnit funkci jak pro regeneraci, tak

pro ohrev oběhové vody. K l tepelném spádu 142/70°C to umožní získá-

ní 85 MW tepelného výkonu z každé turbiny, tj. celkem 680 f.CW na pra-

hu elektrárny. (Poznámka: Druhá výkonová etapa kolem roku 2 OLO pak

pri zvýšení tepelného spádu na 156/70°C umožní zvýšení tepeln&ho

výkonu na 105 Mír z každé turbiny, tj. celkem aži na 840 KW.)

Kromě toho je nutné rozšířit v areálu elektrárny kapacitu chemické

úpravy vody (k doplňování upravené vody do tepelné sítě), dále vy-

budovat jednu z čerpacích stanic systému a provést daltí írobnéjoí

úpravy.

2. stavba je představována převážně pozemním vedením tepelného na-

páječe o dimenzích 2x DN 1000 či 2x DN 1200 (do termínu zpracování

tohoto příspěvku není rozhodnuto definitivně o jedné z těchto va-

riant). Délka napáječe rr.ezi JEDU a okrajem Porna je cca 42 km.

iitavba rovněž zahrnuje jednu prečerpávací stanici (varianta

2x DN 1200), resp. dvě pxečerpací stanice (varianta 2x DN 1000).

$. stavbu predstavuje zejména severozápadní obchvat Prna, tj. cca

17 km různě uložených tepelných napáječů o dimenzích 2x DN 500

až 2x i)N 800, umožňující napojení nově dodávaného tepelného v./konu

na stávající soustavu zásobování teplem v Brně. Stavba zahrnuje

i areál dílen, skladů, dispečinku soustavy v "osonohách, kde bude

umístěna i piečerpací stanice aj. Členitost terénu, ve Icteréni je

veden tepelný nopaječ, si vyžádala i výstevbu ntkolike kratijíeh

tunelů.

Vyvolanými investicemi (stavbami), které bídou zajitíovány investory

mino rezort energetiky, jsou tepelné sítě k napojení odběratelů

jak po trase napáječe mezi Jí.DtT a Prnera, trjk i pro napojeni ' min-

ských sídlišť.

I
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J. Investiční náročnost

V tabulce 1 ~sou uvedeny zaokrouhlené výte jednorázových rrostiod-

ků (hlava I až XI propočtu), a to jak jednotlivých staveb, tak i ce-

lého souboru staveb (id0 Kčs):

Tabulka 1: Investiční náročnost

Stavba

I

II

III

Vyvolané investice

Celkem

Varianta 2x DK 1OCO

600

1200

700

400

29C0

Varianta ky. DH 1200

600

1400

700

400

3100

4. Cíle výstavby

Hlavními důvody realizace tohoto souboru staveb jsou

a) ekonomie

b) ekologie

c) úspoxy fosilních paliv.

Kkonomická výhoda spočívá v nahrazení prevážne časti dosud spalova-

ného podstatně dražšího zemního plynu, topného oleje a hnědého ener-

getického uhlí dodávkou tepla na bázi podstatně levnějtířio jaderného

paliva. Přitom je využíváno i výhod kombinováno výroby teple

a elektřiny v JEDU.

Ekologické vjhody spočívají v podstatném omezení emisí -i tedy

i imisí SOg s K0x, a to jek v Brně, tak v okolí odstavených mirao-

brněnských zdrojů na bázi fosilních psliv.

Úspory fosilních paliv

K úsporám zemního plynu, topného oleje a energetického uhlí dojde

u brněnských a mimobrněnských zdrojů, protože prevažná č.ist stáva-

jících zdrojů bude odstavena, resp. u některých zdrojů bude podstat-

ně sníženo využití. Přibližně 60%-ním podílem JEDU na celkovém te-
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pelaém výkonu soustavy bude kryto pres 90% ročuí dodávky tepla.

To znamená, že zbylé špičkové zdroje tepla v Frně s podílem na vý-

konu cca 40% budou krýt necelých 10?ž roční dodávky tepla. Význam

úspory zemního plynu a topného oleje je ve snížení nároků na dovoz

de ČSSR, u uhlí pak je úspora významným příspěvkem ke zlepšení bi-

lance tohoto palive (postupné omezování těžby).

5. Bilance dodávek tepla ve výchozím roce (1995) a v cílovém roce (1997)

Číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2 a na obrázcích' č.l a 2.

Eilance roku 1995 znamená provoz pred realizací zamýšleného souboru

staveb. Zdroje stávající soustavy zásobování teplem (dále SCZT) jsou

teplárna Brno-5pitálk3 (resp. její horkovodní část), výtopna Prno-

Sever (Loloněiice) e výtopna Červený Mlýn. Plynové kotelny pracují

mimo oblast stávající SCZ'i1, o to yro zásobování vlastních o'rlsstí

(obytných sídliší).

Filance roicu 1997 znamenají provoz po realizaci dodávky tepla

z JEDU. Výkon zdrojů stávající SCZT je zechován, podstatně viek

klesá jejich využití. Sídlištní plynové kotelny, jakož i miaobrnL-nske

zdroje os°u zrušeny, jejich roli přebírá JEDU. Využívání podstatně

rozsáhlejší tepelné sítě vede Ke zvýšení tepelných ztrát, o to

o 2 7 , resp. o 590 íJ/rolr- Současné vzniká přírůstek tepelného

výkonu u odběratelů, umožňující nepojení nových konzumů s v;/lionem

119,7 '-i' s ročním objemem 91* 2J.
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Tabulka 2: Eilance dodávek tepla

Udaj

Zdroje stávaj ící
SCZT

Plynové kotelny

JEDU

Mimobrněnské
zdroje

Celkem dodávka
ze zdrojů

Ztráty v tepel-
ných sítích

Dodávka
spotřebitelům

Rok 1995 (výchozí rok)

MW

372

472

0

6 1

905

-12,4

892,6

TJ/rok

3.012

3.602

0

466

7.080

-268

6.812

Rok 1997

372

0

680

0

1.052

-39,7

1.012,3

(cílový rok)

M/rok

475

0

8.109

0

8.584

-858.

7.726
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Obr.l: 2oky výkonu o ročních dodávek tepla ve výchozím roce 1995
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Obr. 2: Toby výkonů 3 ročních dodávek tepla v cílovém roce 1997
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6. Struktura potřeb tepla ve fosilním palivu

Číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3} pro srovnatelnost

nejsou uváděnj hmotnostní údaje, ale již sčitatelné údaje v te-

pelných jednotkách (íJ/rok).

.Tabulka J: Struktura potřeb tepla ve fosilním palivu (U/rok)

druh paliva

zemní plyn

topný olej

hnědé uhlí

celkem

1995

6 9*3
510

1 724

9 177

1997

277
33
262

572

úspora

ô 666

477
1 462

8 605

Uváděné roční úspory aemního plynu 6 666 TJ, resp. celkem

8 605 íJ» však nerespektují možnost nárůstu tepelného výkonu

o 120 KW, resp. roční dodávky o 914 TJ. Oejich zahrnutím do té-

to tabulky (např. úsporou výstavby nových plynových kotelen)

vzrůstá roční úspora tepla v aemnim plynu o 1219 U » tj»

z 6666 no 7385 TJ, celková roční úspora tepla v palivu pak

z 8605 na 9824 TJ.

7. Propočet ekonomické efektivnosti

V tabulce 4 je ukázána struktura měrných vlastních (výrobních)

nákladů n8 teplo ve vj-chozím a cílovém roce. Pritom je uvažová-

no s velkoobchodními cenami paliv platnými od r. 1989, tj. zem-

ni plyn 1,53 Kčs/Nm3 (46,93 Kčs/GJ), topný olej 1700 Ečs/t

(41,56 Kčs/GJ), uhlí 235,6 Kčs/t (19,47 Kčs/GJ).
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Tabulka 4 : .struktura nákladu, tržby, zisk

prgcugícx
j í SCZTdo

l lynové kotelny

MinobraSaské zdroje

JT5DU

/.̂ .•".něr v,-< všechny zdroje

l e náklady
(vč. vlivu atr-át te-ilg

li cr.oti-ebitole

(oň r . 1959)

Sisl: I-.-;
ztráto (-)

1 1 - i (i Od i'.'. CC: i.'.;; 1.3
r;s úrcvr.i c:íiovóro

- víro •'•ní na".;.l-.ijy
(u s;,otiC;titfle)

- tržby V.P. tcnlo

(+)» (-)

RozEěr

Kčs/GJ

Kčs/GJ

ITCs/GJ

Kčs/GJ

Kčs/GJ

: ' Ô S / G J

i: 6 s/ -3 J

/ G J

lCGi:cs/rol;

lO6Kcs/rok

1995

69,0

78,9

58,4

O

72,3

61,ô

1997

124,8

O

O

c C- ,2

£5,0

.1,6

+ 12,1

575,7
47!-,9
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U zdrojů zapojených i do stávající SCZT dochází k růstu merných
náfcladů,a to vlivem podstatně sníženého využití těchto zdrojů.
Ka výši průměrných měrných nákladů za všechny zdroje však tyto
náklady nemají v cílovém roce velký vliv (podíl dodávky méně
než 10$). Podstata ekonomické výhody realizace dodávky tepl8
z JEDU spočívá v tom, že dodávka z tohoto zdroje bude podstatně
úspornější než z plynových kotelen, z mimobrněnskýcb zdrojů,
resp. i ze zdrojů stávající SCZT. u?oto lze dokumentovat tak, že
na prahu zdrojů bude 1 GJ o 73,3 - 26,0 = 47,3 Kčs méně náfcladný.
Výše této úspory (na prahu zdrojů) je samozřejmě snižována pod-
statně vyššími přepravními náklady tepla, které včetně vlivu
vyšších tepelných ztrát realizací teto rozsáhlé SCZT vzrostou
o 23,5 - 4,3 = 19,2 Kčs/GJ. Cspora vlastních nákladů na 1 GJ
u spotřebitele Je potom 4-7,3 - 19»2 = 28,1 Kčs/GJ (ve výchozím
roce by činily náklady 77t6 Kčs/GJ, v cílovém roce 4-9,5 Kčs/GJ).
Vzhledem k velkoobchodní ceně tepla 61,6 Kčs/GJ (od 1.1.19-39)
icjde k odstranění ztráty (dotsce) ve výši 16 Kčs/GJ a noopak
k docílení zisku 12,1 Ifčs/GJ. V ročním vyjádření dojde ke sníže-
ní nákladů o 220.10° Kčs, pri uvažování tržeb podle ceníku
(od 1.1.1989) pak konkrétně k odstranění ztráty 120.1C6 Kčs
e naopak k docíleni zisku 100.10 Kčs.
li a žádost tu: ári zených orj-ánů byl propočten v ruedložené dokumen-
taci do štábní expertizy ukazatel doby návratnosti vložených £eä-
norásových (investičních) prostředků. Jestliže zajištění dodávky
tepla z JEDU vyaaduje jednorázové prostředky ve výei
3 000.106 Kčs (2900 až 3l00.10É Kčs), pak jednorázové rrostŕedfcy
na dal£í zgjibtění provozuschopnosti stávajících zdrojů by činily
podle odborného odhadu 11;0.10° IIčs. Dále je nutno pri výpočtu
doby návratnosti respektovat nutnost vynaložení jednorázových
nákladů ns vyrování přírůstku výkonu 120 KW při neroctliseci SCZT
JEDU - Prno, napr. v plynov;ch kotslnách priMižně o v.vři
120.1013 Kčs. Fotom návratnost navíc vložených jednortsových nákla-
dů (5000 - 1150 - 120 = 17J0.105 Kčs) us-jorenýai 220.106 Kčs/rok

činí

220
= 8 l o t .
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8. Zahrnutí dalších faktorů do ekonomického propočtu

Zjištěné číselné výsledky ekonomického propočtu (výrazné sniže-
ní nákladů na dodávku tepla, poměrně krátká doba návratnosti in-
vestičních prostředků) však nezahrnuji související nároky a účin-
ky, z nichž některé je možno promítnout dodatečně i do ekonomické-
ho propočtu. Jedná se např. o následující faktory:

a) Možnost využiti akumulace tepla v tepelném napáječi pro zvýšení
elektrického výkonu v JTDU ve špičkových hodinách elektrizační
soustavy. V nočních hodinách, kdy o elektrický výkon z JEDU
bude menší zájem, je možno napáječ "předzásobit teplem".
Získaný elektricity výkon nemá v průběhu roku trvalý charakter,
vysicytuje se jen mime oblast cca 100 dnů s max. dodávkou tepla,
iíepiedstavuje tedy pro elektrizační soustavu plnohodnotný výkon
s úsporou stálých nákladů (včetně investiční složky), pouze se
projeví úsporou nákladů na palivo -nrctl "ur>-J'"i • v. ""• 'i:'.
pnlivovýai náklady. Odhad úspory .očních nákladů - maximálně
7.105 Kčs.

b) Ľožnost zvýšení účinnosti výroby tepla v plynových kotelnách.
Stávající průměrná roční účinnost těchto zdrojů 75% je nízká
a vlastně př i výpočtu "nadlepšuje" prínosy hodnoceného souboru
staveb. Jednorázové prostředky, jež by bylo nutno vynaložit
na dosažení stejného výkonu a životnosti u stávaj ící koncepce
zásobování teplem (1150+120 = 1270.106 KČs), by byly vloženy
do modernejších, větších výrobních jednotek. Odhsd jej ich prů-
něrné rocíní. účinnosti výroby tepla se b l íž í 85£. Kkonomický
efekt realizace soustavy JEDU - Brno snížením úspory paliva
klesá ročně až o 52.10 Kčs.

c) Flatná ti:erj-etická aetodika děleni nákladů v teplárnách na do-
dávku elektriny « tepla poněkud zvýhodňuje teplo a znevýhodňuje
elektř inu. Toto tvrzení je mošno dokumentovat právě na príkladu
dodavky tepla z JEDU. Roční vl3stní náklady JEDU rostou p ř i
teplárenském provozu oproti původnímu kondenzačnímu provozu
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o 69.10 Kčs pri současném úbytku dodávky elektřiny do e lekt r i-

zační soustavy (vlivem dodávky tepla) o 356 GWh. Mklady na

teplo činí 164.10b Kčs ročně, t j . z původních ročních nákladů

bylo "převedeno na teplo" 95.10 Kčs ročně. Snížení dodávky

elektřiny o 355 GWh je doprovázeno snížením nákladů o 95*10 Kčs,

měrné vyjádření 95.10 Kčs/356 GWh = 267 Kčs/KWh tedy udává

mezní výši na zajištění náhradní dodávky elektřiny (za e lektř i-

nu odpadlou z JEDIT) z jiného zdroje. Vzhledem k tomu, Se využiti

odpadlého výkonu je 356 GWh/117 KI7 = 3000 h/rok a k maximálníau

úbytku výkonu 117 MW dochází právě v zimní ěj.ičce, kdy i nároky

na elektrický výkon jsou nejvyšší, je c67 KčsA-VVh hodnota nízká,

nepostačující k opatření náhradní elektřiny. Jde tot iž současně

o stávající průměrnou hodnotu nákladů ca elektrinu z energetic-

kých výroben, dosoženou ale při využití instalovaného výkonu

45 Oo hod/rok. Jest l iže přijdeme predpoklad o nutnosti zajištění

teto elektriny za vyLší náklady, napr. z Uovo^u (ínos v ..riiaííru

55C Kčs/T".,h), je nutno teplo zat íž i t ročními vícenáklsdy

(550-267).356.105 = 27.10° Kčs.

d) hutnost zaji&itoní náhradního zdroje vepla vo uplynutí í.ivotnocti

J2DU. li reslir:;3ci dodávky tepla z JKDU dojde tot iž až, po

cca 10 letech jejího provozu, takiie iivotiicst JILDU Ekončí diíve

neL. vybudované i.ouEtavy cáĽohování toplern. Pro účel tohoto eko-

nonického pro; octu r-:e pxedpokládá, že v terně ' l ízkost i stí.*.-«jí-

cí U'IDU -:e . u\,nc v7/!.--U'Jov&t uovou jadernou teplárnu cca v x.£010,

icterá nuäe doiiuvc-t tcrlo zs stejné nuklady jeko .fEDU. řroto řc

rifi změnou ekonomicích výsledků z toíioto důvodu neuv.s;juje« ľech-

tiicky se jeduá o reál no Ľ VS riant U.

e) Realizace druhé výkonové etapy, t j . zvýtení dodavicy tenis

í, ó60 ns 840 LÍV/ z JLDli Uoleci roku £00 -vjt-ií ekonoiaické pj.::'nosy

této soustavy. U odbtratelů v Brně bude získán vjkon cca 1̂ 5; KV»'»

s to ZB podstatně ni;-.ší jeJncrásové i roční náklady než s osi-

čích, jinak ťuv3ovot:,>ch zdrojů na fosi lní psliva. 1 o drobný úííľcl-

ný pro[fOčet tt,chto účinků vř-sk nebyl ;.roveden rrjnéna vzhledeci

\; náročnosti t-.a tepelné v./, octy ; ro Ji.'DTJ. Cľienfcíičc.í. odhad ,"sd-

iiorč>z'.ov,ych nákladů;
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í-tvjcí tepla z Ji:DU ^rekonstrukce turMn, instalace

Lpičkov.ych ohříváků aj.) íi '.lO0 Ečs;

- ns rozšírení decentralizovaných zdrojů 155*10 Kčs.

Orientační odhsd roční ůr.pory nákladů j& 30.10 Kčs.

Rekapitulace souvisejících nároků r> účinků vede k následující změ-

ně ekonomického piínosu investice:

ad 3) r-.ožnost vyučiti skumulace tepla v napáječi - zvýšení o 7*10 Kčs,

3d b) rodnost zvýšení účinnosti výroby tepla v plynových kotelnách

- snížení o JJ..10S Kčs,

od c) zsjičtení náhradní výroby elektriny - snížení o 37.10 Kčs,

ad d) zajittění náhradního zdroje tepla z JEDU po uplynutí je j í

životnosti - C

sd e) efekt druhé výkonové etapy - zvýšení o 30.10 Kčs.

Fii zahrnutí těchto faktorů lze první výkonovou, etapu charakteri-

zovat snížením ročního ekonomického přínosu

o 33 + 37 - 7 = 53.10 Kčs s upravenou dobou návratnosti jednorázo-

v/ch prostředků
1730

220 - 63 157

Spolu s efektem druhé výkonové etapy pak roční prínos klesá jen

o 63-30 = 33«10to Kčs a upravená návratnost jednorázových prostředků

činí 1730 + 55 - 155 1630 .
= 9 let

r

220 - 33 187

f--

k-

1

9. Přehled rozhodujících nároků a účinků

V tabulce 5 jsou uvedeny rozhodující nároky a účinky souboru
staveb JEDU-Brno, a to v porovnání s variantou rozvoje místních
zdrojů, údaje charakterizuji jen první výkonovou etapu.
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ľabulkg 5 í Rozhodující nároky a účinky souboru staveb JEDU-Brao

Gdaj

Kěrné vlsstní náklady
na teplo (u spotřebitele)

Roční výrobní (vlastní)
náklady
- základní výše

- nezahrnuté faktory

- celkem

Investiční prostředky

Návratnost navíc vložených
investičních prostředků

Spotřeba tepla ve fosilním
palivu
- původní výše

- zvýšení účinnosti plyno-
vých kotelen

- celkem

Emise škodlivin
- S0 5

- K 0 |

Pracovní síly

Zábor zemědělské půdy

Eozměr

Kčs/GJ

106Kčs

106Kčs

let

ľJ/rok

U/rok
rj/rok

t/rok
t/rok

osob

ha

Kístni
zdroje

78

600

- 33

567

1270

JEDU
-Brno

50

380

- 7
+37
410

3000

11

103962)

- 960
9436

4700
2100

540

0

572

0
572

700
200

280

60

Rozdíl

- 28

- 220

+ 63

- 157

+ 1730

-

9824

- 960
- 8864

4000
1900

- 260

+ 60

1) AKumulece tepla v napáječi (7.1O°Kčs/rok)t vyšší účinnost ply-
nových kotelen (33«iO°Kčs/rok)f aa j iš těni náhradní elektřiny
(37.1O& Kčs/rok).

2) 9177 + 1219 = 10 396 TJ/rok f respektuje přírůstek výkoau
JEDU-Erno.
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Z údajů uvedených v tabulce 5 vyplývá J«4nMMcaÍefekt
ve spotřebě tepla ve fosilní* palivu, v oblasti pracovních
sil a emisí Škodlivin (S02 s NOj). Snížení nákladů na výrobu
tepla cca o jednu třetinu vede k návratnosti vložených prostřed-
ku (navíc vložených oproti decentralizované variantě) 11 let.
^Tuhá výkonová etapa však, jak je v textu uvedeno, "zkrátí"
tuto dobu na 9 let. Celkově byl* tedy v předložené dokumentaci
hodnocena realizace dané soustavy jako efektivní*

Závěrem je nutno uvést, že příspěvek se vzhledem ke stručné
formě omezil jen na podnikové hledisko hodnocení ekonomické
efektivnosti (vlastní náklady na výrobu tepla). Při uvažování
národohospodárske efektivnosti podle platných předpisů (kriterium
minima převedených nákladů) vychází daný soubor staveb mírně
neefektivně. Zhoršení výsledků oproti výsledkům z hlediska
podnikového přitom vyplývá zejména z uvažování nákladné
náhradní výet-avby elektrického výkonu v jiné jaderné elektrárně
za odpadlý elektrický výkon v JEDU vlivem teplofikace.

Rovněž z důvodu omezeného rozsahu příspěvku
- nebyla popsána citlivostní analýza výsledšcú, tj. závislost

výsledků ekonomického výpočtu na nejdůležitějších vstupních
veličinách (např. ceny paliv, výše investičních náklsdů)

- nebylo popsáno ekonomické srovnání variant napáječe 2 x ĽS 1000
a 2 x ĽN 1200

• nebylo popsáno souhrnné komplexní posouzení souboru staveb
metodou icultikriteriálního hodnocení.

Literatura: Studie souboru staveb "Teplofikace Brna
z JE Dukovany",
Novelizované ekonomické hodnocení, ánergoprojeKt
prosinec 1987
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Резюме доклада
"ПУТИ ПОВЫПЕШЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ11

Комбинированная выработка электрической энергии на б а -
з е внешнего теплового потребления является одним из основных
методов улучшения тепловой экономичности электроэнергетичес-
кого производства.

Многолетний опыт развития теплофикации в СССР позволяет
установить следующие основные пути повышения эффективности
комбинированной выработки:

1. Применение теплофикационных турбинных установок на
высокие и закритические начальные параметры пара с многосту-
пенчатым подогревом сетевой воды.

2 . Понижение температуры сетевой воды, возвращаемой на
ТЭЦ, путем глубокого использования энтальпии теплоносителя в
абонентских установках.

S . Обеспечение расчетной тепловой нагрузки отборов тур-
бины. В условиях СССР среднегодовой расчетный коэффициент и с -
пользования установленной тепловой мощности отборов с о с т а в -
ляет в зависимости от типа турбин от 0 , 5 для турбин типа T
до 0 , 6 5 для турбин типа Р.

4 . Сокращение периода вывода тепловой нагрузки ТЭЦ на
проектный уровень.

5 . Использование для теплофикации ГРЭС, расположенных
вблизи крупных городов, путем реконструкции турбинных у с т а -
новок.
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ТЕКСТ ДОКЛАДА
*ШГТИ ПОВШВШЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОПШ"

Комбинированная выработка электрической энергии на б а -
з е внешнего теплового потребления является о д я ш жз основ-
ных методов улучшенмя тепловой экономичности электроэнерге-
тического производства.

В настоящее время комбинированная выработка на тепло-
электроцентралях Минэнерго СССР равна 250 млрд. кВт.ч/год,
что составляет около 22% от выработки всех тепловых электро-
станций на органическом топливе.

Экономия условного топлива за счет комбинированной вы-
работки электрической энергии составляет около 40 млн. т/год
или 12% от суммарного расхода топлива на выработку электри-
ческой энергии на всех тепловых электростанциях.

Многолетний опыт развития теплофикации в СССР позволяет
установить следующие основные пути повышения эффективности
комбинированной выработки.

I . Применение теплофикационных турбинных установок на
высокие и закритические начальные параметры пара с много-
ступенчатым подогревом сетевой воды.

Удельная комбинированная выработка электрической энер-
гии на единицу теплоты, отведенной аз отборов туронн, не-
посредственно зависит от отношения средних температур (К)
подвода теплоты в цикл и отвода теплоты из цикла.

Она может быть определена по формуле
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-
Э т

где To - средняя температура подвода теплоты в цикл. К;

Ti- - средняя температура отвода теплоты аз цикла, К.

Размерность Эт в формуле ( I ) - кВт.ч/ГДж.

Значения То для характерных начальных параметров

приведены в таблице M I .

Таблица

i

ŕ-
t-
i
*

JUi
ПП

I

2

3

4
5

6

7

Начальные

Po
МШ

3,5

6,0

9,0

13

13
17

24

435

274

535

555
545

545

545

Повышение

Параметры
поомпеоегоева

» Km
МПа

-

1/0,9

-

-

3,2/2,9

3,6/3,3

4,0/3,6

•ŕ-
°С

-
260

-

545
545

545

Температура
питательной

, воды

150

220

215

230

230

250

260

начальных параметров пара, так

Средняя тем-
пература под-
вода теплоты
в цикл

То , К

519

521

590

616

623

642

658

же как и по-
вышение температуры питательной воды, приводит к повышению

средней температуры подвода теплоты в цикл.

Понижение температуры сетевой воды, возвращаемой на

\
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ТЭЦ» так же как и увеличение числа ступеней подогрева сете-

вой воды, пряводит к i снижению средней температуры отвода

теплоты из цикла.

Пря многоступенчатом подогреве сетевой воды теплотой

из отборов турбин средняя температура отвода теплоты из цик-

°Сла ,°С, определяется по формуле

t T = а/С*+ Б T, + a t (2)

где Tz - температура обратной сетевой воды, возвращаемой

на ТЭЦ, °0; Т, - температура сегевой воды, поступающей в

тепловую сеть, °С; 4ÍH - величина недогрева в теплофикаци-

онных подогревателях ТЭЦ, °С.

При трехступенчатом подогреве сетевой воды в теплофика-

ционных подогревателях ТЭЦ

d M -
У*

CL

= 4-a. (3)

где ^ . , ^ 2 , ^ 3 - Доля теплоты, отведенной из первого,

второго и третьего отборов от полного количества теплоты под-

веденной к сетевой воде на ТЭЦ; об - коэффициент теплофика-

ции, т.е. отношение количества теплоты, отведенного из отбо-

ров турбин к суммарному количеству теплоты, подведенному к се-

тевой воде на ТЭЦ (теплота из отборов и от пиковых котлов)

При двухступенчатом подогреве сетевой воды 0.
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В таблице if 2 приведены в качестве иллюстрации значения
удельной комбинированной выработки электрической энергии при
некоторых значениях начальных параметров пара, широко приме-
няемых в СССР и за рубежом. Средняя температура отвода тепло-
ты из цикла принята 373 К ( 1 0 0 % ) .

Таблица № 2

13 МПа
555°С

13 МПа
545/545°С

17 МПа 24 МПа
545/545°С 545/545°С

Удельная комбини-
рованная выработ-
ка, кВг.ч/ГДж 152 155

безразмерное зна-
чение 0,549 0,559

164 173

0,590 0,623

2* Понижение температуры сетевой воды, возвращаемой на

ТЭЦ, достигается при глубоком использовании энтальпии тепло-

носителя в абонентских установках.

Для этой цели производится последовательное включение

по сетевой воде тепловых нагрузок, удовлетворяемых теплотой

разного потенциала (например, отопление и горячее водоснаб-

жение или отопление й вентиляция).

В СССР широко применяется присоединение абонентских ус-

тановок к тепловой сети по двухступенчатой последовательной

схеме горячего водоснабжения (схема ВТИ, МЭИ, Теплосеть Мос-

энерго) или по двухступенчатой смешанной схеме с ограничите-

лем максимального расхода сетевой воды.

Основное преимущество этих схем заключается в выравнива-

нии суточного графика тепловой нагрузки абонентов без установ-
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ки специальных аккумуляторов горячей воды. При этом не толь-
ко снижается среднесуточная обратная температура, но и умень-
шается расчетный расход сетевой воды.

3. Обеспечение расчетной нагрузки отборов туроин.
Теплоэлектроцентрали работают экономично только при

достаточно полной загрузке отборов турбин. В условиях СССР
среднегодовой расчетный коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности отборов составляет в зависимости от
типа турбин от 0*5 для турбин типа П (с отопительными отбо-
рами) до 0,65 для турбин типа P (с промышленным противодав-
лением) .

Привлечение ТЭЦ к регулированию графика электрической
нагрузки является негативным фактором, приводящим к снижению
коэффициента использования тепловой мощности отборов.

Для обеспечения в этих условиях среднегодового значения
расчетного коэффициента использования мощности отборов необ-
ходимо повысить расчетную тепловую нагрузку ТЭЦ за счет уве-
личения расчетной мощности пиковых источников теплоты. До-
полнительным резервом во многих случаях является передача на
ТЭЦ в летний период тепловой нагрузки районов, присоединенных
к системам теплоснабжения от котельных. Объединение таких
районов с системой теплофикации позволяет повысить число ча-
сов использования тепловой мощности отборов.

4. Сокращение периода вывода тепловой нагрузки ТЭЦ на
проектный уровень.

Для того, чтобы теплофикационные турбоусгановки давали
реальную экономию топлива на выработке электрической энергии,
доля годовой комбинированной выработки должна быть выше, так
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называемой критической величины. Так, например, в условиях
СССР при начальных параметрах ТЭЦ 13 МПа и начальных парамет-
рах ГРЭС 24 МПа, критическая доля комбинированной выработки
составляет Э* = о ,2 . В том случае, когда тепловая нагрузка
вновь вводимых в работу теплофикационных турбоустановок быст-
ро (в течение 2-3 лет) выводится на проектный уровень, то та-
кие уотановки с первых лет эксплуатации дают экономию топли-
ва, окупающую в короткий период дополнительные начальные вло-
жения в теплофикационную систему по сравнению с раздельной
системой тепло- и электроснабжения.

Для успешного решения этой задачи целесообразно предва-
рительно сооружать в районах новой застройки крупные районные
котельные для подготовки концентрированной тепловой нагрузки.

До включения в работу ТЭЦ и магистральных тепловых с е -
тей эти котельные выполняют роль основных источников центра-
лизованного теплоснабжения. После ввода в работу ТЭЦ базовая
тепловая нагрузка передается на ТЭЦ, а районные котельные
покрывают пиковую часть нагрузки я выполняют роль резерва
при каких-либо отказах ТЭЦ или магистральных тепловых сетей.

5. Использование для теплофикации ГРЭС, расположенных
вблизи крупных городов. В районах с большой тепловой нагруз-
кой, при отсутствии действующих ТЭЦ или перспектив сооруже-
ния новых ТЭЦ, целесообразно использовать в качестве источни-
ков теплоты близко расположенные конденсационные электростан-
ции путем реконструкции турбинных установок.

Проведенные расчета показывают, что при реконструкции
современных конденсационных энергоблоков электрической мощ-
ностью 150 и 200 МВт на начальные параметры 13 МПа, на I МВт
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снижения электрической мощности получаетоя порядка 7 МВт
тепловой мощности отборов. Кроме того, при этом повышается
тепловая экономичность теплоэнергетического производства за
счет комбинированной выработки электрической энергии.

к-
i
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Cogeneration in district heating and the time
resolution of electricity prices.

Hans Eriksson and Bo Leckner

Sweden

Abstract

The influence of time resolution of the price of electricity on the trade between a local energy utility
and an electric utility operating on a regional level is investigated. The local energy utility operates a
district heating system, including a heat storage device, which is described by an optimization model
based on linear programming. Hourly values of heat load and marginal cost of electricity production
on a regional grid are available from the same year. The marginal cost of electricity production is
input to the optimization model with varying resolution, representing different rate structures. The
result from the optimization are optimal local electricity production in the cogeneration unit and
shadow prices on heat storage capacity and cogeneration capacity. The influence of rate structure on
the operation of a cogeneration unit in terms of electricity production is found to be large for high
electricity factors. The feasibility of heat storage is shown to be highly dependent on the rate
structure. The results indicate the importance of day/night differentiation in a rate structure.

Introduction.

During the 60's and early 70's there was an expansion of cogeneration in district heating (OH) in
Sweden, reaching a peak share in the electricity balance of 6 % in 1978. After a period of low
electricity prices due to lower electricity demand than predicted, when the utilization of existing
cogeneration units has been extremely low and the heat supply to the district heating systems has
been replaced by electricity-consuming heat pumps and on some occasions even by electric boilers,
interest is again turned to cogeneration. A typical situation in Sweden is where a local public utility
markets district heat and electricity in the same area ( a city ), interacting with an electric utility
which operates on a regional or national level. This interaction takes place in form of long term
contracts based on tariffs as well as short term trade based on predictions of the marginal cost of
electricity production.

The economic operation of cogeneration units depends on the valuation of the electricity produced.
This valuation can be performed with different time resolution. By use of an optimization model the
present work investigates the conditions for electricity interchange between a local energy utility and
an electricity grid, considering the operation as well as the feasibility of a cogeneration unit and a
heat storage device in the district heating system.

Method

It is assumed that all electricity produced locally by a cogeneration unit can be sold at a price
established by the electricity grid and not affected by the cogeneration. The DH-system is represented
by an optimization model based on linear programming (LP). The time horizon is one year, where
each 24-hour period is divided into one daytime period, hrs 06-22, and a corresponding nighttime
period, hrs 22-06, which leads to 730 periods for years other than leap years. The variation of the
price at which electricity is sold, hereafter referred to as a rate, is derived from the marginal cost of
electricity production (MCE). Different rates are created by averaging the MCE over different
intervals. The effect of these different rates on the DH-system, as represented by the LP-model, is
studied. The DH-system can react on these rates in four basically different ways, namely:
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- changes in operation of plants and heat storage
- change in cogeneration capacity
- change i a storage capacity
- change in technology (electricity factor).

The only option available in the short term is of course changes in the operation of heat production
units and heat storage devices. Effects on optimal capacities can be studied from LP solutions for an
existing system via shadow prices which will be discussed below.

Model

If the DH-system does not include any heat storage a model based on marginal cost ordering should
be sufficient to determine the optimal operation of the production units, otherwise an optimization
model is required. The literature on optimal unit commitment within the electric industry is
substantial (Habibollazadeh 1984). The application to district heating will have to take into account
the possibility of heat storage in the form of hot water. A resource allocation problem with a linear
objective function and associated linear constraints is referred to as a linear programming (LP)
problem (where programming should be read planning). The objective function in the present case is
composed of system operation costs giving the total system cost S which is to be minimized:

(1)

(2)

(3)

The different parts of the objective function are interpreted as follows: operation cost of heat
producing units including heat storage device (1), operation cost of steam producing boiler in the co-
generation unit including fuel tax (2), income from electricity produced in the cogeneration unit (3).
In Sweden all fuels, except indigenous, are taxed when used for heat production and not when used
for electricity production, hence the tax refund in (3). Electricity is taxed when consumed. •

The possible operation of existing units is determined by constraints representing technological or
other limitations imposed on the system. The DH-system must supply the demanded heat load:

(4)

A heat storage device is modeled by a heat balance:

E. - E . . - Q + . + Q~. = 0
i i-l s,i ^s,i .

Existing heat producing units will have capacity constraints:

i <- max

as well as the heat storage device:

E. <E
i ~ s

E
s.tnax

(5)

(6)

(7)
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Associated with each constraint in a LP-problem there exists a shadow price which may be
interpreted as the marginal change of the objective function resulting from a marginal change in the
right hand side of that constraint. These shadow prices are directly obtainable from the solution of
the LP-problem and are useful in the analysis of the solution. A discussion of shadow prices in linear
programming can be found in Hillier and Liebermann (1972). The shadow price of constraint (4) is
equal to the marginal cost of heat production. Constraint (6) and (7) are resource constraints whose
shadow prices show what the system is willing to pay for an additional unit of capacity. These
shadow prices will be used to study the effect of different rate structures on optimal capacities of
cogeneration units and heat storage devices.

In this study cogeneration units are described by their electricity factors a and boiler efficiencies i),
which gives for a general cogeneration unit:

o-Q . - P . = 0
cg,i i (8)

and

. + P. -I/-Q. . = 0
i T i ' xbi (9)

This description is adequate for a backpressure steam cycle, diesel engine, gas turbine with exhaust
heat exchanger, a combined cycle or any cogeneration unit with a fixed electricity factor. In this study
the cogeneration unit is a backpressure steam turbine, it is however in the modeling context possible
to describe various kinds of extraction condensing turbines as well. This is shown in Marchand et al.
(1983). Different electricity factors will give rise to different shadow prices on cogeneration capacity
which gives a possibility to evaluate the effect of different rates on different cogeneration technologies.

The performance of cogeneration units as well as heat pumps and heat storage device is dependent on
the temperature levels in the DH-network. This influence, as is the case with part load characteristics,
is not readily described in an LP-model. These influences are not included in the present model. A
posteriori it is always possible to make sure that the in- and output of heat to and from the heat
storage device is thermodynamically possible. Fortunately all solutions within this study are feasible
also in this aspect. Heat losses from the heat storage device are not included in the model.

Other constraints might be included as a result of emission restrictions, reserve capacity requirements
or other restrictions on the operation of plants. If the optimization concerns short term operation, say
1-7 days, restrictions on load change rate and start-up time may become important as well as
start-up costs. In that case a discrete formulation of the problem should be preferred CHabibollazadeh

Mil

Date

Hourly values of MCE in a regional electricity grid as well as heat load for a DH-system in that
region are available from the same year (1984). Out of computing considerations these data are
averaged to the earlier mentioned 730 periods. Figures 1 and 2 show heat load and MCE respectively.
The six rate structures investigated are described in Table 1. The rates are all derived from the above
mentioned hourly values of MCE. In three of the rates, CE 730, CE 24 and CE 6 differentiation
between day and night is preserved. The rate CE 6 is constructed to resemble implemented high
voltage tariffs for purchase from electric utilities. One particular feature of this rate is that the six
periods are forced to obtain only four numerical values as shown in Figure 6. The rate CE 3 is similar
but lacks day/night differentiation.
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Table 1. Description of the investigated rate
structures.

CE 730 day/night values for each 24 h period
CE 365 one value for each 24 h period
CE 24 day /night values for each month
CE 12 one value for each month
CE 6 day/night values, "tariff like"
CE 3 one value, "tariff like"

The heat production park in the modelled DH-system consists of a very cheap base load unit of
limited capacity (i.e. waste incineration or waste heat), a CHP-plant of varying electricity factor, and
a peak load unit of unlimited capacity. Each unit has a maximum capacity which related to the
maximum heat demand gives the heat demand cover factor for unit k:

.* Qk,max
\=~. (10)

The characteristics of the heat producing units in the modelled DH-system are given in Table 2. The
base load unit is chosen small not to interfere in the operation of the heat storage device. The
operation cost of the heat storage device is chosen rather arbitrarily to prevent excessive loading and
unloading. The base load unit should always be in operation, therefore its operation cost is set to zero.

Table 2. Operation costs and other characteristics
of heat producing units in the modelled DH-system.

operation cost, peak load unit
operation cost, base load unit
fuel cost, CHP-plant

of which tax
operation cost, heat storage device
heat cover factor peak load unit
heat cover factor base load unit
heat cover factor CHP-plant
electricity factor CHP-plant
boiler efficiency CHP-plant

170.0 [SEK/MWh]
0.0 [SEK/MWh]

110.0 [SEK/MWh]
45.0 [SEK/MWhj

1.0 [SEK/MWh]
1.0 [-]

0.04 [-]
0.5 H

0.4,0.7,1.0 [-]
0.85 [-]

Result*

The results are all related to the case with rate CE 6, the electricity factor 0.4, and no heat storage. A
dimensionless heat storage capacity is introduced:

*
—— s i max

(II)

Figure 7 shows the effect of the different rates on the optimal electricity production in the
cogeneration unit a* a function of the dimensionless heat storage capacity, and Figure 5 gives the
ranges of system cost for the DH-system. The shadow prices on heat storage capacity and
cogenention capacity are

- 316 -

• • • / , • • < < ; • ' • :



shown in Figures S and 9 respectively. Figure 4 shows the number of turnovers per annum of the heat
storage device for- <j = 0.7 . This number is a characteristic for the operation of the heat storage
device and is defined as:

SQt -At.
(12)

s ,max

A high a corresponds to a high degree of short term storage and if it reaches unity it corresponds to
pure seasonal storage. The same heat storage capacity is utilized quite differently depending on the
rate structure used. The rates with preserved day /night differentiation are characterized by higher
values of a.

A rate with low resolution results in an increase of the optimal electricity production in the co-
generation unit ( Figure 7 ). The variation is in the order of a factor 2 for a = 1.0. A rate with low
resolution hides the fact that electricity production is cheaper elsewhere. The effect is small for a low
electricity factor. For a certain rate the optimal electricity production is higher for a high electricity
factor, the difference is however not in proportion to the difference in electricity factor. The variation
in system cost S (eqn. (1)) is not large as shown in Figure 5. The system cost refers to the DH-system
as such and is relevant to decisions within the DH-system regarding for instance heat storage
capacity. The system cost S is only part of the total system cost for the local energy utility since the
variation of local electricity production in the cogeneration unit has to be balanced with purchase.
From the point of view of the electric utility the important response of the local energy utility to the
different rates is the amount of electricity production.

For a certain cost of heat storage capacity the optimal capacity varies substantially depending on the
rate structure ( Figure 8 ). The highest values of shadow price and thereby optimal storage capacity
are observed for rates with preserved day /night differentiation, excepting the rate CE 6.

The shadow price on cogeneration capacity increases with increasing resolution ( Figure 9 ). For the
high electricity factor the shadow price increases monotonously with increasing heat storage capacity.
For lower electricity factors the shadow price may reach a maximum and then decrease with
increasing heat storage capacity, particularly for the rates with low resolution. The shadow price is
lower for high electricity factors, indicating that the optimal size of a cogeneration unit with high
electricity factor is smaller, although it produces more electricity.

The results for the case with rate CE 6 and an electricity factor of 1.0 are quite different from the
other cases. The optimal electricity production ( Figure 7c ) as well as the shadow price on heat
storage capacity ( Figure 8c ) are notably lower than in the other cases. The largest capacity of the
heat storage device is unlimited, leaving the choice of maximum heat storage capacity to the
optimization procedure. This leads to different maximum heat storage capacities for the different
cases. In the case with the rate CE 6 and O = 1.0 the maximum heat storage capacity is considerably
smaller than in the other cases ( Figure 9c ). The exceptional results in this case are probably due to
the low differentiation between day and night in the rate CE 6 ( Figure 6 ).

Discussion

The use of data from a specific year gives information on the correlation between heat load and cost
of electricity production ( Figure 3 ). The heat load in a DH-system is mainly dependent on
climatological factors (Werner 1984). whereas the MCE is a result of the electricity load on the
national grid, the cost characteristics of existing electricity production units and the operation of
hydro reservoirs, which is an optimization problem of its own (Habibollazadeh 1984). Future changes
of the Swedish power system will lead to a different marginal cost of electricity production than the
one depicted in Figure 2. The effect of changing composition of the power system is worth further
study.

It is assumed that the cogeneration does not affect the operation of the electric system. In reality the
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marginal cost of electricity production will be dependent on the amount of cogenerated electricity. In
this respect the present approach represents the first step in an iterative problem. However the share
of cogenerated electricity may be expected to remain small, which supports the proposed assumption.

Conclusion

The way of performing the trade of electricity between a local energy utility and a regional electric
utility may have a large influence on the resulting optimal local electricity production. For the year
studied, frequent price information and high electricity factors lead to lower local electricity
production, than in cases when more simple rate structures are applied. The balance electricity
production is carried out in the regional electricity system. The more frequent price information also
lead to a larger optimal storage and cogeneration capacity.
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Nomenclature

E.

s,max

>.i

Q,

%

operation cost of cogeneration unit boiler [SEK/MWh]

operation cost of unit k during period i [SEK/MWh]

electricity cost during period i [SEK/MWh]

fuel tax refund when producing electricity [SEK/MWh]

heat storage capacity relative total energy demand [MWh/GWh]

energy content in heat storage device in period i [SEK/MWh]

maximum energy content in heat storage device [MWh]

electricity produced in CHP-plant in period i [MWh]

maximum heat demand cover factor of unit k [M W]

heat demand in period i [MW]

maximum heat demand [MW]

heat production in unit k during period i [MW]
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Q, maximum capacity of unit k

Q . heat into heat storage device

Q . heat out of heat storage device

Q, . fuel consumption in CHP-plant boiler

Q . heat produced in CHP-plant ( condenser )

S total yearly system cost

a electricity factor

a number of turnovers, heat storage device

At. length of time period i

7 boiler efficiency of CHP-plant

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[SEK]

[hrsj I

i,

I,

r

> '.;•.

• ' • •>"%::;'
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Figure I. The relative heat load
in a Swedish district heating
system 1984- Hourly values are
avaraged to 730 periods. The
heat load is normalized to the
maximum value.

Figure 2. Marginal cost of
electricity production in a
Swedish power system 1984,
normalized to its maximum
value.
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related to the case with the rate CE 6, a = 0.4 and no heat storage as a function of the
dimensionless heat storage capacity. Observe the scale of the ordinate axis in figure 7a.
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VZTAH SCZT K ŽIVOTNÍMU PROSTREDÍ V PRAZE

J. Suška, J. Rázga, P. Jílek

Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu Praha

1
1

Dnes je již všeobecně uznávanou skutečnosti, že centrali-
zované* zásobování teple* má příznivý vliv na ochranu a tvorbu
životního prostředí, zejména pak na ochranu ovzduší. Zdroje
centralizovaného tepla - výtopny, teplárny, elektrárny s dodáv-
kou tepla - nahrazují velké množství lokálních zdrojů, emitují-
cích splodiny spalování výhradní do přízemních vrstev atmosfé-
ry. Soustředěním výkonu do větších zdrojů lze snáze zdroj tep-
la provozovat tak, aby se emise omezily na co nejhižií hodno-
tu* Prvním krokem k minimalizaci vlivu emisí velkých zdrojů na
okolí je jil jejich lokalizace - zdroj lse umístit mimo zabyd-
lené oblasti v místě s příznivými meteorologickými podmínkami
pro rozptyl. Bovněž zařízení na čištění spalin se výhodněji
provozuje u velkých zdrojů. U lokálních zdrojů se čištění spa-
lin prakticky neuvažuje.

Podrobně se technickým řešením vlivu velkých teplárenských
zdrojů v soustavách CZT na životní prostředí zabývá Vlach /I/.
Ze závěrů jeho práce vyplývá, že minimalizovat vlivy emisí se
zdrojů tepla je možno :
- maximálním využitím možností kombinované výroby elektřiny
• tepla (kombinační výroba vede ke snížení emisí asi
o 30 - 40 * ) ,

- racionalizací spotřeby (nejlevnější opatření na snížení
negativních vlivů tepelných zdrojů a celých soustav zásobová-
ní teplem na ŽP),

- využitia jiných zdrojů pro zásobování teplem (má za cíl vy-
loučit nebo omezit spalovací pochody, aby se zmenšilo znečiš-
tění ovzduší).

T 6SSR je relativně hustá sil soustav CZT, pro níž je roz-
pracován další možný směr rozvoje až do r. 2030 /2/. Zhodnotit
vliv všech uvalovaných soustav na ZP v CSSR by přesáhlo rozsah
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tohoto sdělení. Proto se autoři rozhodli demonstrovat praktic-
ký vliv zavádění CZT na ŽP na území hl. Města Prahy.

Systém SCZT má v zásobování hl. a. Prahy teplem své neza-
stupitelné místo a podíl CZT vzhledem k nespornou výhodám eko-»
nomickým, provozním, ekologickým oproti decentralisovanému způ-
sobu se bude neustále zvyšovat. Současný stav CZT lze charak-
ter i sova t stručně takto :
Na území hl. m. Prahy jsou v současné době provozovány 4 sou-
stavy CZT k. p. IPR (soustava Praha-sever s Vt Třeboradice
a Vt Prosek, Tp Malešice, Tp Michle a El. Holešovice). Dále
je v provozu 15 soustav Pražských tepláren, z nichž nejdůle-
žitější jsou Tp Veleslavín a Sp Vysočany. Mimo tyto soustavy
CZT jsou nově vznikající sídelní útvary na území správních
•bvodů 4, 5, 6, 9 a 10 vytápěny teplovodními kotelnami na
zemní plyn. Kotelny provozují rovněž Pražské teplárny. V nej-
bližší době dojde k delimitaci podniku Pražské teplárny do
koncernu ČBZ. Částečně se na krytí potřeb tepla ze soustav
CZT podílejí závodní zdroje. Na výrobu tepla bylo ve všech
zdrojích spotřebováno 32 782 TJ paliva. Stále vysoký podíl
připadá na TP (47,2 % ) , na KP (24,6 %) a PP (28,2 % ) . Z cel-
kové spotřeby paliv ve městě 84 78? TJ bylo 32 782 TJ spotře-
bováno ve zdrojích CZT, tj. 38,7 *. Bylo vyrobeno 26 547 TJ
tepla včetně tepla na výrobu elektrické energie. Z tohoto
množství bylo dodáno spotřebitelům 20 936 TJ. To představuje
v krytí koncečné spotřeby paliv a energie 25,3 %, což tvoří
nezanedbatelnou položku v palivoenergetické bilanci hl. m. Pra-
hy. Velikosti emisí hlavních škodlivin jsou odhadovány hodno-
tami 33,1 kt S0 2, 10,2 kt popílku a 11,3 kt NO X. Celkové emi-
se jsou distribuovány na jednotlivé druhy paliv (tuhá, kapal-
ná, plynná). Poměrně velká část centralisovaně vyrobeného tep-
la připadá na vytápění bytového fondu (cca 12 500 TJ, tj.
38,1 % ) . i
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Tab. 1 : Používané palivo na bytový fond a měrné palivo na
bytovou

CZT (bytový fond)

domovní kotelny

lokální topeniště

celkem

ednotku
TJ

12500

5530

11280

29310

v r. 1
podíl
(%)

42,6

18,9

38,5

00,0

984

f?M
TP

44,2
85,1
33,5

46,4

1 jjalivaí*)

28,5
10,0

19,3

PP

27,3
4,9
66,5

34,2

TJÍb.j.)"1

0,079
0,105
0,046

0,064

Tab. 2 : Vývoj dodávky tepla se zdrojů CZT spotřebitelům

na území hl. m. Prahy celkem (TJ)

zdroje FHPI
s toho
pražské zdroje

s toho
vnějií zdroje

závodní zdroje

celkem

1985

18397

18397

2539

20936

1990

25596

25596

_

2539

28135

1995

32251

26523

5728

2645

34896

2000

35710

25839

9871

2800

38510

2010

38309

25850

12459

2670

40979

2030

47260

2056

45204

240

47500

Tab. 3 : Vývoj spotřeby jednotlivých druhů paliv ve zdro-

jích CZT na území Prahy celkem (TJ)

druh paliva

TP
KP
ZP

eelksm

1985

15471
8057
9254

32782

1990

12586
6097
22335

41018

1995

4112

1410

34279

39801

2000

206

1410

36561

38177

2010

1410

36218

37628

2030

3334

3334

•1
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Tab. 4 : Absolutní wise hlarních Ikodlirin s pražtkýph
sdrojů CZT

leal se

IIP

I
IEP

jcelkea

(popílek

JTP
r
b»p
celkem

r°xjip
KP

bp
jcelkea

1985

23620
9510

2

33132

9980
645
83

10708

7735
2175
1388

11298

1990 •

20770
7320

5
28095

8120
488
201

8809

6293
1677
3350

11320

1995

6950
1730

7

8687

2650
113
309

3072

2056

395
5142

7593

2000

350
1730

7

2087

133
113
329

575

103
395
5484

5982

2010

1730
8

1738

-
113
326

439

395
5433

5828

2030

1

1

_
•
30

70

395
500

895
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Tab. 5 : Min* M Í M hlavních ikodllvia T S U I » 4 na
spáleného paliva a vyrobeného tepla v pralakých
sdrojich CZT ( t . TJ"1)

so2

palivo
výroba

popílek
palivo
výroba

»°x
palivo
výroba

1985

1,011
1,562

0,327
0,511

0,345
0,540

1990

0,685
0,999

0,215
0,313

0,276
0,402

1995

0,218
0,298

0,077
0,105

0,191
0,260

2000

0,055
0,073

0,015
0,020

0,157
0,208

2010

0,046
0,061

0,012
0,015

0,155
0,204

2030

0,0013
0,0004

0,001
0,013

0,268
0,390

atoofatví paliva, apotřebovaného na vytápění bytového
fondu, Jeho strukturu a přepočtené palivo na jednu bytovou
jednotku je uvedeno v tab. 1. Je sde rovnii provedeno srovná-
ní a byty tepelně napojenýni na donovní kotelny a • byty
individuálně vytápěnými. Větoí palivové satílané centrálně
vytápěné bytové jednotky oproti lokálně vytápěné j« dáno
predavšia nestejnou velikostí bytů těchto dvou kategorií,
•oinossai regulace, ohravan teplé uiitkové tody atd.

Trendy vy>oje dodávek tepla se sdrojů CZT, spotřeby
jednotlivých druhů paliv, absolutních a Berných M Í S Í hlav-
ních škodlivin jsou v určitých časových průřesach do r. 2030
v tabelární torně uváděny v tab. 2 - 5. Detailně jsou popsány
a v podrobnostech odkasujane na práce našeho ústavu "Sněmy
energetický generel - 86", resp. "Ročenka •áaobování
hl. a. Prahy palivy a energií", které se kaidorocně aktuali-

í3 4)4).
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Z tabulkové části lze vyvodit některé obecnější závěry t
- Sodávky tepla se sdrojů CZT spotřebitelům budou neustále
vsrůstat až do r. 2030 s daeiních 20 936 TJ ma 38 $10 W
T r. 2000 a 47 500 TJ • r. 2030.

~ Ma dodávkách tepla se ovšea budou výsaaaaš podílet aiao-
pražské zdroj předevšía pak T období po r. 2010. Jedná se
o tepelný napáječ s elektrárny Mělník, který bude uváděn
do provosu ve dvou etapách a jaderný sdroj po r. 2010*
Tyto zdroje budou aiao úseaí hl. a. Prahy s ainiaálníal
dopady na životní prostředí pražské •••také afloaerace.

- Dodávky tepla s pražských sdrojů porostou pouze do r. 1990,
pak budou ai do r. 2010 v podstatě stagnovat a teprve po
toato období se počítá s výraznejšia poklesea. V toato
trendu je charakterisována celková spotřeba paliv* Období
let 1990 - 2010 je charakter!sováno aírnýa poklesea. Je to
dáno tíat že plynová kotelny pracují s vyšší účinností než
kotelny uhelné nebo olejové. I zde jsou dva význaané aesní-
ky po r. 1990 uvedení do provosu 1« výkonové etapy tepelného
napáječe mfi - Praha a po r. 2010 zahájení dodávky tepla
z jaderného sdroje.

- Počítá se s úplnýa vytěsněnía tuhých paliv do konce století
a pozvolnější substitucí kapalných paliv do r. 2010. Tato
paliva budou nahrazována dováženýa seanía plynea. Spotřeba
seaního plynu bude kulainovat v letech 2000 - 2010.

- Proaítnutí saěn palivové struktury do absolutních a Berných
eaisních charakteristik je dokuaentováno v tab. 4 a S.
Eaise tří nejdůležitějších * nejvíce diskutovaných Škodli-
vých látek oxidu siřičitého, popílku a oxidů dusíku jsou
rozděleny na příspěvky jednotlivých druhů paliv. Vývoj eai-
sí SO 2 x pražských sdrojů CZT je charakter!sován prudkýa
poklesea se současných 33,1 kt na 2,1 kt v r. 2000 a prak-
ticky na nulovou hodnotu v r. 2030. Pokles eaisí popílku
aá analogický průběh.
Bude docháset i ke snižování eaisí oxidů dusíku,ovšea
k pozvolnějšínu, zvláště do r. 2010.
y SBG-86 byly prováděny úvahy o sáaěně tuhých a kapalných
paliv sa plynná z eaisního hlediska. Záaěna tuhých paliv
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za zemní plyn snášená Mnohonásobné* sníiení emisi S0 2 a popíl-
ku prakticky na nulové hodnoty, 60 - ©Okřát u popílku resp.
$000 - 8500krát u SO 2. U emisí oxidů dusíku dochází ke sní-
iení 2 - 3,5náaoimému. Máhrada topných olejů za-' senní plyn
representuje sníiení emisí popílku 8 - 9krát, SO 2

6000 - 6500krát a H0 x 2 - 3krát. Individuální sníiení jsou
ve shora uvedených nesích sávislá na vlastnostech toho dané-
ho paliva a charakteru spalovacího procesu* Uvádí se, ie
účinky M0 z na populaci, šivočiistvo a vegetaci jsou ve srov-
nání s působenín S0 2 velni shrubs 6 - 1Okřát toxičtější
a agresivnější. To snanená, ie emise oxidů dusíku budou
v důsledku sásadní přestavby palivové sákladny představovat
váiné nebespečí a bude nutno ui dnes s předstihem se inten-
sivni sabývat problematikou omezování emisí oxidů dusíku
a to nejen v systému CZT, ale i v celopražském s celostát-
ním měřítku.

V jii citované práci (3) bylo na základě získaných
poznatků poukázáno na hlavní problémy znečišťování ovsduil
praiské městské aglomerace. Byly ukázány a zvažovány možnos-
ti daliího vývoje emisí ai do r. 2030 k zastavení dosavadního
velmi nepříznivého vývoje v osmdesátých a devadesátých le-
tech, aby se dosáhlo úrovně emisí odpovídající postavení
Prahy jako hlavního města. Rozbor podmínek ukazuje, ie je
jeitě mošno docílit obrat nepříznivých trendů. Z předkláda-
ného referátu je zřejmé, ie k tomuto obratu lze zásadně
přispět rozvojem a rozšířením CZT na území hl. m. Prahy
i mimo něj a přestavbou palivové sákladny SCZT.

.1
'•I
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POLLUTION ÄUBSEHERIQUE EĽ PROGRAMMES DE TEI£CHAUFFAGE
' ' COMBINES EUEXľTRICITE-CHALEUR EN ITÁLIE

PAR PRODUCTION

Levio BOTEAZZI

Nunzio SIĽVESTRO

/ I /

Les difficultés que ľon rencontre ä propos de la realisation de
projata nucliaixes font qu'il est impossible, en Itálie, ďatteindre les
objactifa pour contenir la pollution atmosphérique indiqués dans la
Convention GNU-BOB d'Helsinki.

Sur la base des experiences et des progratnnes entrepris par les
Municipalites italiennes, la Federelettrica (federation des Municipalites)
considere qu'une relance des objectifs concemant le téléctiauffage par
cogénération, prévus par le Plan Energétique National de 1981, pourrait
foumir una ranarquable contribution ä ľ amelioration des conditions
atmoaphiricpas dans las grandes zones urbaines.

Ella estiine que pour atteindre ce but on peut aussi intensif ier
les experimentations en cours pour ľ amelioration des effets
envizonementaux des installations de cogénération.

fiifin, elle illustre quelque exemple de projets et realisations
sur le releve des phénaněnes ď inversions thermique et de la Vitesse des
venu dans quelques villes italiennes.
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INDEX

1. Introduction

2. Pollution atmosphérique et Plans Energétiques italiens

3. Programmas de téléchauffage à partir de la production combinée
électricité-chaleur et effets sur la pollution atmosphérique

4. Initiatives pour l'amélioration des effets sur l'environnement des
installations de cogénération

5. Projet sur le relevé des phénomènes d'inversion thermique et de la
vitesse des vents pour la zone urbaine de Turin

***

i . INTRODUCTION

Dans les prochaines années le développement manqué de l'énergie
nucléaire pour la production de l'énergie électrique et la nécessité de
contenir la dépense de combustibles fossiles pour réduire la dépendance du
pétrole et pour limiter l'émission de soetances polluantes à l'atmosphère,
caractériseront la politique énergétique italienne.

D'ailleurs il sera nécessaire de construire de nouvelles
installations pour faire face aux nouveaux besoins qui augmentent à un
rythme de 3-4% par an.

Sans aucun doute une attention plus grande sera prêtée aux
politiques d'épargne énergétique et à l'utilisation des sources
renouvelables, première l'énergie hydraulique.

Mais les installations de cogénération et de téléchauffage jouent
un rôle extrêmement plus important; elles, permettant une utilisation plus
efficiente des combustibles, entraînent aussi des avantages sensibles sur
le plan de la tutèle de l'environnement.

2 . POUUTXCN MMD6FHERIQUE ET PLANS ENERGETIQUES

L'accident de Chernobyl a fortement souligné la rapport
dramatique existant entre une production énergétique incontrôlée et la
dégradation dm l'environnement.

De ce fait il s'avère nécessaire de mieux connaître las effets
sur ľanvircoMrant das différents modes de production. En outre, on prend
conscience du retard que l'on a accumulé pour arriver à évaluer at à
prévoir corractanant las conséquences da cas affats à court, a moyen at à
long tanna (radiations, pluies acides, effet serre, pollution thermique,
etc.).

La correcte application an Italie da l'Evaluation d'Impact sur
l'Enviromaaant (VU), indiqué» par la CEE, devrait fournir la rigueur
nécessaire à cas évaluations comparatives an plus, évidamnant,
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évaluations relatives à chaque projet spécifique.
Un élément important d'innovation dans les procédés de

réalisation de la VIA, déjà adopté dans de nombreux Bays, consiste dans
la participation des Autorités Locales et des populations elles-mêmes
intéressées.

Carme on le sait, les Directives CEE du 27.6.1985 introduisent le
principe de la VIA, mais défèrent à chaque Bays adhérent la détermination
des autorités intéressées et la proposition des procédés spécifiques.

Le principe directeur de la VIA - passer de la "cure" à la
"prévention" des effets sur l'environnement - ne pourra que favoriser,
même dans le domaine énergétique, les modes de production et le formes
d'utilisation des différents combustibles qui garantissent le plus faible
impact environnemental.

En Italie, une rapide adaptation aux Directives CEE sur
l'environnement (VIA, élimination des effluents nuisibles, etc.)
favorisera certainement l'extension du chauffage urbain par cogénération.

relevés et des analyses effectués dans de nombreux Pays du
Nord de l'Europe montrent amplement les effets positifs de l'introduction
de cette technologie (moins de combustible brûlé par rapport à une
production séparée, meilleur contrôle de la combustion, etc.).

Désormais, même en Italie, en particulier dans la région du Pô on
effectue un grand nombre d'études qui examinent l'état de la qualité de
l'air et on projette et utilise des systèmes de relevé des données sur la
pollution atmosperique.

A la suite des débats suscités par Chernobyl et des inévitables
conséquences sur les choix énergétiques, la Pederelettrica considère canne
nécessaire une révision de la strategie, indiquée par le Plan Energétique
approuvé en 1985 (PEN 85) pour mieux contenir les émissions polluantes
dans le domaine énergétique, afin de redonner au chauffage urbain par
cogénération, le rôle très important qu'on lui avait attribué dans le Plan
Energétique précédent (PEN 81).

Ce PEN 81 indiquait en effet la nécessité de réaliser, avant
1990, des installations de cogénération permettant une épargne de 3,8
Mtep/an, objectif qui n'a plus été proposé par le PEN 85 suivant.

En juillet 1985 l'adhésion de l'Italie à la Convention CNU-ECB
d'Helsinki à propos de la réduction des émissions de soufre de 30% de 1980
à 1993 et son engagement à réaliser les directives ccnnunitaires
concernant soit l'Evaluation d'Impact sur l'Environnement (confirmé à
nouveau par la loi du 8 juillet 1986, n. 349), soit l'évaluation en cours
d'élaboration d'émission d'éléments polluants dans l'atmosphère, exigent
désormais une évaluation des principaux choix de politique énergétique
afin, aussi, de réaliser cas objectifs.

Sur le plan pratique, l'extrême difficulté de contenir les
émissions d* S02 a été soulevée par le PEN 85, qui fournit á ce propos,
1 M deux demarches à suivr» suivantes:

a) à la réalisation de l'objectif CKU-ECE devront aussi concourir
d'autres secteurs que le secteur énergétique (auto,
sidérurgie, chimie, installations de chauffage),
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b) pour le secteur énergétique on utilisera des sources
' 'tiques et des technologies substitutives du pétrole.

Sur la base de ces indications, par rapport au Plan Energétique
précédent (FQî 81), ont été introduites les modifications suivantes:

- développement considérable du nucléaire (de 6.000 à 12.000 Mf);
- réduction de l'incidence du charbon;
- augmentation d'emploi du méthane pour la production d'énergie
électrique;

- .Importation d'énergie électrique canne composant structural du bilan
énergétique liée aux premières expérimentations de nouvelles
technologies de combustion.

Canne nous l'avons déjà dit, le document du FEN 85 mettait
cependant lui aussi en évidence les grandes difficultés pour l'Italie de
se mettra au niveau prévu par le protocole CNU-ECE, soulignant an
particulier sa perplexité quant à l'éventuelle utilisation de la
technologie de désulfuration.

En analysant en effet les consommations de combustible prévues
pour la production d'énergie électrique en Italie (cf. tableau 1), il
résulte que, à parité de technologies de combustion et ccmpte tenu que
pour 1995, indépendamment de Chernobyl, on ne pouvait pas produire la
quantité prévue d'énergie électrique du nucléaire pour 7*9 Htep, une
réduction de 30% des émissions de S02 par rapport à 1980 aurait été

Pour cette raison, depuis juin dernier, on est en train de
déterminer en Italie, les modalités d'intervention pour garantir, en tous
cas, dans le secteur électrique, les engagements assumes par notre Pays
dans le domaine international.

Uhe considérable contribution à l'élimination de l'ensemble des
affluants de 302 sera certainement apportée par le "Projet Environnement"
EMEL, approuvé la 30 juillet 1986.

Ce projat consiste à bâtir des centrales polvccmbustiblas (huile,
charbon, méthane) équippées de dispositifs pour l'amélioration des
conditions de l'environnement (désulfuration des fumées, systèmes de
combustion à faible émission de HQx, limitation ultérieure de poussières)
at déjà prêtes pour l'introduction de nouvelle technologies (comme, par
axanpla, la dénitrification des fumées) ayant déjà dépassé la phase
d'expérimentation.

Des intervention» analogues sont aussi prévues pour las grandes
centrála» thermique axistantas.
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3 . PROGRAM*: DB lELECHaUEEÄGE A PARTIR DE LA PRODUCTION
ELECTRICITE CHALEUR HT EFFETS SUR I A POLLUTION ÄMDSPHERIQUE

COMBINEE

La Federelettrica estime que, dans le cadre des objectifs
contenus dans le PEN 81 et dans le récent PEN 85 existent les éléments
propres à fournir, par l'intermédiaire du secteur du chauffage urbain par
«génération, une contribution ultérieure pour la réduction des émissions
polluantes dans le domaine énergétique.

De cette façon, avec les résultats obtenus aussi par le "Projet
Environnement" de l'ENEL, les limites prévues par le protocole ECE-ONU
pourront être respectées.

Mtep/an
- PEN 81
Ce document avait canne objectif une épargne énergétique de 3,8
grâce aux installations de cogénération.
Sur la base des projets en cours des entreprises municipalisées,
installations pourront atteindre une production de 20*30 TWh en fonction
des technologies utilisées (turbines à vapeur, turbogaz, moteurs
diesel), et contribuer amplement à pourvoir aux besoins croissants en
énergie électrique prévus en Italie pour 1995 (plus de 90 TWh).

- PEN 85
Ce document indique la possibilité de transformer en cogénération 5000
Mi de vieilles centrales thermiques ENEL (généralement à proximité de la
zone urbaine).

- RESOLUTION DU PARLEtEHT 17.12.1987
Le Parlement italien, en fixant au Gouvernement les indications pour la
formulation d'un nouveau Plan Energétique National (PEN), a souligné,
entre outre, la nécessité d'encourager "la cogénération pour les
utilisations industrielles et civiles et la réalisation de réseaux de
téléchauffage".

En 1985 en Italie on a produit 24 TWh grâce à'l'emploi du méthane
(5,2 Mtep), essentiellement dans les centrales ENEL de grandes dimensions.

Ce niveau d'utilisation est prévu aussi pour l'avenir.
La Federelettrica estime que cette utilisation devrait être aussi

destinée aux installations de cogénération situées près des zones
urbaines, plutôt qu'aux installations de grandes dimensions généralement
situées dans des zones peu peuplées.

En Italie, en 1986, la volumétrie chauffée par des installations
de cogénération était de 27 millions de m3, avec une puissance électrique
nominale de 172,1 řWé et une puissance thermique par cogénération de 533,6
M*t (enquête AIRU).

L'énergie électrique dont disposait le réseau était de 447 GWh,
tandis que l'épargne annuelle était de 63.444 tep.

La Pederelettrica, dans son "livre blanc" de novembre 1985, a mis
en évidence les projets en phase d'élaboration avancée d'entreprises

Ces projets, qui concernent plus de 60 villes, prévoient
l'installation d'une puissance électrique de 1.805 MW avec une épargne de
1,2 Mtep/an.

La réalisation des objectifs d'épargne énergétique par
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cogénération prévus par la PEN 81 (3,8 Mtep/an) permettrait de
téléchauffer une population de 8*10 millions environ; certains auteurs
indiquent cette population carme potentiellement concernée par ce type
d'installations (cf. par exemple, l'ing. Silveri: "Oogénératicn et gestion
de la chaleur en Italie").

Four une évaluation des différents systèmes de chauffage des
habitations, il convient certainement de mentionner certains tableaux
indiqués dans une enquête ENEL en 1985; enquête qui met à jour quatre
enquêtes précédentes oonnencées en 1968. (Les usagers ENEL sont environ 20
millions).

Ces tableaux comprennent:

de chauffage des locaux des usagers domestiques ENEL en 1985
par zones (tableau 2);

- diffusion des systèmes de chauffage des locaux des usagers domestiques
ENEL dans des habitations principales et secondaires en 1985 (tableau
3).

Dans la même enquête on constate que "de 1978 à 1985 le pourcentage
d'usagers qui disposent d'une installation de chauffage (autonome ou
centralisée) a fortement augmenté, étant passé de 48% a 60%: une des
raisons de cette augmentation a été le développement de la diffusion des
installations autonomes, surtout à gaz.

Parmi les appareils particuliers, le poêle à kérosène a
enregistré une considérable diminution de diffusion (de 11% à 3%)".

4. INITIATIVES FOUR L'AMELIORATION DES EFFETS SUR LENVmCKNEMNT DES
INSTALLATIONS EË COGENERÄTICN

Parallèlement à ce que ľ ENEL est en train de faire pour les
centrales thermoélectriques traditionnelles, le secteur des entreprises
municipalisées énergétiques italiennes est en train de prendre des
initiatives spécifiques pour l'amélioration des effets sur l'environnement
dus à la combustion dans les installations de «génération.

Les initiatives plus importantes peuvent être résumées canne
suit:

a) Désulfuration des combustibles

Pour l'emploi de mélanges eau-charbon, parallèl«wnt a
l'expérimentation ENEL (S. Gilla en Sardaigne de 35 MWé), lee
entreprises municipalisées de Milan, Brescia, Turin et Vérone ont
élaboré un projet démonstratif en accord avec le Ministère de
l'Industrie et avec la collaboration de Ansaldo, Agib Carbone, Enichem-

^ Anic.
p Le projet, qui pourra utiliser des financements CEE, prévoit la

transformation du Groupe 1 de la centrale de Cassano d'Adda (80 MW)
appartenant à ľ AEM Milan et A M Brescia. Cette expérience pourra être
utilisée pour de futures installations en cogénération.
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b) Chaudières à lit fluisidé

Outre l'expérimentation de cette technologie par l'ENEL sur une
installation traditionnelle, l'entreprise municipalisée de Reggio
Bnilia (ASAC) a entrepris la construction d'une installation en
cogénération avec combustion de charbon à "lit fluidisé".

Dans cette installation est aussi prévue la possibilité de brûler
des déchets agricoles.

c) Désulfuration des fumées

L'entreprise municipalisée de Brescia a entrepris, en juin 1986,
la construction d'une chaudière polycambustible (méthane, huile,
charbon), pour remplacer la chaudière à huile actuelle gui alimente
l'installation de cogénération.

Cette chaudière est équipée d'un électro-filtre, et même d'un
désuifurateur.

d) Post-ccmbustion des gaz d'échappement

Particulière est la technologie de la post-ccmbustion des gaz
d'échappement de turbogaz et de moteurs endothermigues gui permet non
seulement d'accroître les rendements de l'installation, mais aussi
d'améliorer la qualité même de l'échappement.

L'adoption de la post-ccrnbustion sur les deux moteurs de la
centrale de "Brescia Nord" de ľ ASM, a permis une considérable
réduction des oxydes de carbone, des hydrocarbures non brûlés et de
particules solides. \

Une réduction, toutefois plus modeste, (moins de 20%), a été
obtenue pour les oxydes d'azote.

Sur la base de ces résultats et pour faire face aux demandes
considérables des usagers potentiels publics et privés, l'AEM de Turin,
est en train d'examiner la possibilité d'installer des post-canbusteurs
pour la récupération d'énergie de l'échappement de l'un ou des trois
moteurs (3x7,3 Mi) de l'installation "Le Vallette".

La solution prévoit la récupération d'énergie thermique et
électrique d'un cycle avec turbine à contrepression.

L'éventuelle installation de deux post-canbusteurs pour le
traitement des gaz des trois moteurs augmenterait l'énergie électrique
de 9 Mi (+41%) et doublerait la puissance thermique actuelle (19
Gcal/h), ce qui permettrait l'alimentation de 1,5 million de plus de m3 . :
de volume de l'usage, avec un accroissement de la consarmation de •"•

: combustible estimé à 60% environ. "à
\: , Le coût total (y compris le réseau de chaleur) serait de 20 %
*•£ milliards environ. $
pi Four faire une comparaison, l'AEM est en train de construire 1
,!§! l'installation de "Mirafiori Nord" qui alimentera un usage équivalant à %
|f 1,6 million de m3, grâce à un investissement de 50 milliards environ. ••?
•?3j Pour ce qui concerne l'environnement la post-ccmbustion permet ;•';!
;1*S la récupération d'une quantité plus grande d'énergie par rapport aux -|
|| fumées produites. i|
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Les valeurs calculées pour l'installation de "Le Vallette"
les suivantes:

sent

centrale dans la condition actuelle
centrale avec post-combusteurs

0,240 KWh/kg
0,339 kWh/kg

L'amélioration de la qualité des fumées par rapport à la
situation actuelle prouve que l'on peut concilier une intervention
avantageuse du point de vue économique avec l'épargne énergétique et
des avantages concernant les conditions du milieu ambiant.

5. PROJET SUR LE RELEVE DES PHENOMENES D'INVERSION THERMIQUE ET
VITESSE DES VENTS FOUR LA ZONE URBAINE DE TURIN

DE LA

Une correcte intervention dans le domaine de la pollution
atmosphérique doit comprendre à la fois l'introduction de technologies
d'amélioration des installations de production et une parfaite
connaissance de la situation atmosphérique ainsi que des possibilités de
prévisions concernant son évolution.

Came nous l'avons déjà dit, en Italie on utilise et on çrojette
des systèmes de relevé des données concernant la pollution atmosphérique.

Récertment, sur l'initiative de quelques entreprises
municipalisées (Brescia, Milan, Reggio Emilia, Rone, Turin, etc.), des
études ont été entreprises pour évaluer les conséquences positives de la
réalisation des différents programmes de téléchauffage.

Par exemple, à Turin, dans le cadre de l'activité du Groupe de
Travail concernant l'épargne énergétique dans le secteur du chauffage
urbain, quelques simulations, au début, ont été effectuées par le Centre
de Calcul de la région (CSI) pour mieux évaluer, pour ce qui concerne la
pollution par anydride sulfureux, soit l'utilisation du methane dans la
centrale AEM de Moncalieri (déjà réalisée en 1986) soit sa transformation
en cogénération, avec conséquente alimentation en téléchauffage d'une
partie de la zone Sud de l'aire urbaine de Turin.

Plus récemnent, toujours dans le cadre du Groupe de Travail
susmentionné, le Département Energétique de l'Institut Polytechnique de
Turin (sur la base d'un contrat avec l'ENEA), a cotmencé une étude sur
l'Evaluation d'Impact sur l'Environnement qui dérive du cycle de
production et de transformation énergétique des combustibles fossiles
traditionnels (charbon-pétrole-gaz naturel) dans une zone urbaine avec des
considérations spécifiques et des références pour la conurbation de Turin
(cf. le rapport Lavagno ainsi que d'autres au Congrès Unichal).

En outre l'Institut Polytechnique de Turin a l'intention de
réaliser une "salle d'essai" pour simuler les conditions de stabilité
atmosphérique, d'inversion thermique et d'oscillation de masses d'air dans
des conditions orographiques complexes.

Cette réalisation sera la première sur le territoire national et
une des rares à échelon européen et pourra bénéficier d'un financement du
Ministère en qualité d'intervention de grand intérêt national.
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A cela il faut ajouter un programe sur les aspects théoriques et
numériques de la simulation d'effets pour les différentes interventions
possibles et une récolte de documentation relative aux systèmes de
téléchauffage en cours dans les pays européens.

Cette récolte est effectuée à partir de fiches envoyées à plus de
40 villes ou zones métropolitaines européennes (16 danoises, 11 suédoises,
9 françaises, etc.).

En plus des données de caractère général et technique, la fiche
demande des informations sur l'impact territorial et environnemental et,
en particulier, la localisation et la dimension des installations, les
caractéristiques de construction, les systèmes de protections de
l'environnement et les résultats et le contrôle de l'environnement.

Une intervention rationnelle pour la connaissance et le contrôle - j
des conditions atmosphériques dans une zone canne la plaine du Pô, exige
toutefois une étroite coordination des différents réseaux de relevé qui
existent, ainsi que leur développement.

A ce propos, d'un intérêt tout particulier sera l'éventuel réseau
de télérelevé environnemental prévu par l'ENEL, avec des unités fixes dans

» certaines installations de production et des unités mobiles.

L'essai pilote effectué à la centrale de Turbigo comprend:

- un sodar doppler pour la télémesure du vent en altitude; la mesure est
basée sur le relevé de l'effet Doppler produit par la turbulence
atmosphérique sur une onde acoustique envoyée en hauteur; l'altitude de
relevé varie entre 50 et 100 mètres (l'appareillage a été réalisé en
collaboration avec la Maison Aerophysica de Rene),

- une sonde radioacoustique RASS pour le télérelevé de la température de
l'air en altitude basé sur la mesure de la vitesse verticale d'une onde
acoustique très puissante au moyen d'un système radio qui utilise le
phénomène de la résonance de Bragg; l'altitude de relevé normale est de
1000 mètres, mais elle peut aussi atteindre 1500 m (l'appareillage a été
réalisé avec la collaboration de l'Institut de Cosmogéophysique du CNR
de Turin).

Les données fournies par les appareillages de télérelevé sont
utilisées avec celles du réseau de relevé chimique et physique de la
centrale.

Le but principal de cette expérimentation est de fournir les
- données nécessaires au bon fonctionnement d'une centrale thermo-électrique

en prévoyant à l'avance les phénomènes de pollution dus au comportement
i des émissions (vitesse, vent, éventuelles inversions thermiques, etc.)* de -
i façon à pouvoir adopter des mesures de prudence telles que l'augmentation
• de la température des fumées et l'utilisation du combustile BTZ. -\

| Le relevé de ces données, qui permet des prévisions pour une ||,
I distance de quelques dizaines de km à partir du point de mesure, peut être $
'•% d'une extrême importance pour une zone très étendue, s'il existe un '-/.
J- système d'intégration avec les réseaux de relevé de la pollution de í
U l'environnement. •>
"t. Il suffit de penser aux décisions à prendre dans le cas d'un >|

grave accident (nucléaire, chimique, etc.) en fonction de la direction des ;';•
vents et d'éventuelles inversions thermiques. ij
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Sur la base de ces conditions et ccnpte tenu aussi de l'intention
de l'ENEL d'installer un centre de relevé à Trino, on avait envisagé
d'équiper la centrale AEM de Moncalieri (Turin) d'appareillages analogues
pour pouvoir ainsi approximativement couvrir l'aire du Piémont.

L'achèvement du programme EWEL dans des centrales de ľ Emilia
Roœagna et de la Vénétie permettrait ainsi d'avoir une connaissance
constante de la situation atmosphérique dans toute la plaine du Pô.

PRODUCTION D'ENERGIE KTfiCTOIQUE ET STRUCTURE MCHENNE SELON LA SOURCE (Mtep)

Années 1980 - 1995

Source 1980 1995

Mtep % Mtep %

Charbon
Gas
Pétrole^
Hydro-géo
Nucléaire
importation d'énergie électrique

T O T A L E (Mtep)

Demande d'énergie électrique (TWh)

Diffusion énergie électrique (%)

4,1
2,4
23,0
10,9
0,5
1,3

42,2

180

29

9,7
5,7
54,5
25,8
1,2
3,1

100,0

,3

25
4

8-13
12-13
9-7
7-3

65

290

38

38,5
6,1

16,2
19,2
12,3
7,7

100,0
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Tableau 2

SYSTEMS OB CHAUFFAGE DBS LOCAUX DES USAGERS DOMESTIQUES

Enel - 1985

Systèmes de chauffage Italie
des locaux Septentrionale

Installation autonome
Installation centralisée
Boêle à combustible solide
Radieteur électrique
avt un autre système de
chauffage
sans un autre système de
chauffage

Poêle à gaz
à gaz du réseau
à gaz en bombes

Pnelo à rnnhioMhle limiiAa
Sans chauffage des locaux

39,9
38,6
20,3
17,8

16,9

0,9
11,1
8,7
2,4
3,5
1,9

Italie
Centrale

42,0
30,7
24,3
7,8

5,9

1,9
10,4
3,7
6,7
2.4¥
3,6

Italie
Méridionale
et Iles

13,8
16,1
34,9
15,1

5,7

9,4
16,2
1,6
14,6
2,6
15,0

Totale
Italie

30,9
29,1
26,3
15,0

10,9

4,1
12,6
5,3
7,6
2,9
6,9

Source: les usagers domestiques desservis par ENEL en 1985
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Tableau 3

DIFFUSION CES SYSTEMS OB CHMJETAGE LES LOCAUX PRES DES USAGERS
DCMSTIQUES ENEL EN HABITATIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES EN 1985

Diffusion en pour cent

Systèmes de chauffage des locaux Habitations
principales

Habitations
secondaires

TOTAL

Installation de chauffage

autonome, dont:
à gas-oil
à gaz de réseau
à combustible solide

centralisée, dont:
à gas-oil
à gaz de réseau
à combustible solide

Poêle électrique

avec un autre système de chauffage
sans un autre système de chauffage

Poêle à gaz

à gaz de réseau
à gaz en bombes

Poêle à combustible solide

Poêle à kérosène

Sans chauffage des locaux

61,6 48,8 60,0

31,6
10,4
19,1

1,8
30,0
23,3

6,4
0,3

16,0

11,8
4,2

13,7

5,9
7,8

26,7

3,1

4,3

26,3
11,9
11,6

2,4
22,5
20,1

2,4

8,9

5,0
3,9

7,7

1,5
6,2

23,8

2,0

23,3

30,9
10,6
18,1

1,9
29,1
22,9

5,9
0,3

15,0

10,9
4,1

12,9

5,3
7,6

26,3

2,9

6,9

N.B.= Les usagers en habitations principales sont ceux gui ont une
puissance engagée jusqu'à 3 KM et bénéficient des tariff»* sociales
et ceux qui ont une puissance engagée à partir d* 3 KN qui occupant
l'habitation pendant une période supérieur à 6 mois/an.
Par contre, les usagers en habitations secondaires sont ceux qui ont
une puissance engagée jusqu'à 3 Mi et qui ne bénéficient pas d*s
tariffes sociales et ceux avec une puissance engagé* à partir d* 3
H* qui ocupant l'habitation pendant une period* inférieur* à 6
mois/an.

Souro*: ENEL
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ČISTENÍ SPALIN Z KOTLB CZT

ing.Petr Jindra, Ing.Zdeněk Vlk

1. I* vod

Tepelné zdroj» pro soustavy CZT jsou typickým výrobní»
• dodavatelský* programe* k.p. ČKD DUKLA, v návaznosti
na řešeni ekologických dopadů provozu těchto zdrojů byl
zahájen vývoj odsiřovacího zařízeni, určeného ke komple-
taci k výrobní řad* kotlů k.p. ČKD DUKLA.
Pro kotle s tzv. "klasickým" spalovacím systémem, tj. pro
kotle roštové a pro kotle s práškovým topením byla zvolena
koncepce využívající polosuchou vápennou metodu, kde hlavni
komponentom zařízeni je rozprašovací suiérna.

Hlavním důvodem k orientaci ně odsiřováni rozprašovacími
sušárnami je naléhavá potřeba řešit likvidaci emisi
v městských aglomeracích s vysokým podílem energetických
zdrojů středních výkonů, a to jek zdrojů průmyslových, tak
kotlů centralizovaného zásobováni teplem /CZT/.
Dopad těchto emisi je v lokalitách s vysokou hustotou
osídleni a hygienické, stejné jako ekonomické přínosy
z odsiřováni spalin zdě máji nejvyšší účinek. Přednosti
CZT se v ochraně čistoty ovzduší projevuji /kromě celko-
vého sníženi spotřeby paliva daného vyšši účinnosti zařízeni/
zatím jen z hlediska snižováni tuhých emisi nebo zlepšením
podmínek pro rozptyl škodlivin do ovzduší vyššími komíny.
Doplněni soustav CZT odsiřovacím zařízením umožni další,
efektivnější využíváni méněhodnotných paliv s ohledem na
Imisní situace městských oblasti.

Výhody 1 nevýhody polosuché metody byly zvažovány následují-
cími argumenty: v

- metoda je neregenerativni a odpad je nutno likvidovat
ntbo využit

- vyžaduje trvalý přísun surovin •':''
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- některé Látky se mohou uvolňovat ze složišt do podzemních

VC u

- dochází k ochlazení spalin na teplotu 65 až 7O°C, což

zhoršuje podmínky rozptylu škodlivin do ovzduší

- odpad je suchý a manipulace s nim je snadná

- zařízeni je jednoduché a levnější ve srovnáni s provedeními

založenými na mokrých metodách

- nedochází k inkrustacrir\provozni spolehlivost systému

- rozpustnost produktu odsiřováni je velmi nízká, což

usnadňuje řešeni složiit

- snadná regulovatelnost zařízeni umožňuj* provoz v Širokém

rozpěti průtoku spalin

2. Princip polosuché metody odsiřováni spalin

Metoda v podstatě spočívá na vytvořeni velkého kontaktního

povrchu dispergované sorpční látky, kterou tvoři suspenze

hydroxidu vipanatého ve vodě. Při kontaktu kapek se sralinami

dochází k sorbci plynných příměsi/, které reaguji se sorbentem

a postupně se odpařuj* voda, až se získá produkt odsiřováni

ve form* prášku s minimálním obsahem vody. Kromě oxidu

• Iřičitého jsou kapkami pohlcovány také kyslík, daný pře-

bytkem vzduchu, oxid sírový, oxid uhličitý, chlorovodík

a v průběhu sušení probíhají složité reakc*, které lze

charakterizovat následujícími stechiometrickými rovnicemi:

Ca/OH/2

Ca/OH/2

Ca/OH/2

Ca/OH/2

Ca/OH/2

• so 2 +

+ s o 2 -
• so3 •

+ 2HCI »

+ 2 HF i

HgO +

CaSO3

H 20 -

« caci 2

> CaF 2

1/2 O 2

. 1/2

CaS04

• 2H 2

* 2H.0

H2
2H

0

» CaSO^ . 2

0 + 1/2 H20

2°

- 346 -

fi:



Výsledným produkte* je směs látek, mezi niwiž vzhlede* k reži*u
1 době zdrženi sorbentu v suiirně převládá siřičitan vápenatý
he*ihydrát /CaS03 . 1/2H2O/.
Stupen záchytu S0 2, definovaný x hmotnostních toků na vstupu
a výstupu ze sušárny, zavěsí na stechioaetrickém součiniteli
určené* jako násobek teoretického nnožstvi hydroxidu vápena-
tého potřebného k likvidaci pxidu siřičitého.

Dalšími rozhodujícími faktory záchytu jsou doba zdrženi sorbentu
v suiárně' á teplota na konci suiidho procesu. Při zdržaní
•si 10 sekund lze i pro S0 ? dosahovat vysokého stupni záchytu,
pokud teplota na výstupu se udrží 10 až 15°C nad teplotou
adiabatického syceni pro podmínky na vstupu sušárny.
Stechiometrický součinitel je dán koncentraci suspenze Ca/OH/g
ve vodě. Mimo přiváděného Ca/0H/_ je možno upravovat stechio-
metrický součinitel částečným vracením /recyklaci/ produktu
odsířeni společně s odloučeným popílkem do procesu.
Při takovém řeieni se projeví příznivě dalši dva účinky:
alkalita popílku se může podílet na sorbenčnich pochodech
a členitější strukturou částic produktu jsou dány výhodnejší
podmínky pro reakce odsiřováni.

J. Schéma odsiřovacího zařízeni

Koncepce polosuché metody odsiřováni může mít dvi základní
alternativy - dvoustupňové nebo třístupňové řeieni. Investič-
ně výhodnějii je dvoustupňové provedeni, složené ze suiárny
a odlučovače se základním vybavením. Třístupňové provedeni
mě přtdřaztný odlučovač tuhého úletu, který umožňuje získat
čistý produkt odsiřováni bez větiiho podílu popílku. Zjedno-
dulené schéma dvoustupňového řeieni je n» obr. 1. Hydroxid
vápenatý, skladovaný v zásobníku 1,. se rotační* podavačem 2
dávkuje do rozplavovact nádrže 3. Přívod vody do této nádrie
je regulován a suspenze je přečerpávána čerpadlem • do provozní
nidrl* 5, ve které je udržována požadovaná koncentrace a složeni
sorbentu přiváděného čerpadle* 6 do nátokové nádržt 7 a dále
do rozprašovací suiárny 6.



Eást produktu odsiřováni s* odlučuj* v sušárně a odvádí
podavač** 10, dalíi část se zachycuje v odlučovači 11
a odvádi podavači 12. Určitý podil produktu odsiřováni
a popílku, zachyceného převážné v odlučovači 11,se recy-
kluje do provozní nádrže 5, zbytek je odváděn do zásobníku
produktu 13 k další Mnipulaci. Spaliny jsou z kotle °
převáděny-do sušárny 8, odkud jsou odváděny po odloučeni
tuhých příměsi do ovzduii. Hala část spalin je z kotle
odebírána při vyšší teplotě /kolen 500°C/ s směšována s hlav-
ním proudem plynu za sušárnou k zvýšení teploty spalin
ochlazených v sušárně.

Regulace je založena na řizeni přisunu hydroxidu do pro-
vozní nádrže a na ovládáni přívodu suspenze do sušárny.
Oalii molnost ovládáni odsiřovacího procesu je v nastaveni
podílu recyklovaného produktu a směšovacího poměru produktu
odváděného do zásobníku ze sušárny nebo odlučovače.

Nastaveni režimu sušeni musi být přizpůsobeno těmto faktorům
tak, aby na konci sušeni byl produkt odsiřováni ve stavu
umožňujícím separaci v odlučovači a nedocházelo k vytvářeni
nánosů na stěnách propojovacích potrubí. Bilance tepelné,
vlhkostní a hmotnostní s uvažováním chemických reakci,
vycházející ze základních termodynamických a stechiometrických
rovnic umožňuji pro zvolené schéma dimenzovat jednotlivé
prvky souborů odsiřovacího zařízeni a odvozovat měrnou
spotřebu surovin. Limitujícím faktorem polosuché metody
může být mezni zahuštěni sorbentu, které podle literárních
údajů je 30 až 50%. Mezni zahuštěni sorbentu limituji též
možnost recyklace produktu odsiřováni.

4. Volba základních prvků

Tři základni operace polosuché metody lze provádět použitím
prvků, jejichž volba musí respektovat funkční 1 provozní
hlediska.
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Tyto operace probíhají ve sledu:
- skladováni a příprava sorbtntu
- absorbce v rozprašovací sušárně
- odlučováni produktu odsiřováni a jeho odsun

Nejvýznamnějším prvkem je sušárna, která může být používána
v alternativě s rozprašováním sorbentu rotujícím kotoučem
anebo doufázovou tryskou. Dalším důležitým prvkem je odlučovač,
který opět může být řešen jako textilní filtr anebo jako
elektrický odlučovač. Pro manipulaci s práškovým sorbentem
i produktem připadají v úvahu systémy mechanické nebo
pneumatické.

Odsiřovací zařízeni je se zařízením kotelny propojeno celou
řadou vazeb/ jmenovitě spalinovým traktem, energetickými
zdroji, dopravními cestami a okruhy měřeni a řízeni.

Zkušební zařízeni

Pro dimenzováni byl proveden tepelný a bilanční výpočet
soustavy kotelna - odsiřovací zařízeni. Vstupní údaje výpočtu
tvoři parametry spalin na výstupu z kotle, výstupem výpočtu
jsou parametry pro jednotlivá ařizeni, jmenovitě průběh množ-
ství, teplot, tlaků, koncentrací a dalších hodnot pro jednot-
livé uzly. Základní technické parametry zařízeni /hodnoty
vztažené na normální stavové podmínky/:
- výkon kotle /tepelný/
- palivo: hnědé uhlí
- výhřevnost
- obsah vody
- obsah siry
- množství spalin při jmen.výkonu
- teplota spalin při jmen.výkonu
- koncentrace SO, za kotlem
- výpočtová účinnost odsiřovacího

zařízeni celkem
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- teplota spalin na výstupu 105 C
- koncentrace tuhých části

na výstupu do 10 mg.m~
- spotřeba hyH*cxirJu vápenatého
při jmenovitém výkonu 160 kg.h"

- spotřeba vody při jmenovitém
výkonu 1 730 kg.h"1

Základním záměrem těchto zařízeni pro malé a střední zdroje
je snaha o jejich integrálni začleněni do technologického
zařízeni kotelny, s minimalizací nároků na pořizovací a pro-
vozní náklady. Pro minimalizaci obsluhy musí být ovládací pane-
ly umístěny v současném ve Ii nu, resp. vedlt kotelních ititů
tak, aby provoz celého bloku mohl být řiztn z jednoho místa.
Dispozičně je zkušební zařízeni umístěno v prostoru za umělým
tahem. Je předpoklad. Se po dalším vývoji jednotlivých prvků
bude reálně dispoziční řešeni odsiřovacího zařízeni na princi-
pu polosuché vápnové metody prakticky u téměř každého nového
zdroje í u řady stávajících zdrojů.

6. Oiskuze využiti metody

Otázky související s využitím polosuché vápnové metody
směřující větiinou k likvidaci produktu odiřováni a k ekono-
mickému vyhodnoceni.
Likvidace produktu odsiřováni deponováním se v počátcích
zaváděni metody ukazuje jako nejtkonomittějH řešeni. Podle
literárních údajů lze z produktu získat materiál, jehoi
hydraulická prostupnost je ekvivalentní nepropustným vrstvám.
Mechanickým zahuštěním lze dosáhnout dobré pevnosti slehlé
vrstvy a únosnosti k příjezdu vozidel přepravujících odpad.

Ekonomické rozvahy se někdy mohou omezovat na investiční '
náklady, které máji svůj význam pro stanoveni výrobních
kapacit a lhůt realizace programů odsiřováni. Z hlediska
dosahovaných efektů jsou vlak významnější ukazatele celkových

K
 nákladů vztažených na jednotku množství likvidovaných emisi

vyjádřených v KCs.kg"1. Tyto měrné náklady závisejí na výkonu
zdroje a jsou chrakterizovány závislostmi na obr. 2 pro
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tři základní metody odsiřováni. Z tohoto hlediska je zřejmé,

ža každá metoda bude mít svůj optimální interval výkonů,

ve kterém měrné náklady budou minimální.

Pro stanoveni výše investičních nákladů se předpokládá, že

zařízeni bude formou rekonstrukce doplněno k současnému, již

provozovanému zdroji tepla. Výrobní náklady pro provoz polo-

suché vápenné metody odsírením spalin vycházejí z provozního

diagramu zdroje, měrné sirnatosti paliva a technické úrovně

dané technologie. Zahrnuji:

- spotřebu sorbentu a pomocného materiálu

- zvýšeni spotřeby paliva dané snížením účinnosti zdroje

- náklady na elektrickou energii

- spotřebu vody

- nárůst počtu zaměstnanců

Pro stanoveni výrobních nákladů se uvažuje provoz zdrojů

pro otop podle diagramu trváni výkonů v ČSN 383350, měrná

sirnatost paliva se přebitá z palivových příslibů pro 8.PLP.

Výsledný ukazatel měrných nákladů na likvidaci 1 kg SO- pro

polosuchou metodu odsířeni se pohybuje od hodnoty asi

13 Kčs/ 1 kg S0 2 pro velikost zdroje asi 6 MW /t/ pfco hodnotu

asi 3 Kčs / 1 kg SOg pro velikost zdroje 100 MW /t/, tedy

největší kotle z výrobního programu k.p. ČKD DUKLA.

Uvedené náklady zatěřuji příslušným způsobem výrobní náklady

na vyrobené teplo. Zvýšeni nákladů na výrobu tepla závisí

opět na velikosti zdroje a na diagramu trváni výkonů a činí

přibližně 10 až 30% původních nákladů.

K

'• 7. Dodavatelské možnosti k.p. ČKD DUKLA

V současné době je nabízeno odsiřovací zařízeni pracující

na principu polosuché vápenné metody pro kotle o tepelném

výkonu 10 až ÍO MW /t/ jako součást vyiiich dodávek zdrojů

CZT ze strany k.p. ČKD DUKLA. Pro kotle o vyšším výkonu až

do velikosti kotle 75 t.h parního výkonu se zařízeni nabízí

pro první akce jako provozní nevyzkoušené zařízeni ve vyšší

dodávce k.p. ČKD DUKLA.



V případě rekonstrukci/ tzn. doplněni odsiřovacího zařízeni

ke stávající* zdrojům vystupuji jako spolupracující organi-

zace k.p. Z W Z Milevsko a forma dodávek je určovaná Indivi-

duálni pro jednotlivé obchodní případy.

Koncepce řešeni kotelen je oproti standardní koncepci odlišná

v části odšfcvárováni a odpopelňováni. Z ekologického hlediska

je oddělena doprava a manipulace se Škvárou od doprav/ popílku

a zbytku po odsířeni. Tyto prachové frakce jsou dopravovány

do zásobníku a skladovány v suchém stavu. Výstup ze zásobníku

je řeien pro plněni do uzavřených dopravních prostředků

v suchém stavu, nebo je produkt na výstupu vlhčen pro dopravu

na deponu.

Veškerá příslušná manipulační a skladovací zařízeni jak sor-

bentu, tak prachových frakci po spalováni a odsířeni jsou

součásti nabízených dodávek.

Himo uvedenou polosuchou metodu čištěni spalin dodává

k.p. ČKD DUKLA daiSi zařizeni pro ekologii prostředí, zejména

v oboru fluidní techniky spalování a v oboru spalováni

komunálního a průmyslového odpadu. Spalovny odpadu, které

jsou v dodavatelském programu k.p. ČKD DUKLA budou mod

být vybavovány zařízením pro zachycováni S0-, chloru a fluoru

ze spalin, pracujícím na principu polosuché vápenné metody.
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POROVNÁNÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTU POLOSUCHÉ, MOKRÉ VÁPENNÉ

A ADITIVNÍ METODY

TEPELNÝ VÝKON ZDROJE
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ROLE OF ENVIRONMENTAL QUESTIONS IN DISTRICT HEATING SYSTEM
LAYOUT DESI6N

E. Lavagno* E. Cafaro* P. Ravctto, A. Spaziante, M. Suisiini
and M. Venturello

/I/

Summary

The present paper deals with the development and exploitation
of some procedures for the overall optimal evaluation of
district heating systems. Such techniques have been
particularly devised for the application to the study of the
penetration of those systems into existing urban structures
of large metropolitan areas.
In particular! a deeper insight will be achieved on the
problem of the localization of heating plants* based both on
spatial and environmental considerations.
Since it is well recognized that little attention is general-
ly given to the problem of the impact on the urban and archi-
tectural environment) some effort has been devoted to study
this field and some contributions are presented.
All the reported results concern the analyses performed for
the Torino Metropolitan Area in Northern Italy.

i

1. Introduction and aim of the work.

Since the beginning of the eighties, the Torino urban
area has experienced a certain number of undertakings in the
field of District Heating. The Municipal Administrative
Authority* as responsible for the actual realization of the
future plants* together with other local Authorities and
national Agencies have sponsored several studies concerning
the feasibility and the implementation of distrit heating in
the area.

As a matter of fact* some plants are already operative
or* at least* in an advanced design phase. The Le Valletta
plant meets the heat demand of about 1.3 residential cubic
metres* and has been lately transformed into a combined heat-
and-power plant. Two further undertakings involve 1.6 million
(Mirafiori Nord) and 2S million (Torino Sud, in an advanced
design stage) residential cubic metres. There are a lot of
favourable conditions that stimulate the adoption of district
heating solutions in the Torino Metropolitan Area* which we
will not discuss into any detail here. Among these, one of
the most important is certainly the improvement of air
quality in the area. The present day situation is actually
quite worrying. Here is one of the reasons that justifies the
presented work.

The Politecnico di Torino has been charged to perform
investigations on many technical aspects concerning district
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heating network and plants layout; within this fr<mework the
Energy Department has produced computer codes /I/ for network
design and optimization and studied possible procedures for
source plant localization that would altogether minimize the
global environmental impact /2»3/.

In this paper we will still deepen the problem of source
siting* taking specially into account the environmental ef-
fects of possible solutions, with regards to both the effec-
tive pollutant (SOx and NOx) dispersion and the architectural
landscape impact. Using procedures that had been previously
assessed* at least in a preliminary stage* we have studied a
specific area within the Torino Metropolitan Area <TMA)»
where future district heating undertakings might be foreseen.

For the calculations of the pollutant concentrations
presented, only the contribution due to the residential space
heating sources are considered: this procedure allows to
perform a comparison among different solutions that could be
adopted for the design of the district heating grid.

5. Description of the area and overview of previous work.

Figure 1 presents a map where the part of TMA involved
in the general study on space heating energy saving is il-
lustrated: the A area (Torino Sud) is the one where a no-
ticeable intervention is under way, involving the Moncalieri
thermal electrical power station; the B area is the one where
the Mirafiori Nord site is located, while the C area is the
part of the City examined in the present study, where future
undertakings might be decided. In the same figure, also the
sites selected to locate district heating plants of different
dimensions are represented.

Some criteria for site selection have been examined in
previous studies /I,5,3/: so they are only summarized here.

The selection procedure included four phases:
<i) the identification of all areas in the city that must be

preserved in order to save their environmental values
<areas preserved for historical and architectural rea-
sons and areas preserved for landscape saving). Poten-
tial sites located in the above areas were not consi-
dered at all, because of the negative environmental
effects for the whole city that a heating plant in
operation might induce.

<ii) an inventory of potential sites, compiled collecting all
areas, apart from those considered in (i), corresponding
to the following criteria:
a) sites assigned in the Development Plan of Torino for
locating technological utilities;
b) areas of settlements supplied by existing centra-
lized heating plants for users with large and relatively
constant baseload thermal energy demand <such as hospi-
tals) using thermal energy for both space heating and
cool ing|
c> sites with small and enlargeable existing district
heating plants)

r
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d) vacant land parcels? previously used for industrial
activities, or vacant industrial buildings, sizing more
than ljOOO square metres;
e) areas where the Torino Municipality is foreseeing
some important urban renewal operations (such as sport
stadium, Court offices* housing settlements* city mar-
kets, office blocks, conference centres) that will in-
crease the number of concentrated and large primary
thermal users; -
f) large industrial manufacturing firms, potentially
supplying thermal energy from combined heat and power
plants or from waste heat recovery;
g) sites assigned to concentrate many new manifacturing
firms and their facilities in the same area.

<iii)A second level selection of potential sites collected as ' f
explained in (ii) utilizing the following exclusion .,
criteria:
- small size areas;
- areas supplied by existing centralized heating plants,
where the maximum thermal energy of the plant corres-
ponds to the baseload thermal energy demand of the
users;

(iv) A classification of the candidate sites selected as in
(iii) according to the following two criteria:
- size of the plant that could be possible to locate in
the area (large* medium and small);
- location of the area in the city (core of the city,
semi-central or peripheral rings).
The resulting list assures that each of the areas (re-
presented in Figure t) has an actual use or is assigned
to receive activities that will increase the baseload
thermal energy demand. In any case, the characteristics
of the area will be consistent with the installation of
a district heating plant.

3. Architectural considerations on district heating source
siting.

In the C area, that is the part of the city essentially
considered in this paper, six sites resulted from the intei—
section of the criteria exposed in the previous section: four
of them are at present occupied by large buildings previously
devoted to industrial activities and now vacant f the fifth '
one is occupied by vacant workshops and the last on* is a :
subsidiary railway station. In all these areas, the Torino -
Municipality is foreseeing some important urban renewal ope- i
rations that will generally create or increase housing set- i .

v tlmnents and office blocks for public or private facilities í ,,
ŕ, in vacant or low densely used parcels. Of course, these A
?•• operations will increase the number of concentrated and larga V'
}.. primary thermal users and could represent a good opportunity *''
t to locate a district heating plant, even in the vary compact

central parts of the city, where environmental conditions are
now particularly bad f however, in this case, the location of 'I •. ,

ii
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large technological buildings is difficult to accept* because
they hardly fit in historical settlements and perturb the
typical features of the ancient district and the worthy urban
landscape.

This is the reason why this study is mainly concerned
with the C area* and particularly with its South—East end* a
so called "central axis" of the Torino urban renewal* in the
very position where a kind of hinge marks the boundary bet-
ween the ancient town and XIX Century developments.

Even in the last century* many changes occurred in this
area* due to the introduction of the railway line and of the
Porta Susa Station as well as to the building of many office
blocks for both urban and metropolitan activities. In the
next future this hinge will mark even more the boundary
between the ancient core and the Torino development from now
onto the nineties. So this moment offers a good opportunity
to prepare solutions to improve air quality conditions and
reduce the negative effects of the increasing urban conge-
stion.

In this work* different combinations of heating plant
•* choices in the six selected sites of the C »rmm have been

analysed* mainly with regard to environmental implications.
Here some considerations are developed with regard to a
particular environmental aspect: the architectural impact.

The particular reason which justifies our interest in
this problem consists in the fact that generally* and espe-
cially in Italy* it would seem almost risky to consider as
candidate sites for large technological buildings areas lo-
cated near to the city core* that normally turn out to be
ancient and historically worthy.

As usual* the oldest historical part of the city must be
excluded as a site for a district heating source and* there-
fore* the possibility of introducing a network into its core
is strictly tied to the availability of suitable locations
for heating plants in the nearabouts.

Me tried in this study to examine the effects on the
urban landscape and to illustrate the architectural image
that could be produced by the location of a small district
heating plant (of the order of 10 to SO MW) in the nearest
site to the city core that can be selected within the C area.

The Figures 2 through 4 show the elevations* the site-
;,. plan and the perspective view of a project developed for this

area* where the district heating plant is fitted in the typi-
cal XIX century building typology of this part of Torino*

: emphasizing this sharply architectural change in urban .
: structure capable of evoking the tallest building of the
•, city* the famous Mole Antonelliana* with a chimney rising to
;.'; about the same height. It could so be considered as a symbol *.
$,; of urban changes in current century. L
|V: Me would here assess that a careful project of these f
fv technological building* instead of proposing a bulky object W

standing out against the horizon of .̂n urbanized landscape* >)'
could well make it acceptable by municipality and citizens* ,;
if its image could symbolically evoke the sense of an inte- ;'<i
ractive bond between a community and its environment. No ,\

1



negativ* psycological impact must ba stirrad up by a typical
technological building lika thi»» if its cantral siting is
necessary to gat the bast efficiency in district heating
layout in the core of the city.

Some suggestions may be here indicated in order to get
this important result* that could be conclusive for the feasi-
bility of such an operation:

- even if based on the demands of the industrial process
itself*the project must be related to a social use of
some parts of the building* for the circulation of
culture and scientific knowledge of environmental
problems (i.e. showrooms*conference-rooms,etc.)i

- instead of hiding its figurative identity* the architec-
tural project ought to emphasize the semantic potential
of its typology and use its image as a symbol}

- despite its necessary expressive compactness* the com-
plex could be projected to encourage the citizens to
come closer and to use it as a social space* taking
advantage from connections between exterior and interior
spaces* especially at the ground floor.

4. Pollutant dispersion considerations on district heating
source siting. '

The analysis of the dispersion pattern of pollutants can
play an important role in the process of choosing among
several possibilities in the location of district heating
plants.

Actually* the procedure to optimize the selection of
plant sites* once the candidate ones have been identified
<following the above described criteria) and due attention
has been also paid to any important architectural considera-
tions oriented to the preservation of a worthy skyline of the
city* is a complex one. It should involve the following
steps*

- identification of the solutions that* on the basis of
the distribution of users* would* somehow* minimize the
overall distances source-user* drawn upon the city
street graph <baricentrization of the distribution of
the sources using suitable weights for each edge)/2/f

- study of the pollutant distribution that will result
from the choice* in terms of. both maximum and average
concentrations* for SOx and NOx* in "season average"
and "peak" situations}

- optimization of the network configurations* minimizing a
suitable objective functional (technical and economic).
We have focused our attention here specially upon the

second step of the procedure. Some results of the investiga-
tion performed on area C of the TMA are reported in Figures 5
and 6. In Figure S the situation where no district heating is
actually present is reported for SOx and NOx concentrations*
as the average over the whole winter season (£750 degree-
day)! taking into account only the emission from space hea-
ting plants and from the Municipality Power Plant which will

- 359 -



be transformed intcx a Combined Heat and Power ona. A Gaussian
dispersion model M/.has baan made use of* concentrating the
emissions at the baricenter of each one of the about 530
zones - units of <KX)x%00 square metres - in which the city
area has been subdivided) at a height corresponding to the
average of the buildings (about 30 m). To evaluate the
average season concentration at ground level* a statistical
distribution of the meteorological data (wind-roses* stabili-
ty classes) has been assumed. Obviously* account has been
taken of the penetration of natural gas* which is quite
significant for the SOx pollution reduction* while is little
important as far as NOx emissions are concerned. Reference
has been made to /5/» in order to obtain the values of the
specific emissions of pollutants. The fuel consumption values
have been recovered from existing urban data files. The
following figure represents the situation where the effect
of the present day district heating undertakings* which Hill
be using natural gas as fuel* is accounted for. Finally* it
can be observed from Table I* which compares the present day
situation an the one resulting after the mentioned district
heating undertakings would be accomplished* that the pol-
lution situation remains quite critical for TMA* specially if
account is taken of the fact that only the pollution from
heating plants has been here analysed. However> the intro-
duction of district heating causes a significant improvement
as far as SOx emissions and the NOx pollution distribution*
specially in the core of the City, are concerned. A notice-
able effect may also arise from a better control of the
combustion process that can be achieved in centralized plants
and from higher stack emissions.

Nevertheless) peak values also ought to be closely con-
sidered) even if they might be reduced by a careful manage-
ment of the plants.

5. Concluding remarks.

A detailed observation of the presented results confirms
the importance of the pollution parameter in the choice of
the localization of the sources. Particularly important seams
to be the role of NOx, since the use of methane drastically
reduces SOx emissions* hence making very difficult to discri-
minate among different solutions.

The paper does not present* mainly for space limitations
reasons) any results as far as the elaborations on the actual
network path design is concerned. Hopefully it will be possi-
ble to discuss such a topic during the Conference* presenting
and discussing the graphs for some networks. As a matter of
fact* the whole procedure has to be* to a certain extent*
integrated. In this respect* it seems also necessary to
consider the possibility of the insertion of an environmental
parameter directly into the grid optimization functional*
which is not at all an easy matter.

Me want also to mention the fact that we need to perform
a validation of the dispersion code against experimental

i
'í-
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data, specially when certain particular meteorological condi-
tion^ for which the m u M d gaums i an dispersion Model can-
not be considered to be reliable* are to be described. Some
preliminary comparisons with a few point measurements /6/
have been successful) but a more detailed and extensive
process is believed to be actually necessary.
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Table I. Effect of the introduction of the C-zone district
heating on SOx and NOx concentration distribution.

requency (X)
with C-zone

district heating
SOx NOx

Pollution
class

1

a
3
4
5
6
7
8
9
10
11

class
upper limit

(Mg/m3)

1
5
10

ao
40
80
100
150
800
850
400

ipatia
today

situation
SOx

1.1
14.1
9.1
15.1
19.0
81.3
5.6
8.6
4.6
1.5
0.0

NOx

14.3
88.9
19.8
20.3
14.9
1.8
0.0

I 6 80 81.3 1.8 17.0 0.0 J
Í> 7 100 5.6 0.0 3.4 0.0 }
§ 8 150 8.6 4.8 V
V 9 200 4.6 O.O <

1

5.7
15.8
15.9
17.5
80.5
17.0
3.4
4.8
0.0
0.0
0.0

e38
85
88
11
0
0

.7

.1

.7

.8

.8

.0

.0
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Perspective view of projected situation

V

I

Perapective view of existing situation

Figure 4. District heating plant fitting in the Porto Suaa Station
Ares.

The feasibility study for assassin*! the Porta KURH renew!
project is by A.I'eano.G.Glordnnino,n.Cassntel In.
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50 NOx concentration distribution (u.g/m )

10.

Figur* B - Pollution situation in TMA without any district heating. Th« ba-
sis araa Is a vquara 16 km x 16 km.
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SOx concentration distribution (ug/m )

NOx concentration distribution

iff';

Figure 6 - Pollution situation in TMA with today operative and foreseen di-
strict heating (including C - zone).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ

ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТОВ ОТОПИТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

ЯРОВОЙ Ю.В. /СССР/

А н н о т а ц и я

В работе изложен подход к оценке загрязняющего воздей-

ствия выброса вредных веществ, позволяющий учитывать особен-

ности застройки и этажности близлежащих к этому источнику

жилых и производственных зданий. Приводятся различные техни-

ческие решения, позволяющие снизить содержание вредных ве-

ществ в продуктах сгорания газообразного топлива, а также

данные лабораторных и промышленных испытаний, позволяющие

оценить эффективность этих мероприятий. Установлено, что для

условий эксплуатации тепловых агрегатов отопительно- произ-

водственных котельных наиболее приемлемыми способами сниже-

ния выбросов оксидов азота являются впрыскивание воды в фа-

кел, рециркуляция части продуктов сгорания или установка спе-

циального газогорелочного оборудования, обеспечивающего ста-

дийность сжигания, либо пониженную степень крутки газовоз-

душного потока.

X
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В СССР требования к соблюдению предельно допустимых кон-

центрации /ПДК/ вредных веществ в атмосферном воздухе стали

законом, вступившим в силу 01.01. 1981 г. Соблюдение этого

закона требует установки норм предельно допустимых выбросов

/ПДВ/ в атмосферу вредных веществ для проектируемых, рекон-

струируемых и действующих предприятий, независимо от их ве-

домственного подчинения /1/.

В настоящее время при определении норм ПДВ использует-

ся критерий загрязняюцего воздействия источника выброса, ос-

нованный на величине максимальной концентрации вредных ве-

ществ, создаваемый этим источником в приземном слое. Однако

такой подход для тепловых станций проблематичен. Это объяс-

няется тем, что по мере рассеивания вредных веществ в атмо-

сфере в окрестности дымовой трубы /особенно на уровне по-

следних этажей высотных зданий/ могут создаваться концентра-

ции вредных веществ, превышающие соответствующие концентра-

ции в приземном слое.

В связи с этим представляется целесообразным учитывать

влияние- тепловых станций, в частности районных тепловых /РТС/

и квартальных тепловых /КТС/ станций, на загрязнение не толь-

ко приземного слоя, но и атмосферы в окрестности станции в

пределах застройки жилых и производственных зданий.

Для решения поставленной задачи была разработана мето-

дика, позволяющая выполнять построение пространственного

поля концентраций вредных веществ С /Н,й/от точечного источ-

ника, где Н-высота от уровня земли, R - расстояние от оси

дымовой трубы. В основе этой методики лежит определение мак-

симальной концентрации С / Л Н/ на различных уровнях от
M i

земли /дН/ /2/. Изменяя величину H от 0 до Н_, где Н, -

высота близлежащих зданий, можно оценить изменение величины

/ А Н/ по формулеM

с м / л н/ л м г - f w 'П- 2
(и

т
 -
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где А - коэффициент, зависящий от температурной стратифи-
кации атмосферы и определяющий условия горизонтального и
вертикального рассеивания;

M - количество вредного вешества, выбрасываемого
в атмосферу в единицу времени;

т
щ
г\ - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия

выхода газообразной смеси из устья источника вы-
броса;

Н т - высота источника выброса над уровнем земли /ме-
тодика предполагает, что величина H > H?/?

VJ - объем газовоздушной смеси, выбрасываемой в атмо-
сферу за единицу времени;

д T - разность между температурой газовоздушной смеси
и окружающего воздуха;

7 - безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф
местности.

I
••С*

Построенное по разработанной методике пространственное
поле концентраций вредных веществ, принятое для упрощения
осесимметрическим, позволило оценить характер рассеивания
вредных веществ в атмосферу. На рис.1 представлены изолинии,
в точках которой концентрация вредных веществ в атмосфере
равна некоторой фиксированной величине /в долях ПДК/.

Как видно из этого рисунка, при обеспечении в призем-
ном слое атмосферы концентрации вредных веществ, не превы-
шающих норм ПДК, близлежащие к источнику выброса хилые и
производственные помещения /особенно на уровне последних
этажей/ будут подвергаться воздействию вредных веществ, кон-
центрация которых может превышать соответствующие значения
в приэемнсм слое атмосферы. В точках пространства, располо-
женных выше данной /V» . ПДК/ изолинии концентраций , зна-
чения С /Н, В/ выше h . ПДК, а ниже этой линии - меньше
этой величины.
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1

Другим недостатком существующей методики определения
пдв является то, что эти нормы не учитывают особенностей
эксплуатации топливосжигающих предприятий, в частности теп-
лотехнических и экологических показателей работы, в зависи-
мости от температуры окружающего воздуха. Так, по данным
управления топливно-энергетического хозяйства г. Москвы,
изменение температуры окружающего воздуха на 22 С приводит
/при полном соблюдении требований режимных карт/ к увеличе-
нию потерь тепла с химическим недожогом до 3,5 % и снижению
к.п.д. теплоагрегата на 2,3 % /3/.

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в
продукте сгорания при работе теплоагрегатов отопительно-
производственных котельных на газообразном топливе, являются
угарный газ /СО/ и оксиды азота /NO /. Окись углерода /СО/
может быть устранена или сведена к минимуму за счет примене-
ния совершенных газогорелочных устройств в компоновке со
системами автоматического регулирования /САР/ /4/. Снижение
выбросов N0 x является более сложной задачей. В настоящее
время разработаны различные технические методы и устройства
снижения выбросов оксидов азота при их эксплуатации. Эти
методы основаны на известном механизме окисления азота при
горении /5/.

К основным устройствам и методам снижения выбросов ок-
сидов азота следует отнести:

- двухстадийное сжигание газообразного топлива;

- установка в топке дополнительных тепловосприкимаюадих
поверхностей /экранов/;

- использование эффекта акустического воздействия на
корень факела;

- впрыскивание воды а Факел;

- рециркуляция части продуктов сгорания;

- химические методы и др.

•.li
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Однако возможность использования того или иного спосо-
ба снижения выбросов N0 x определяется особенностями техно-
логического режима эксплуатации оборудования.

Как отмечалось, одним из эффективных способов снижения
выбросов оксидов азота является впрыскивание воды в корень
факела. Подобное решение было реализовано на крупнейшем в
Европе мебельном комбинате в г. Сходня /СССР/. Согласно
этому решению сточная вода распиливалась акустической фор-
сункой, установленной в компановке с дутьевыми горелками
ГГВ /рис. 2/. Это позволило отказаться от строительства спе-
циальных циклонов, их обслуживания и обеспечило большую эко-
номию топлива за счет утилизации теплоты уходящих газов при
проведении термообработки сточных вод в топке промышленного
котла. Снижение содержания оксидов азота в продуктах сгора-
ния по сравнению с режимами обычной работы горелок за счет
впрыскивания воды в факел достигало 50 %.

Эффект снижения интенсивности может быть достигнут,

разумеется, и при впрыскивании в корень факела технически

чистой воды, однако в этом случае к.п.д. теплоагрегата бу-

дет снижен из-эа потери части тепла на нагрев и испарение

впрыскиваемо? воды. Поддержание к.п.д. на прежнем уровне

потребует установки за котлом контактного экономайзера или

скрубоера.

Хак отмечалось выше, эффективным средством сокращения

выбросов ЫО„является рециркуляция части охлажденных про-

дуктоа сгорания.

После цикла лабораторных исследований метод рециркуля-

ции был внедрен на одной ИЗ действующих КТС г. Москвы.
К особенностям этого технического решения можно отнести:

- организацию рециркуляции за счет перепада давлений
между нагнетательной линией дымососа и всасывающего
участка вентилятора без дутьевого вентилятора;

%

f-
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- отбор рециркуляционных газов из зоны газохода с пони-

женной температурой за экономайзером;

- подачу рециркуляционного газа в зону с частичным

предварительным смешением.

В результате было получено снижение содержания оксидов

азота на 90 % по сравнению с обычным режимом горения. Уровень

концентрации N0 v в продуктах сгорания достиг 40-60 мг/м .

Полученный результат отражен на рис. 3.

Безусловный интерес представляют направление снижения

выбросов N0 за счет создания специального газогорелочного

оборудования, например стадийного сжигания, либо с ионизион-

ной интенсивностью крутки /6,7/.

Промышленные испытания этих горелок на котле ПТВМ-100

/РТС "Тушнно-Ши г. Москва/ показали, что они при давлении

газа 19,6 кПа имели производительность по газу 950 м /ч,

давление воздуха 0,76 Па.

Конструкция горелки позволила сравнительно с ранее уста-
новленным оборудованием снизить содержание N0 в дымовых га-
эах котла не менее, чем на 25 % и одновременно повысить
к.п.д. котлоагрегата до 1 % в диапазоне рабочего регулиро-
вания котла, что позволит на номинальном режиме сэкономить
400-500 тыс.м газа в год.
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«ERGLEICH OCR UMELTBELASTUN6 DURCH HEIZUNGSSY5T0C I N BAUUNGSfiEtlETEN

O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. P.V. GULI,
/A/

Kurzfassung

Ein Vergleich der Umweltbelastungen der Heizungssysteme erfordert eine
Kenntnís des Endenergieaufwandes der eínzelnen zu vergleichenden Systéme,
títr Energíeflíisse zurUck bis zur Primlrenergie. der speziflschen Emissio-
nen sowie der daraus resultíerenden absoluten oder relativen Imissionen.
Be im Gegendruck-Heízkraftwerk wird auBer der Fernvirme auch das Koppelpro-
dukt Strom uber E-Heizung bzw. E-Wámepuepe zur Raunheizung herangezogen.
Beim Entnahaie-Keizkraftwerk kann «it Hilfe der Heizzahl die Femwärmeerzeu-
gung getrennt von der Stronerzeugung angesetzt werden. Beim Imissionsver-
gleích íst angesíchts der Scnwierigkeit von Rechnung und Hessung fíir all-
gemeíne Aussagen die Verwendung der Utsetzungsfaktoren zweckmäflig, die von
den ôrt lichen und meteorolog í schen Gegebenheíten weníger stark abhängen als
absolute Aussagen Uber Umisáíonskonzentratíonen.

Es zeigt sien, útň dle Versorgung «it Heizwame aus modernen (Heiz-)Kraft-
Ntrktfl im Vergleich «it dezentralen Feueruhgsanlagen im allgemeinen zu er-
heblich níedrígeren Ел í ss í onen fííhrt. Ole resultierenden Imuissionskonzen-
trationen in Btllungsgebitten sind um Kindest ens weltere ein bis zwei Grds-
senordnungen niedriger als dlt durch dezentraie Feuerungen hervorgerufenen.
Ole Unttrschledt der Emissionen der Energiepfade Uber (Heiz-)Kraftwerke
sind Im allgemeinen kieiner als dle Unterschiede gegentiber den Elnzelftue-
rungen; fUr dle fmmissíonen gilt dlese Aussage in verstarktem Halie.
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VERGLEICH OER (jMELTBELASTUNG DURCH HEIZUNGSSVSTENE IN BALLUNGSGEBIETEN

O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Or.techn. P.V. GILLI,
Vorstand des Instituts fur Hármetechnik,
Technische Universitat Graz. Ôsterreich

1. Ejnleitung

In den letzten Jahren sind eine Reíhe von Publikationen erschienen, die
sicn ntt einem Vergieích der Umweltbelastung von Heizungssystemen befas-
sen /1...15/. Oie Hethoden díeser Vergleiche sind zun Teil unterschiedlich,
vor díle* aber sind die Voraussetzungen nicht immer klar erkennbar und oft
nicht defíniert. In diesem Bericht wird eine Oberšicht Uber die wesentli-
chen Probléme eines solchen Vergleiches gegeben.

Der Vergleich der Umweltbelastungen geschieht in folgenden Schritten:

- Ermittlung des absoluten oder relativen Endenergieaufwandes der einzel-
nen Systéme, wobel unterschiedllene Energiepfade fílr dieselbe PrimaY-
energie, gleiche Energiepfade fUr unterschiedliche PrimaYenergietrtfger
und schliefllich unterschiedliche Energiepfade filr unterschledIiche Ener-
gieträger verglichen werden ktfnnen;

• Einbeziehung (oder Nlchteinbeziehung) der Umweltbelastungen, die aus den
vorhergehenden Stufen des Energieflusses, von der Gewlnnung der Primír-
energle bis zur Endenergie, resultieren;

- Ermittlung der spezifischen Emissionen ("Emissionsfaktoren") filr dle
einzelnen Scfiadstoffe der Systéme, ohne bzw. mit Relnigungsanlagen;

- Ermittlung der absoluten oder relativen linulssionen (Immissions-Konzen-
t rati onen) zufolgt der Emissionen der betrachteten Systéme filr bestlmmte
spezielle oder typlsche FJIIe;

- Ermittlung von - auf die Einzelperson oder auf dle BevOlkerung bezoge-
nen • Dosen und deren Auswlrkungen auf Nensch und Nátur; und

• gegebenenfalls Ermittlung elner tinzigen Bewertungszahl filr dle Gesamt-
heit der Schidstoffe unter Verwendung von entsprechenden VergleichsmaB-
stlben, wle zum Belspiet der zuUsslgen Immlssionskonzentratíonen fUr
die elnzelnen Stoffe.
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Die Diskussion der einzelnen Probléme erfolgt nachstehend in der genannten
Reihenfolge. Auf die Ermittlung der Dosen - was derzeit nur fur die Emis-
sionen von Kemkraftwerken ublich ist - und auf die gesundneitlichen Ein-
wirkungen wird hier jedoch nicht eingegangen.

2- Endenergieaufwand

FDr den Vergleich der Umweltauswirkungen von Heizungssystemen ist zunächst
eine Kenntnis des (relativen) Endenergieverbrauches der Systéme erforder-
lich; dieser wird durch den (Endenergie-)Substituticnsfaktor SF1 ^

 be~
schrieben, welcher angibt, wieviele Einheiten Endenergie des Systems "2"
durch eine Energieeinheit des Systems "1" ersetzt werden.

Wie in der ТаЬ.Д dargestellt ist, hängt der relative Endenergieverbrauch
eines Heizungssystemes von einer Reihe von Grolien ab:

- dem mittleren Umwandlungswirkungsgrad (bei Wärmepumpen: der Arbeits-
zahl),

- dem mittleren Verteilungswirkungsgrad,

- bei Wärmespeichern auBerhalb der beheizten Räume: einem Speicherwír-

kungsgrad, und
- der relativen Ausnutzungsdauer der Heizlast, die vor a-llem von den Re-
gelungseigenschaften des Systems abhängt.

Der relative Substitutionsfaktor ergibt sich dann als Kehrwert des relati-
ven Endenergievfírbrauches und der Substitutionsfaktor SF. - a^s Quotient
zweier relativer Substitutionsfaktoren.

3. EnergiefluB

Ein Vergleich von Emissionen (oder Immissionen) fiihrt zu unterschiedlichen
Ergebnissen, je nachdem, ob die Betrachtung

- lokal (an der Stelle des Endenergieaufwandes),
- regional (unter Einbeziehung der lokalen Energieumwandlungen mindestens
der Fernheizwerke und Fernheizkraftwerke, allenfalls auch der Kraftwerk-
ke) oder

- uberregional bis global (unter Einbeziehung aller Energieumwandlungsstu-
fen, wie Kraftwerke und Raffinerien, sowie unter Einbeziehung der Gewin-
nung, des Transportes und der Speicherung der Energieträger)
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Tab. 1: Endenergieverbrauch

Fernwärme

Ol-Zentralheizung

Gas-Zentralheizung

Kohle-Zentralheizung

Gasmotor-Wärmepumpenheizung

E-Widerstandsneizung:

Hochtarif

Niedertarif (Speicher)
" (Zentralspeicher)

E-Wärmepumpe:

monovalent (Grundwasser)

bivalent (AuBenluft + E-Zusatzh.)

Mittl.

wand-
lungs-
wir-
kungs-
grad

1

0,7

0,8

0,6

1,4

1

1

1

3,5

2,0

Mittl.
Ver-
tei-
lungs-
wir-
kungs-
grad

1?

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1

1

0,95

0,95

0,95

Mittl
Spei-
cher-
wir-
kungs
grad

-

-

-

0,9

-

-

-

0,92

0,98

0,95

Rel.
Aus-
nut-
zungs
dauer

b/b0

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1

U
1,15

1,15

1,15

Rel.
End-
ener-
gie-
ver-
brauch
e/e0 =
b/b0

1,21

1,73

1,51

2,24

0,77

1

1,1
1,32

0,35
0,64

Rel.
Sub-
stitu-
tions-
faktor

eo/e

0,83

0,58

0,66

0,45

1,30

1

0,91

0,76

2,86

1,56

7BV Endenergie fu r :

Heizunaskessel

Primär-
energie

I Wámepumpe (VKV od. Abs.)

entral

Kraftwerk Strom

E-Widerstandheizuna

E-Wärmepumpenheizung

Hefz-
kraftwerk

Strom

Fernwä'rme

FW + E-Widerstandsheizung

FM + E-Wärmepumpe

Abb. 1 Energiepfade
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erfolgt. Fur Schadstoffe, die kurzlebig sind bzw. die rasch deponiert wer-
den, kommt lokále bis regionale Betrachtungsweise, fiir langlebige Emissio-
nen vor allem Qberregionale und globále Betrachtungsweise in Frage.

Den Fall der streng lokalen Betrachtungsweise ausgenommen, sind ftir den
Vergleich von unterschiedlichen Energiepfaden desselben Energieträgers je-
denfalls diejenigen Schritte des Energieflusses in die Betrachtung einzu-
zubeziehen, die qualitativ andersartig sind; es siná dies zum Beispiel die
lokále Verteilung von Energieträgern (Brennstoffe, Strom, Fernwárme) und
die Energieumwandlungen im Kraftwerk oder Heizkraftwerk. Hingegen werden
diejenigen Schritte, die fiir die beiden Pfade gemeinsam zuriickgelegt wer-
den (Gewinnung, Transport und Speicherung der Energieträger; Raffinerie)
manchmal auBer Ansatz gelassen.

Die Abb. I zeigt die sechs prinzipiellen Energiepfade, die sich fur einen
Brennstoff bei der Versorgung mít Heizungswärme ergeben. Es sind dies zwei
fur die lokále Brennstoffverwendung (Heizungskessel sowie brennstoff-be-
triebene Wärmepumpe als Kompressions-Wärmepumpe mit Antrieb durch Verbren-
nungskraftmaschine oder als Absorptions-Wärmepumpe), zwei fur das Kraftwerk
und zwei fur den KoppelprozeB des Heizkraftwerkes. Diese Betrachtungsweise
erscheint einfacher und iibersichtlicher als die manchmal /10/ gewählte,
beim Heizkraftwerk nur die Fernwärme zu betrachten und fur das Koppelprodukt
Stromerzeugung einen "Emissions-Bonus" anzusetzen, was beim Vergleich unter-
schiedlicher Brennstoffe manchmal zu "negativen Emisšionen" fíihrt.

Folgende Wirkungsgrade treten auf (Abb. 1 sowie Abb. 2 und Tab. 1):

Wirkungsgrad der Brennstoffversorgung, umfassend die Verluste bzw.
den Energieaufwand bei Gewinnung, Transport, Speicherung und Um-
wandlung (z.B. in der Raffinerie),

Kraftwerkswirkungsgrad (auf Stromerzeugung bezogen),

Spezifische Wärmeproduktion (des Heizkraftwerkes),
+ Z H Brennstoffausnutzung (des Heizkraftwerkes),

Wirkungsgrad der lokalen Energieverteilung,

(Heiz-)Kraftwerkswirkungsgrad bis zur Endenergie,

Gesamtwirkungsgrad der Endenergieversorgung.
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Entnahme-HKW: w = O...ca. 0,7
Gegendruck-HKW: w = 1,0

Brennstoffeinsatz
Stromerzeugung
Fernwärme
Kondensatorveriust
Abgas- und sonstige Verluste

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
—» Wärmeauskopplungsgrad w

Abb. 2 Energieanteile in Heizkraftwerk (F = const)

Tab. 2: Wirkungsgrade der Endenergieversorgung (Typische Werte)

( i ) Lokále Brerinstofř-Verwendung

Kohl e

Heizôl

Erdqas

( i i ) Zentrale Brennstoff-Verwendung

Kohle:

Kraftwerk ък

Entnahme-HKW ^

Gegendruck-HKW: ^ K

7H

Erdgas:

Kraftwerk (Kombi-) $ K

Entnahme-HKW f

Gegendruck-HKW: »?K

?H
7 = ? K + 7 H .

Brenn-
stof f-
versor-
gung

.89

.89

.87

.89

.89

.89

.89

.89

.87

.87

.87

.87

.87

(Heiz-)
Kraft-
werk
?KW

{Tit'
7H- V

-
-
-

.40

2.17

.25

.63

.88

.48

2.56

.26

.64

.90

Lokäle
Verte i -
lung

.98

.985

.97

.93

.93

.93

.90

.93

.93

.93

.90

End-
ener-
gie
aus
(Heiz-)
kraf t -
werk,

ъ =

7 • ?LV

-
-
-

.37

2.02

.23

.57

.80

.45

2,38

.23

.58

.82

Gesamt-
wirkungs-
grad

jr
= уВЧ-Ve

.87

.88

.84

.33

1.80

.21

.50

.71

.39

2.07

.21

.50

.71
i
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Abb. 2 zeigt die Wirkungsgrade und die gesamte Energieaufteilung im Heiz-
kraftwerk iiber dem Wärmeauskopplungsgrad w fiir das Entnahme- und das Ge-
gendruck-Heizkraftwerk. Daraus lassen sich folgende weitere gebräuchliche
Kennziffern ableiten:

- beim Gegendruckheizkraftwerk: die Stromkennzahl ^=^ к/^и;

- beim Entnahme-Heizkraftwerk:
° die analog wie bei der Wärmepumpe definierte Leistungszahl £ = 7 H ^ K und
° die Heizzahl (Brennstoffmehraufwand4? fur die Fernheizung Q bei vor-
gegebener Stromerzeugung N)

4- Emissignsyergleich

Typische Werte von spezifischen Emissionen ("Emissionsfaktoren") s in g/Mj
Brennstoffeinsatz sind nach verschiedenen Quellen in Tap. 3 fur kohle- und
erdgasgefeuerte Heizkessel und (Heiz-)Kraftwerke mit Rauchgasreinigungsan-
lagen fur einige wichtige Schadstoffe angegeben. Weitere Schadstoffe wie
HF1, HC1, Benz(a)pyren und andere spezielle organische Verbindungen sowie
Schwermetalle im Staub, die je nach Brennstoff und Verfahren von Bedeutung
sein konnen, sind in der Tabelle nicht angefiihrt.

In T§b..4 sind spezifische Emissionen s in g/kWh Endenergie-Äquivalent am
Beispiel Kohle fur verschiedene Energiepfade angegeben. Die Berechnung er-
folgt in der Weise, daS fur die einzelnen Energiepfade zunächst die End-
energie-Substitutionsfaktoren SF ermittelt werden und sodann mit Hilfe der
endenergiebezogenen Wirkungsgrade der (Heiz-)Kraftwerke nach Tabelle 2 die
Primärenergie-Substitutionsfaktoren SF'. Mit deren Hilfe werden dann die
spezifischen Emissionen nach Tab. 3 in die endenergie-äquivalenten spezifi-
schen Emissionen umgerechnet {hier wurde auBerdem von MJ auf kWh tibergegan-
gen):

se = s/SF
1 = s/(SF.ye)

Es wurden hier nur die lokalen bzw. regionalen Emissionen berucksichtigt;
die Emissionen der Brennstoffversorgung sind nicht angefuhrt. Beim Entnahme-
Heizkraftwerk wurde nur die Fernwärme (Heizzahl f ) , beim Gegendruck-Heiz-
kraftwerk auch das Koppelprodukt Strom mit den entsprechenden Substitutions-
faktoren zur Raumheizung herangezogen.
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Tab. 3: Spezifische Emissionen, Typische Werte (g/MJ Brennstoffeinsatz)

SO г

NOx
CO

СХНУ

Staub

СОг (+ CO)

Kohle

Heizkessel

0,63

0,05

6,0

0,2

0,2

9 9x)

(Heiz-j
KräftWtítK
(mit
Entschwefelung,
Entstickung)

0,063

0,04

0,017

<0,02

0,007

99

Erdgas

Heizkessel

0,0001

0,05

0,07

0,01

0,0001

65

(Heiz-)
Kraftwerk
(Kombi)

0,0001

0,07

—

-«0,01

0,0001

65

Tab. 4: Äquivalente spezifische Emissionen so = s/SF
1 fur Kohle

(g/kWh Endenergie-Äquivalent)

Energiepfad

Substitutionsfaktor SF
(Tab. 1 + 2)

Endenergie-Wirkungsgrad Vs
(Tab. 2)

Primärenergie-Substitu-
tionsfaktor SF'="7e.SF

SO,

NOx
CO

Staub

CO,

1

Heiz-
kessel

1

1

2 3

E-

Wider-
stands-
heizung

Wärme-
ршпре
(mono -
valent)

2,22 6,35
(1/0.45) (2,86/0,45

0.37

0,82 2.35

4

Ent-
nahme-
HkW

1,84
(0,83/0,45)

2,02

3.72

5 6

Gegendruck-HKW

FW+ E-
Wider-
stands-
heizang

FW+ E-
Wärme-
pumpe

1,951} 3,142)

0,80

1,56 2,51

2.27 0,28 0.1 0,06 0,15 0,09

0,18 0,18 0,06 0,04 0.09 0,06

21,6 0,07 0,03 0,02 0,04 0,02

0,72 <0.09 <0,03 <0,02 <0,05 <0,03

0,72 0,031 0,011 0,007 0.016 0,010

356 435 152 96 228 142

1 ) SF » (0,57/0,80) 1.84
2 ) SF - (0,57/0.80) 1.84

+ (0,23/0,80) 2.22 = 1,31 + 0,64 = 1,95

+ (0,23/0,80) 6.35 = 1,31 + 1,83 = 3,14

- 385 -



5. Iwfissionsyergleich

Fur eine Beurteilung der Auswirkungen der Emissionen ist eine Kenntnis der
durch diese bewirkten Immissionskonzentrationen bzw. -Konzentrationserhô-
hungen erforderlich, denn diese sind mít den zulässigen Konzentrationen
der betreffenden Stoffe zu vergleichen. Hierzu ist nicht nur die Kenntnis
der Emissionen, sondern auch der topologischen und der meteorologischen
Voraussetzungen erforderlich, sodaB die Lôsung dieser Aufgabe stark von
den ôrtlichen Gegebenheiten abnängt. Die Untersuchung ist vor allem fur
Städte und Ballungsräume wichtig, da hier nicht nur die meisten Emittenten,
sondern gleichzeitig auch die meisten Rezeptoren vorliegen.

Fur allgemeine Oberlegungen verwendet man eine Modellstadt, wie sie zum
Beispiel in der Abb._3 dargestellt und in der Tab..5 erläutert ist. Fur
mehrere Varianten der Heizwärmeversorgung sind hier Lage und Hohe der
Emissionsquellen definiert.

Die Ermittlung der Immissionkonzentrationen kann durch Rechnung und/oder
Messung erfolgen. Fur allgemeine Aussagen hat sich dabei die dimensions-
lose Angabe mit Hilfe der sogenannten Umsetzungsfaktoren UF bewährt. Unter
der Voraussetzung, daB die Emissionen auf dem Wege bis zum Aufpunkt zwar
verdiinnt, aber weder chemisch (durch Umwandlung) noch physikalisch (durch
nassen oder trockenen Niederschlag) verändert werden, ist der UF ein Mali
fiir die (maxitnale oder mittlere) Immissionskonzentration eines durch die
Lage der Emissionsquellen gegebenen Systems im Verhältnis zu einem anderen
System, wobei die Sesamtemissionen in beiden Fallen gleich groB sind. Die
Umsetzungsfaktoren sind als Relativwerte von den ortlichen und meteorologi-
schen Gegebenheiten weniger stark abhängig als absolute Aussagen uber Im-
missionskonzentrationen. In der Tab. 6 sind solche Umsetzungsfaktoren, zum
Teil nach Literaturangaben, wiedergegeben, und zwar fiir Kleinfeuerungen als
Basis.

Da die Werte fiir die ungunstigste Windrichtung ermittelt sind (Abb. 3 ) ,
kann ausgesagt werden, daB kleine bis mittlere Fernheizkraftwerke zu gerin-
geren Emissionen fiihren als Einzelfeuerungen mit demselben Brennstoff
(Tab. 4 ) , und daB die daraus resultierenden Immissionskonzentrationen noch-
mals um mindestens eine weitere Grôňenordnung niedriger sind. Bei grofien
(Fernheiz-)Kraftwerken sind es sogar zwei und mehr GrôBenordnungen.

- 386 -



126m

Í
Mitltlftutfung

о

Vtodricntung

о\ о
Kleinftuerung

4 2 m

Abb. 3 Schema der Modellstadt /10/

•Ev/E,o <oO,1 0.2 05 1 г s 10 го " 'v/'vo <°0.1 M 05 1 2 5 10 20

StemKohle (1,2%S).
F-HKW.WSF
F-HKW,85%REA
F-HKW, 40%REA

Steinkohle(0.9%S):
F-HKW
8-HW
H-K

Heizol EL (0,3%S)
H-K
H/B-HKW (VKM)

F-HKW
H-AbSorp.-WP

! H-K
j H/B-WP (VKM)
j H/B-HKW (VKMI
I Strom ous Kohlt
| H-E-WP
j H-E-Speicher

Steinkohte (1,2%S):
F-HKW.WSF
F-HKW. 85%REA
F-HKW, 40%REA

Steinkohle(0.9%S):
F-HKW
B-HW
H-K

Heizol EL (0,3%S):
H-K
H/B-HKW (VKM)

Ejidgos:
F-HKW
H-Absorp.-WP
H-K
H/B-WP (VKM)
H/B-HKW (VKM)

Strom aus Kohle
H-E-WP
H-E-Speicher

Abb. 4 Relative Emissionsbewertungs-
zahl Ey/E v 0 von Heizsystemen

Abb. 5 Relative Immissionsbewertungs-
zahl Iv/IVn von Heizsystemen
/10, 11/ V O

voile Rechtecke mit (strichlierte Rechtecke ohne) Bnissionsgutschrift fur
Stromerzeugung

Strecke: Bandbreite fur sehr giinstige und sehr ungiinstige Verhältnisse (mit
Emissionsgutschrift)

F Fernwärme
B Blockheizung
H Haus- bzw. Objektheizung
HKW Heizkraftwerk
HW Heizwerk

К
VKM
WP
WSF
REA

Kessel
Verbrennungskraftmasch i ne
Wärmepumpe
Wirbe1sch ichtfeuerung
Rauchgasentschwefelungsanlage

- 387 -



Tab. 5: Oaten der Modellstadt mit 50.000 Einwohnern /10, 11/

Feuerung

Anzahl der Feuerungen

Warmeleistung je Feuerung MW

Abstände (quadr. Raster) m

Zugeordnete Flache km*

Mittlere Kaminhôhe m
Abgastemperatur "С

klein

3000
0.1
42

0.00176
15

180

mittel

300
1.0
126

0.016
40
120

groB

1
300

-
5.29
150
120

sehr groB

0.2
1500

-

200
120

Tab. 6: Urosetzungsfaktoren UF fOr städtische Gebiete

Läblich /1, 10/

Lucas /3, 10/

Brocke /3, 10/

Kolar /6, 10/

Kutzner /8/

Fichtner /10/:

Stuttgart

Hannover
Bandbreite BRD

Mittelwert

Klein-
feuer
rungen

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Mittel-
feuerungen

-
-
-
-
-

0,53

0,72

0,5...0,75

0,6

GroBfeuerungen

Industrie Heiz-
kraftwerk

0,3...0,6 0,00...0,20

0,37 0,06

0,47 0,14

0,23

0,43 0,07

0,07...0,12

0,08...0,16
0,06...0,2

0,3 0,1

Sehr
groBe
Feue-
rungen,
GroS-
kraftwerk

-
-
-
-
-

-

-

0,01

Städt.
Ver-
kehr

1,08
_

1,18
1,25

1,36

-
_

-

1.2
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6. Efflissions- ynd_Inwissionsbewertungszah1

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die verschiedenen emittierten Stoffe
durch eine einzige Zahl, die Emissionsbewertungszahl, zu kennzeichnen;
manchmal wird auch der Schritt bis zur Immissionsbewertungszahl gegangen.
Hiezu werden sowohl die Emissionen wie auch die Immissionskonzentrationen
mit der fur den jeweiligen Stoff geltenden maximalen Immissionskonzentra-
tion gewichtet /10, 11/.

Das Verfahren hat den offensichtlichen formalen Vorteil, dafi die Auswir-
kungen durch eine einzige Zahl dargestellt werden. Nachteilig ist, daB die
Auswahl der in der Rechnung beriicksichtigten Stoffe aus den hunderten be-
kannten Schadstoffen willkiirlich ist. Dieses Argument gilt allerdings prin-
zipiell fur alle derartigen Uberlegungen.

Abb._4 ist eine Darstellung der relativen Emissionsbewertungszahlen,
die Abb..5 eine Darstellung der relativen Immissionsbewertungszahlen fur
eine Reihe von Heizungssystemen nach den Untersuchungen von Fichtner /10/.

7. SchlyBfglgerungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dal) die Versorgung mit Heízwär-
me aus modernen (Heiz-)Kraftwerken im Vergleich mit dezentralen Feuerungs-
anlagen im allgemeinen zu erheblich niedrigeren Emissionen fuhrt. Die re-
sultierenden Immissionskonzentrationen sind mindestens urn weitere ein bis
zwei GräRenordnungen niedriger. Fur die Untersuchung wurden verschiedene
Energiepfade der Versorgung mit Fernwärme aus Entnahme- und Gegendruck-
Heizkraftwerken und/oder mit Strom fíir E-Miderstandsheizung und E-Wärmepum-
pen betrachtet. Diese Energiepfade fuhren zu Unterschieden in den Emissi-
onen, die im allgemeinen kleiner sind als die Unterschiede gegeniiber den
Einzelfeuerungen; fur die Immissionen gilt diese Aussage in verstärktem
Ausmali.

Während fur eine Reihe von Luftverunreinigungerr die spezifischen Emissio-
nen relativ gut bekannt sind, gilt dies nicht fur eine Reihe von Kohlen-
wasserstoffen und anderen organischen Verbindungen mit niedrigen Konzen-
trationen und niedrigen zulässigen Immissionskonzentrationen (soferne sol-
che uberhaupt existieren). Auch ftir diese Stoffe gilt aber tendénziell,
daft ihre spezifischen Emissionen aus GroBfeuerungen wesentlich geringer
sind als diejenigen aus Einzelfeuerungen.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ В КОТЛАХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАЕКЕНИН

Енякин Ю.П, Котлер В.Р., Федосеев Б.С.
/СССР/

По данным статистики, на обогрев жилых зданий в СССР
ежегодно расходуется более 150 млн.т условного топлива /I/.
В связи с этим проблема загрязнения воздушного и водного бас-
сейнов является одной из основных при расширении действующих
и сооружении новых систем централизованного теплоснабжения.
В настоящее время разработаны технологические методы, позво-
ляющие за счет усовершенствования топочного процесса снизить
выбросы в атмосферу окислов азота, а также значительно сок-
ратить солевые стоки, образующиеся при приготовлении воды
для подпитки.

I. Снижение выбросов токсичных окислов азота
технологическими методами

Окислы азота М^х являются одним из основных загряз-
нителей атмосферы при сжигании всех видов органического топ-
лива. Исследования, проведенные в 60-70 годы показали, что
особенности процесса горения (как факельного, так и слоевого)
в решающей степени определяют количество образующихся в топке
окислов азота.

Изучение механизма образования -М?*. показало, что при
образовании топливных N0

x
 важнейших фактором является кон -

центрации кислорода в зоне сгорания летучих , а температура
процесса ( в диапазоне, имеющем место в реальных котлах) иг-
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рает второстепенную роль. Для термических окислов азота, об-
разующихся до механизму. Зельдовича, наблюдается иная картина,
температурный уровень является основным показателем интенсив-
ности образования JVO

X
 , хотя и концентрация кислорода

имеет немаловажное значение.
В настоящее время энергетиками в СССР разработано и

внедрено в промышленность большое количество технических ре-
шений, обеспечивающих снижение образования окислов азота.

Классифицировать известные технические решения весьма
непросто, т.к. многие из них одновременно изменяют и уровень
максимальных температур, и концентрацию окислителя на началь-
ном участке факела. Поэтому на рис.1 представлена упрощенная
схема, которая охватывает практически все проверенные в
промышленности технологические мероприятия по снижению образо-
вания окислов азота.

внедрен на многих мазутных котлах. При исследовании этого
метода установлено:

1. Степень снижения образования окислов азота зависит
не только от количества и температуры рециркулиругащих дымовых
газов, но и от организации их ввода в топочную камеру.

2. Рециркуляция дымовых газов является эффективным
средством подавления окислов азота только при высокой темпе-
ратуре в ядре горения, т.к. воздействует она главным образом
на термические ./Vť^. При низких температурах в топке ( напри-
мер, при сниженной нагрузке) рециркуляция газов слабо влияет
на уровень выбросов окислов азота.
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3. В тех случаях, когда рециркуляции смешиваются с про-
дуктами сгорания за зоной максимальных температур, этот метод
не приводит к снижению выбросов окислов азота. Такие резуль-
таты были получены во всех случаях, когда газы рециркуляции
вводились в топку через подовые шлицы или через шлицы под
горелками.

4. Максимальный эффект газы рециркуляции дают: при вво-
де их вместе с воздухом; по кольцевому соплу, разделяющему
поток воздуха на центральный и периферийный, по отдельному
периферийному каналу со скоростью .близкой к скорости возду-
ха.

Применение рециркуляции при сжигании мазута снизило кон-
центрацию № л примерно с 700-800 до 300-400 мг/м3 /2/.

Для пылеугольных котлов рециркуляция дымовых газов очень
редко может служить способом борьбы с окислами азота. Дело
в том, что для многих отечественных углей рециркуляция вооб-
ще не применима по условиям воспламенения или по условиям на-
дежности конвективных поверхностей нагрева ( АШ, тощие угли,
экибастузские ОС). Для котлов с жидким шлакоудалением рецир-
куляция нежелательна, т.к. высокий уровень температур здесь
необходим для надежного выхода жидкого шлака. Остаются котлы
для бурых углей, оборудованные топками с твердым шлакоудале-
нием, в которых уровень температур и без ввода рециркуляции
достаточно низок.

Специалистами В М им. Ф.Э.Дзержинского проверялась эффек-
тивность рециркуляции на котле производительностью 220 т/ч
при сжигании бурых углей Канско-Ачинслого бассейна. Эти опы-
ты показали, что из-за сравнительно низкой начальной темле-
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ратуры в ядре горения ( 1300-1450°С) ввод газов рециркуляции
оказыйает незначительное воздействие на образование окислов азо-
та /3/.

При использовании этого метода следует иметь в виду,
что увеличение количества рециркулирущих газов снижает КПД
котла (брутто) и увеличивает расход электроанергии на собст-
венные нужды. Достаточно ощутимы также капитальные затраты,
связанные с установкой дымососа рециркуляции и сопутствующих
газоходов. Поэтому рециркуляцию дымовых газов , как метод
борьбы с окислами азота, можно рекомендовать только для газо-
мазутных котлов.

ffoPAOff. вдауи. в топочную камеру как средство снижения
выбросов окислов азота, пришел в котельную технику из облас-
ти камер сгорания ГТУ, где он с успехом был опробован еще
в 60-е годы. Простота метода, удобство регулирования и низ-
кие капитальные затраты на устройство для впрыска воды или
пара привели к многочисленным попыткам использовать этот ме-
тод в котельной технике. Но в отличие от ГТУ, этот метод
оказался малопривлекательным по экономическим соображениям.
Эффективность метода даже на газомазутных котлах составляет
всего лишь 20-30$ и зависит, как и в случае с рециркуляцией
дымовых газов, от места ввода пара или воды.

При сжигании твердого топлива также были предприняты

попытки снизить выбросы yV t̂ за с ч е т впрыска пара или воды
• топочную камеру. Подсобные исследования этого метода были

проведеньг работниками ВТИ при сжигании экибастузского угля.

На котле производительностью 475 т/ч были опробованы вариан-

ты с подачей воды в короб горячего воздуха и с подачей пара
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в рассечку между каналами аэросмеси и вторичного воздуха.
В обоих случаях снижение концентрации № х за котлами ПК-39
было незначительным, а увеличение вводимой в топку влаги при-
водило к потускнению факела и к появлению пульсаций в топке
/3/.

Вероятно, этот метод можно рекомендовать (учитывая малые
затраты на его реализацию) для борьбы с окислами азота толь-
ко в аварийных ситуациях, например, при особо неблагоприятных
метеорологических условиях, когда нельзя снизить нагрузку
котельной или применить другие методы борьбы с выбросами Wft*.

Более перспективными методами снижения выбросов окислов

азота являются Ш В 9 Ш Н 8 Ш Э 0 Ш & . Я
В области избытков воздуха, обычно применяемых в котельной
технике, образование окислов азота снижается при уменьшении
концентрации кислорода. Вместе с тем, при больших избытках
воздуха наблюдается обратное явление, снижение концентрации
МО*, происходит при увеличении ° 6 , Это явление было исполь-
зовано для разработки метода нестехиометрического сжигания,
который состоит в том, чтобы вопреки традиционному равномер-
ному распределению топлива и воздуха по всем горелкам, ис-
кусственно создать в одних горелках недостаток, в в других-
ловышенный избыток воздуха.

Энергетиками СССР метод нестехиометрического сжигания
с успехом был применен на газомазутных (ТГМ-96) и пылеуголь-
ных (ТПП-312) котлах.

Естественным развитием нестехиометрического сжигания
явился метод двухступенчатого сжигания, когда через все го-
релки подают топливо с недостатком воздуха, а в конечную
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часть факела вводят остальной воздуха, необходимый для пол-
ного сгорания топлива. Этот метод был внедрен на нескольких
котлах еще в 70-х годах. На твердом топливе хорошие резуль-
таты были получены при сжигании кузнецких каменных углей в
котлах ЕКЗ-2Ю-140Ф и EK3-220-I00. Без ухудшения топочного
процесса удалось снизить концентрацию в дымовых газах с
800-900 мг/м3 до 450-600 мг/м3 /3/.

.N0
x
является экономически выгодным путем решения проблемы, т.к.

масса металла, расходуемого на горелки, составляет примерно
1% от массы всего котла, а трудозатраты на изготовление го-
релок - около 2% суммарных трудозатрат при изготовлении кот-
ла в заводских условиях.

Конструкция горелочного устройства в значительной степе-
ни определяет интенсивность воспламенения факела, скорость
смешения топлива с воздухом и максимальный уровень температур
в ядре горения. Следовательно, изменяя конструкцию горелок,
можно воздействовать в нужном направлении на интенсивность
образования окислов азота.

В отечественной энергетике хорошие результаты были полу-
чены на водогрейных котлах при сжигании природного газа за
счет применения горелок двухступенчатого смешения (рис.2)
Без ухудшения топочного процесса концентрация JV^t была сни-
жена примерно в 2 раза.

На нескольких пылеугольных котлах, имеющих вихревые
горелки с двумя каналами по вторичному воздуху, был проверен
метод, обеспечивающий замедленное подмешивание вторичного
воздуха к аэросмеси. Впервые на котлах EK3-420-I40-5 при
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сжигании экибастузского угля концентрация окислов азота была
снижена с 800 до 600 мг/м3 (при оО -1.4)

В настоящее время по общему признанию наиболее эффектив-
ным методом борьбы с окислами азота является метод ступенча-
той подачи топлива с восстановлением № х в топке. Техничес-
кое решение, реализующее этот метод, заключается в том, что
выше основных пылеугольных горелок в топке устанавливаются
дополнительные горелки, в которые подается часть топлива с
недостатком воздуха. Благодаря этому в топке создается зона
с восстановительной средой. Еще выше располагают сопла для
ввода третичного воздуха, необходимого для завершения топоч-
ного процесса.

На рис.3 приведен эскиз одного из вариантов осуществле-
ния этого метода применительно к пылеутольному котлу, переве-
денному на сжигание природного газа. Горелки верхнего яруса
на этом котле были использованы для создания восстановитель-
ной зоны, а на заднем экране были смонтированы сопла для по-
дачи третичного воздуха. Концентрацию N0*. удалось снизить
с 368 до 185 мг/м3 ( в пересчете на №г. при О

г
 = 3#)/4/.

Результаты выполненных исследований показывают, что
технологическими способами воздействия на топочный процесс
даже при одновременном применении нескольких методов не уда-
ется снизить концентрацию N C

X
 более, чем в 3 раза на газо-

мазутных котлах и в 2 раза на пылеугольных котлах.
Более глубокое снижение концентрации ftOx. в уходящих

газах котлов может быть достигнуто за счет разложения или
связывания уже образовавшихся в топочной камере окислов азота
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путем ввода в газоходы котла аммиака, озона или других хими-
чески активных веществ.

2. Сокращение или ликвидация солевых стоков

Как известно, теплосети существуют "открытые" ,т.е. с
прямым разбором воды потребителем, и "закрытые", когда вода,
поступающая к потребителю, подогревается в бойлерах сетевой
водой. Исходя из этого различаются требования по качеству
сетевой воды, в широких пределах изменяется количество воды,
подаваемой на восполнение потерь воды в тепловых сетях и,
соответственно, меняется количество и качество солевых стоков,
образующихся при приготовлении воды для подпитки. Техно-
логические решения по сокращению солевых стоков применяются
примерно одни и те же, но производительность подлиточных
устройств "открытых" теплосетей может достигать 10 тыс т/ч
и более. Поэтому в последние годы применение таких систем
из-за образования большого количества солевых стоков ограни-
чивается, несмотря на целый ряд других преимуществ.

Наиболее простая технология приготовления' воды, при
которой не образуются солевые стоки, это лодкисление с декар-
бонизацией. При этом бикарбонатная щелочность разрушается и
способность воды к накипеобразованию значительно снижается.
Чаще подкисление производится серной кислотой, но когда в
исходной воде присутствуют сульфаты, то применяется соляная
кислота.

Для вод с высокой постоянной жесткостью и высокими суль-
фатами, а также в схемах с применением теллонапряженных во-
догрейных котлов, применение этой технологии затруднено.
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Ранее для вод такого класса применялось Na -катиони-
рование, при котором образуется большое количество солевых
стоков. В последние годы, для сокращения солевых стоков ре-
комендуется технология подкисления - декарбонизация - частич-
ное N(L- катнонирование. Процент N& - катионнрования опреде-
ляется качеством исходной воды и температурой нагрева сетевой
воды. В нормативах эта величина рассчитывается по карбонат-
ному индексу ( произведение кальциевой жесткости на щелоч-
ность сетевой воды) в зависимости от температуры нагрева.
Он может легко меняться, особенно для открытых теплосетей.
Для большинства классов вод большую часть года достаточно
одного подкисления и только при низких температурах необходимо
Na - катионирование.

Для вод определенного класса применяется известкование
с последующим незначительным подкислением. Образующийся в
осветлителе карбонатный шлам обзевоживается и используется
или снова в осветлителях, после обжига его в специалыгых
установках, или в цементной промышленности, в сельском хо-
зяйстве для известкования почв, и т.д. Данная технология
особенно выгодна при наличии вблизи ТЭС запасов извести.

На основной территории СССР зимой наблюдаются низкие
температуры, что приводит к необходимости поднимать темпера-
туру теплосети до 150°С и выше. Это вынуждает широко применять
схемы глубокого умягчения подпиточной воды на ионитовых фильт-
рах. Это, как правило, Na. - катионирование, иногда H -катио-
нирование "Голодной" регенерацией или даже глубокой регене-
рацией с последующим подщелачиванием.
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При Na, - катионировании наиболее распространенным реа-
гентом является хлористый натрий, который одновременно являет-
ся и наиболее неудобным реагентом для снижения солевых сто-
ков, так как образущизся при регенерации соли СаСо хорошо
растворимы в воде, трудно разделяемы при высаживании в
виде сухого остатка и обладают высокой агрессивностью при
термической переработке.

Поэтому при применении этого реагента общими решениями
являются как можно более глубокое предварительное умягче-
ние воды (известкование, содойзвесткование) и повторное ис-
пользование регенерационных растворов. Иногда применяется со-
доизвесткование отработанных регенерационных растворов с пос-
ледующим концентрированием их на выпарных аппаратах или мето-
дом электродиализа и повторным использованием.

В ряде случаев вместо хлористого натрия используется
азотнокислый натрий. Применение его позволяет использовать
обычные стали при термическом концентрировании. Кроме того,
избыток азотных солей в виде жидких растворов находит сбыт
в сельском хозяйстве для удобрения почв.

Перспективным является применение сульфата натрия. При
применении в качестве предварительной очистки воды известко-
вания, отработанные сульфатсодержащие растворы подаются в
сатуратор, где приготавливается известковый раствор для
осветлителя. Так как концентрация кальция в этом сосуде
большая, то вследствие достаточно маленького произведения
растворимости все сульфаты из раствора выпадают в осадок в
виде сульфата кальция. Осадок обезвоживается и утилизируется,
солевые стоки ликвидируются.
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Представляет интерес технология, примененная на одной
из ГЭС, по которой вода, поступающая на умягчение, предвари-
тельно не известкуется. Она обрабатывается на Н-катионитовых
фильтрах, причем глубина умягчения определяется необходимой
температурой сетевой воды. Фильтры регенерируются серной
кислотой, но раствор её используется многократно , до пере-
сыщения по сульфату кальция. Выделившийся осадок отделяется
в виде высококачественного товарного гипса, который отфильтровы
вается на вакуум-фильтрах. В фильтрате, естественно, остает-
ся сульфат магния, который подается в другуD емкость, куда
подается щелочь. При этом получается чистая товарная гидро-
окись магния, которая также обезвоживается и является прекрас-
ным сырьем. Фильтрат используется снова в цикле.

Если такая схема применяется в комбинации со схемой
двух-трехступенчатого обессоливания , то удается добиться или
полного прекращения солевых стоков, или их значительного
сокращения.

Широкое применение теплонапряженных водогрейных котлов,
имеющих температуру воды на выходе до 200°С, приведо к необ-
ходимости глубокого умягчения воды. Для избежания образова-
ния солевых стоков рядом автором для таких котлов была пред-
ложена так называемая двухконтурная схема. При этом вода,
находящаяся внутри котла, умягчается до жесткости менее
10 мжг-экв/кг. Циркуляционным насосом после котла она подает-
ся на теплообменный водоводяной аппарат, где нагревает соле-
вую воду. Потерь воды во внутреннем контуре нет. А так как
внешний контур не связан с огневым подогревом, то для обра-
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ботки води внутри его достаточно подкисления.
Для небольших по объему подпиточной воды теплосетей

применяются технологии стабилизации качества сетевой воды
комплектными, как правило фосфорсодержащими соединениями.

В ряде городов для стабилизационной обработки сетевой
воды применяется магнитная обработка, причем достаточно ус-
пешно. Широкое применение этого метода затруднено отсутствием
гарантированного метода расчета эффективности магнитной
обработки. Пока интенсивность смагнжчивания сетевой воды
определяется полуэмперическим путем, имеется достаточно вы-
сокая степень риска, особенно в суровых климатических усло-
виях.

Конкретная технология подготовки добавочной воды для
подпитки теплосети выбирается проектной организацией, исходя
из реальных условий работы теплосети и определяется технико-
экономическими расчетами.
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Рис З
Схема, трежступенчатйго сжигания
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SUMMARY

This article discusses nitrogen oxide emissions from various types of boil-
ers in Finland. The boilers have been classified into 61 classes according
to their size, combustion technique, and main fuel. A specific emission
coefficient (mg NO2/MJ) for each class has been determined, based on liter-
ature survey and actual measurements. The total N0 x emission has been cal-
culated for each class, using the emission coefficient and energy statis-
tics. The effect of various techniques for emission reduction has also
been investigated. The development of N0 x emissions has been estimated
for both the case where no preventing actions have been taken and for four
defined cases where alternative reduction measures are assumed.

The total N0 x emission from energy production in Finland was 96 000 t NO2
in 1986. Two-thirds of this amount originated in boilers larger than 5
MW, and the rest, in smaller boilers and industrial processes. The two
most important boiler classes from the NOx emissions point of view were
coal-fired boilers, with an emission of approx. 24 000 t NO2, and boilers
fired with a mixture of fuels, emitting approx. 15 000 t VO2.

By 2005, the total M0 x emission from energy production would increase 60 %
to approx. 160 000 tons if left uncontrolled. The emission level would
be 140 000 tons if primary reduction techniques are applied, and 110 000
t NO2 , if also catalytic N0x reduction devices are installed in boilers
larger than 300 MWi

1. INTRODUCTION

A result of human activity, nitrogen oxide is emitted from several different
sources, which may be divided into four groups as follows:

A. Emission caused by traffic and mobile machinery,
B. Emission caused by burning of fuels in heat and power boilers,
C. Emission caused by burning of fuels in industrial processes,
D. Emission caused by other industrial processes.

Nitrogen oxide emissions arising from burning of fuel have been charted
for the part of Finland in a research project, the final report of which
was published in the autumn 1987 III. This article is based on this report.

In the survey, the emission from different heat, power and process boilers
has received the main attention but, for tho sake of completeness, ÍJISO
other industrial fuel-burning processes and furnaces have h«en included.
The examination thus covers items B and C of above grouping.
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The work gives an estimate of the quantities of N0 x emitted from the various
types of boilers in Finland. Further, an estimation of the development of
emissions in the couple of decades to follow is given. Finally, the effect
of some abatement techniques and assumed restrictive regulations, on the
development of the emission, are studied.

2. FORMATION AND REDUCTION OF NITROGEN OXIDES IN COMBUSTION PROCESSES

Nitrogen monoxide may be produced in combustion processes by different
mechanisms. It has proven expedient to differentiate between NO formed
from the molecular nitrogen of the combustion air and, on the other hand,
NO resulting from any organically bound nitrogen present in the fuel.

2.1 NO FORMED FROM THE COMBUSTION AIR

When the fuel contains no significant amounts of organic nitrogen, which
is the case with natural gas and light fuel oils, all NO formed originates
in the molecular nitrogen in the combustion air. Such oxidation of molecular
nitrogen to nitrogen oxide is possible at elevated temperatures when atomary
oxygen is present:

N2+0 — » NO+N

It can be shown that above reaction is slow and without significance at
low temperatures. Only in flames or parts of flames where the temperature
exceeds some 1400 °C, this reaction is capable of producing significant
amounts of NO.

Owing to the marked temperature-dependence, nitrogen oxide formed by the
mechanism described above is called thermal NO. The production of thermal
NO is high for high temperature firing systems. Such firing systems in-
clude, for instance, slag tap firing or cyclone firing of coal, where the
production of thermal NO may rise to several hundred milligrams of N02 per
MJ of heat generated. With fluidized bed nor with conventional grate fi-
ring, on the other hand, the temperatures are not high enough for the for-
mation of thermal NO.

2.2 NO ORIGINATING IN THE FUEL

If the fuel contains organically bound nitrogen, which is the case with
heavy fuel oils, coal, and peat, the NO emissions are as a rule distinctly
higher than when burning fuels which contain no organic nitrogen. Although
the amount of nitrogen contained in the fuel is very small as compared
with the amount of the molecular nitrogen in the combustion air. (less than
1/1000), the nitrogen in the fuel is remarkably reactive and forms readily
nitrogen oxide. At normal burning of fuel, a substantial part of the nitro-
gen in the fuel, some 20-80 %, is oxidized to nitrogen oxide, whereas corre- <
sponding oxidation of molecular nitrogen in the combustion air remains \
at about 0.1 X. Oxidation of the fuel nitrogen neither requires high temp- i
eratures but temperatures well below 1000 °C are sufficient. {

Usually the proportion of NO originating in the fuel is.in coal and peat
boilers, for example, distinctly higher, and in heavy fuel oil boilers,

- 408 -



the primary methods, the formation of nitrogen oxide in the combustion
is minimized, whereas by the secondary methods, nitrogen oxide produced
is removed or reduced in a separate process conneced to the flue gas duct.

Of the primary reduction methods, the low NOx burners probably have the
greatest significance in Finland. In these, the combustion air is supplied
in stages into different points in the burner. Thus only part of the com-
bustion air enters the burner at the root of the flame the remainder being
introduced at the flame edges. This staging of the combustion air supply
results in a substantial reduction of formation of especially fuel NO. In
a low NOx burner, the peak temperatures remain lower than in a conventional
burner, respectively, which also reduces the formation of thermal NO.

The staging of the combustion air supply may in some cases also be imple-
mented in the whole furnace. The burners are then operated with an air
deficiency all the way and final combustion takes place with excess air
supplied over the row of burners. Using this technique, the emission level
of, especially, large coal-fired boilers equipped with corner burners may
be somewhat lowered.

Of the secondary methods, the selective catalytic reduction method known
as the SCR process is the one from which most of the operating experience
up to the present time has been gained. With this technique, the nitrogen
oxide is reduced catalytically with ammonia to molecular nitrogen in an
SCR reactor. The reactor is usually dimensioned to reduce approximately
80 % of the nitrogen oxides in the flue gases.

3. CHARTING N0x EMISSIONS
A model describing boiler equipment and boiler fuel consumption in all
Finland is an essential part of this survey. The model is founded on, be-
sides various statistical data on annual fuel consumption, a special boiler
data file. This file is based on an extensive inquiry made at boiler plants
in 1985 and it contains detailed data concerning boiler operating hours,
fuel consumption, and combustion techniques in the year 1984.

The boiler data file includes data on 390 heating, power, and process boil-
ers. All boilers concerned are rated over 5 MW, whereby small boilers and
special industrial furnaces etc. remain outside the data file.

The boilers of the data file have been divided according to different par-
ameters into groups which we call boiler classes. Firstly, a division into
eight main classes has been made according to the main fuel of the boilers.
The boilers are further subdivided according to their rating, firing method,
and a closer definition of the fuel, thereby obtaining homogeneous classes
with respect to N0x emission.

Using the boiler data file for basis, a model has been made which describes
the distribution of fuels used in the production of energy, between the
different boiler classes. Using this model and the official fuel consumption
statistics /2/, the fuel consumption of any year desired may be calculated
for each boiler class.

A specific N0x emission factor has been determined for each boiler class.
This factor indicates the nitrogen oxide emission per unit of fuel energy
consumed (mg NO2/MJ). The factors have been determined based on an extensive
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about of the same order as the proportion of thermal NO.

The
of
The HCN produced is
is oxidized to form
oxygen are present.

organic nitrogen contained in the fuel is released in the beginning
the combustion as a small-molecule gas, mainly hydrogen cyanide, HCN.
HCN produced is highly reactive with oxygen and a large part of it

nitrogen oxide when oxygen or compounds containing

If, however, the atmosphere at the location where the hydrogen cyanide
is released is strongly reducing, rich in fuel, the hydrogen cyanide reacts
to form molecular nitrogen.

In fact, the methods known as low N0x techniques which ain at reducing
the formation of nitrogen oxides are based on the aforesaid. These feature
arrangements where, by staging the supply of combustion air and feeding
of fuel in various ways, air-deficient zones are formed in the combustion
space.

Figure 1 shows a schematic summary of the partial NO emissions produced
by the different mechanisms, as a function of temperature, for burning
of coal.
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1. Schematic representation of the distribution of . ormnr ion ;>t
NO between different formation mechanisms when burning coal, as a function
of temperature.

2.3 REDUCTION OF NITROGEN OXTDE EMISSIONS

The techniques for reducing nitrogen oxide emission may, in principle, be
divided i:ito two groups, that is, the primary and the secondary methods. By

- 410 -



study of literature, and emission measurements carried out on a number
of boilers in Finland /3/. Figure 2 shows a summary of the factors used
for emission calculations.
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FIGURE 2. Emission factors by group, as used in the calculations.

The total NOX emission is calculated by multiplying the annual fuel consump-
tion of each boiler class by the emission factor. The fuel consumption
of boilers rated less than 5 MW, different industrial process furnaces,
and similar fuel utilization has been estimated using various statistical
sources and earlier studies /4,5,6/.

4. NITROGEN EMISSIONS FOR DIFFERENT BOILER CLASSES

The results of emission calculations for the year 1986 are shown in Figure
3. The figure indicates that the total emission in 1986 was approx. 96 000
t NO2. As may be expected, coal-fired boilers are responsible for the heavi-
est emissions. Their share of all emissions resulting from burning of fuel
is about one-fourth. Peat and mixed fuel boilers combined produce another
fourth. The share of oil-fired boilers larger than 5 MW remains less than
10 %.

The emissions from wood- or bark-fired boilers, black liquor recovery boil-
ers, and gas-fired boilers are no more than a few percent of the total
emission, each.

Small fuel-burning units emit a total of approx. 15 000 t NO2 per annum.
This emission arises mainly from heating of buildings and from applications
in manufacturing industry. The emission from special firing units, indus-
trial furnaces, etc. is about the same. It consists mainly of the emissions
resulting from the utilization of heavy fuel oil at oil refineries and
in manufacturing industry.
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FIGURE 3. N0 x emissions by boiler class in Finland in 1936.
1. Oil-fired boilers. 6. Gas-fired boilers.
2. Coal-fired boilers. 7. Mixed fuel boilers.
3. Black liquor recovery boilers. 8. Boilers < "i MW.

FIGURE 'i. NOx emissions irom different smiru's in Tini.'init in 1'>.•>£,
A. Emissions caused by traffic and mobile machinery.
B. Emissions caused by heat and power boilers.
C. Emissions caused by burning- of fuel in industrial
i). Emissions causril by other iiulust ri;il pnx rases.

- 412 -



In Figure 4, emissions resulting from the production of energy in 1984
have been compared with other emissions. The emissions from traffic and
mobile machinery (group A) were estimated to amount to 122 000 t NO2 M/,
and those originating in so-called other industrial processes (group D),
about 5 000 t NO2 /4/, respectively. This estimation added, the sum total
emission for the country in 1984 becomes 210 000 t NO2, of which the share
of burning of fuel in different stationary units is approx. 40 %.

5. DEVELOPMENT OF NITROGEN OXIDE EMISSION FROM 1985 TO 2005

When evaluating the development of nitrogen oxide emission resulting from
burning of fuel, the official energy consumption prognosis from 1985 111
was used for basis. The prognoses for future consumption of energy and
estimated quantities of fuels used have subsequently been amended due to,
for instance, the change of oil price. Therefore, the estimations presented
would serve as guidelines only. The uncertainty is especially for the part
of the year 2005 quite notable as far as both the estimated energy consump-
tion and the boiler equipment structure are concerned (20-30 Z).

Herein only one scenario, the growth scenario, of energy consumption devel-
opment is examined 17/. Its prerequisites are:

1. Favourable economic growth, stable fuel world market prices, favourable
growth of export industry, forest industry growth in excess of 3 %/a,
GNP growth 2.5 Z/a.

2. The coal alternative is selected for basic power generation, i.e., ad-
ditional nuclear power plants will not be anticipated.

5.1 DEVELOPMENT WITHOUT ABATEMENT, "ALTERNATIVE ZERO"

Figure 5 shows the development of nitrogen oxide emissions for the various
boiler classes when no reduction techniques - even in new plants - are
applied. Total emission caused by burning of fuels will with this zero-al-
ternative increase from the 1985-level of approx. 97 000 t NO2 to about
128 000 t by 1995, and by 2005 it will have reached the level of 159 000.

The rapid increase of burning of coal and peat is quite strongy reflected
in the emission figures of coal and peat fired boilers and their share
of the total emission of boilers 5 MW and larger will rise from 52 % in
1985 to over 60 % no later than 1995.

The emission from oil-fired boilers, on the other hand, will somewhat de-
crease. The emissions from boilers burning natural gas will double but
still remain low in proportion.

5.2 DEVELOPMENT WITH REDUCTION TECHNIQUES APPLIED

Four development alternatives are examined in the following. In these,
reduction techniques and norms of varying degrees are applied. Table 1
shows a summary of reduction actions or assumed emission limits for four
alternatives.
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In contrast with the other alternatives, the starting point for alternative
I is not the actual assumed emission limits. Alternative I has been selected
to depict a situation where the primary nitrogen oxide reduction techniques
most easily adapted to Finnish boilers have been utilized. Figure 6 shows
the development of the emission rates for the different alternatives in
the period 1985 to 2005. As compared with the zero-alternative, the total
emission caused by burning of fuel will decrease about 10 ?.. It will, how-
ever, increase about 14 % from the 1985-level by 1995 and 40 %, by 2005.

40

1965

FIGURE 6. Development of
to different alternatives.

2005

emissions in energy production, according

Alternative II is based on the assumption that the standard presently in
force for existing plants with remaining operation time less than 30 000
hours in Federal Republic of Germany (FRG) will be applied. This standard
has been designed to allow compliance using normal primary methods (Table
1). Figure 6 indicates that this alternative will lead to an end result
much similar to that of alternative I above. The reduction actions, to
be sure, are mainly applied to the same boiler classes as in alternative I.
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In alternative III, the FRG standard for existing boilers with remaining
operation time nore than 30 000 hours is applied. This standard differs
from the standard applied to alternative II primarily for the part of large
boilers rated at 300 MW and over, these being subject to quite severe re-
strictions. In these large plants, the Units set cannot be complied with
only using primary methods presently known but application of secondary
methods is imperative. In actual practice this would mean application of
the SCR process to all plants rated over 300 MW. (Only coal-fired plants
of this size are in continuous operation in Finland.) With this alternative,
the emissions will be reduced by about 22 TL with respect to the estimated
emissions for the zero-alternative in 1995. In the estimation for the year
2005, this reduction will be somewhat larger, that is, 36 TL. Also the abso-
lute quantities of nitrogen oxides emitted as a result of burning fuels
will slightly have dropped by 1995 (approx. 5 X) from the level of 1985.
Then again, the total emission in 2005 will be some 10 % higher than in
1985.

The development of emission with alternative IV is based on the assumption
that the limits set for new plants in FRG are applied. These differ from
those in alternative III chiefly by the fact that the strict demands now
cover all boilers rated over 50 MW. For existing boilers, these demands
cannot be met applying primary methods alone but secondary methods must
be resorted to. This applies to all boilers over 50 MW, and in many cases
this is very difficult to implement. The result given by alternative IV
must therefore be considered as a kind of a theoretical lower limit which
actually never can be reached with the existing boiler equipment. However,
under the conditions of 2005, this alternative would be the one of a strong
restriction policy. With this alternative, the total emission resulting
from burning of fuels would remain about 38 % lower in 1995 than the cor-
responding emission for the zero-alternative. In 2005, this figure would
be 41 %, respectively. With this alternative, the total emission in 2005
could be retained very close to the 1985-level.

6. CONCLUSIONS

Above study indicates that the nitrogen oxide emissions caused by burning
of fuel will increase in Finland an estimated 30 Z during the decade that
follows, assuming that the prognosis for fuel consumption will hold and
that no actions for reducing emission are taken. The increase is mainly
caused by the expected increase of utilizing coal and peat for fuel.

The growth of the emission may to some extent be retarded by means of ni-
trogen oxide reduction techniques. The possibilities to reduce emission
are best at large coal- and peat-fired plants, where primary techniques
result in considerable reductions. Emission can be substantially cut with
primary techniques also in oil- and gas-fired boilers. The resulting re-
duction in emission will, however, be of little significance with a view
on the total emission since the role of these boilers will in the future
remain quite modest.

A large part of the nitrogen oxide emission in this country originates
in boilers whose emission levels cannot be substantially lowered using
the primary methods. Such boiler types are black liquor recovery boilers,
grate-fired boilers and fluidized bed boilers. Moreover, the specific emis-
sion lavels of these boilers are already low at present. As a result, in
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the coming decade, the total emission level can in the best case be lowered
only by one-third when using available means for reduction as compared
with the alternative where the emissions were free to grow (zero-alterna-
tive). With this efficiency of reduction, the growth of emission may roughly
be eliminated but lowering the absolute emission figures for 1995 substan-
tially below those of 1985 does not seem realistic with the premises given.
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Výměníky tspla k.p. První bminské strojírna pro teplárenství

Ing. Stanislav Marta
/es/

Ú v o d

Výměníky a energetické potrubí zabezpečuje k.p. První brněns-
ká strojírna ZKG již od zahájeni výroby parních turbin a kotla.
Za tuto dobu získala bohaté zkuienosti s projektovania, konštru-
ovaniu, výrobou a Montáži tichto zařízeni pro tepelné centrály,
výainíkové stanice atd.

První brninská strojírna patři svý» ročním objemem výroby vý-
měnlko tepla v hodnotě 160 ail. Kčs k nejvitila výrobcůa v ČSSR
v toato oboru. Plánované hodnoty ročního objaau výroby pro příi-
tl roky mají vzrůstající trend a v nejbližiia období se očekává
prudký nárost tohoto ukazatele. Uvedených hodnot se dosahuje při
velni rozmanitém sortiaentu výrobkA od aalých výminlkQ pro se-
kundární výaěníkové stanice o výhřevné ploie několika a 2 až po
teploflfcačni ohříváky o výhřevné ploie kolea dvou a pOl tielce
m2. Za sledovaná období posledních 32 let vyrobila První brněns-
ké strojírna kolen 6 000 výměníků tepla pro vytápěni, regeneraci
turbin a jiné účely.

V krátké* přehledu sa zaaěříae pouze m výaěnlky teplárenství.

VýHěnlky pro tsplársnské rekonstrukce elektráren

První brněnská strojírna stála u zrodu rekonstrukcí konden-
začních elektráren na teplárenský provoz a vyvinula typovou řa-
du výaěnlků pod turbínou v rozsahu výhřevných ploch 500 až 2200
a2. Koncepčně jsou výaěnlky pod turbinou kondenzátorového typu*
tj. a pevnýal trubkovnicemi, koapenzátory v pláiti a rovnýai
trubkMl. Plni funkci základních ohříváků velkých výměníkových
stanic. Dispozičně Jsou vlak unlstěny ve strojovnách pod výstup-
nial hrdly turbin, kde nahrazuji kondenzátory. Výaěnlky pod tur-
binou Jsou konstrukčně provedeny tak, že mohou pracovat v pod-
tlakových 1 přetlakových režlaech, obvykla do tlaku 0,2S
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Tí« uaožňujl optlaálnl provoz turbosoustrojl bud v* protpěoh vý*
roby elektřiny ntbo výroby tepla. Těaito výaěníky vybavujeae jak
vlastni turbiny do výkonu cca 65 MW# tak i turbiny typu SKOOA.

Jako ipičkové jsou u výainlkových atanic zařazovány ohřívá-
ky s plovoucí hlavou. Typová řada ohříváků pára-voda a plovou-
cí hlavou ja v rozsahu 8 až 800 a pro tlaky vody v trubkách
1.6 nabo 2,5 MPa a páry v plášti 0,6 a 1 HPa. Miao řadu byly
konstrukčně zpracovány 1 ohříváky o větilch výhřsvných plochách
např. ohřívák pokroková konstrukca s vestavěnýa chladičsa kon-
dsnzátu o kondenzační plols 1 000 a 2 a chladiči 1 46 a 2. Typo-
vá řada ohříváků a plovoucí hlavou ja v provadani horizontálním
1 vertikální*.

Z význačnéjIleh zahraničních elektráren* ktará byly rakonat-
ruovány na teplárenský provoz zabudovania výaěnlkA pod turbinou
nail konstrukca Je třeba uvést WlxjO - Švédsko* Trajčo Kostov -
- BLR, Oradaa - RSR. Z tuzeaakých elektráren byly diky zabudová-
ní našich výaěníko rekonstruovány např. elektrárny Koaořany* Ko-
sice. Bratislava. Žiline. Opatovlce a dálil. V najbližšia výhle-
du jsou rekonetrukce elektrárny Milník, Ditaarovlce a další; Naj-
starší výměník pod turbinou ja provozován v Koaoránech bez závad
deset let. Jeho výhřevná plocha o velikosti 1 750 a ja tvořena
trubkaal z antikorozní oceli 17 248.6* etejni jako u některých
dalších výainlkO celoevařovené konstrukce. Oosud největší výaě-
nlky byly dodány do Košic a tUt - Trajčo Kostov. Maji teplosaěn-
nou plochu 2 200 a2, proaěr pláště 3 000 M , dálku ca 12 •. haot-
nost ca 110 tun.

K využití nízkopotanclálnlho tepla z jaderných nabo klasic-
kých alaktráren pro účely vytápění jeou projektovány většinou
speciální výaěnlky alao typovou řadu. Vyplývá to většinou z po*
žadavku na dispoziční ualstěnl výaěnlkfi ve strojovně nabo vý*
aěnlková stanici* t.j. zda Jda o rekonetrukci starého zařízení
nebo novou stavbu. Oále konatrukoe výaěníkv závlaí m vallkoa-
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ti ohřáti oběhové topné vody v jednoa výaěnlku* na cheaickéa
složeni a člatoti oběhové vody (topné)* aožnoataeh aontáia a
deaontáže, zpúaobu prováděni oprav a daliich podainkách. Výaě-
niky pro vyvedeni tapla v horké vodě z klasických i jaderných
alaktreran aa vyznačuji valkýal výhřevnými plochaai, valkýsi
rozaěry a haotnostai, což odpovidá požadavkůa na vyvadanl vel-
kých tapalných výkonů.

Koncapca výaěnlků této akupiny bývá různé. Výaěniky a plo-
voucí hlavou a U-trubkaai a* navrhuji Jako horizontální 1 ver-
tikální* výaěniky a pavnýal trubkovnlcaai vevařenýai do pláš-
ti jako horizontální. Materiál výhřevných trubak aa voli a o-
hledea na požadovanou dlouhodobou životnost většinou z antlko-
rozlvnl ocall pokud to dovolí složeni oběhové topné vody*

První válkou čeekoslovsnskou invaatičnl akci pro využiti
nlzkopotanclálnlho tapla z Jadarné alaktrarny k topnýa účeloa
Ja tapalný napájač z VI v 3a*lovských Bohunicích do Trnavy. Na
atraně zdroja v areálu Jadarné alaktrarny Je výaěnlková atanlea
vybavena vartikálnlal výměníky epeolálni konatrukea. Plocha vý-
aěny tapla každého výaěnlku mi velikost 600 a 2 a Je tvořena
trubkaal ve tvaru U. Trubkovnice je ve spodní čáeti výaěnlku*
kondenzát z péry odtéká dírou v ose trubkovnice* Toto provede-
ni uaožňuje provoz a vysokýai teplotnlal rozdíly oběhové topné
vody na vatupu a výatupu do výaěnlku. Splňuje požadavek projek-
tu na teplotní rozdíl 60 K.

Předávací stanici na atraně spotřeby v Trnavě vybavila Prv-
ní brněnská strojírna výaěniky tepla a plovoucí hlavou za avé
typové řady*

Z projektovaných akci v jadamé energetice zaslouží zvlášť
ni pozornost zařízeni pro vyvedeni tepla z jadamé elaktrárny
Dukovany* Vzhlodea k toau* že prv nedostatek aleta ve strojov-
ně nabylo aožno ualstlt jednoúčelové teploflkačnl výaěniky ani
velké roury pro odvod odběrové páry z turbin aiao strojovnu*
vyvinul Výzkuaný ústav energetických zeřlzenl v Brně dvouůče-
lové( výaěniky. Tyto výaěniky budou dispozičně ualetěny ve stro-
jovně alato ohříváků nízkotlaké regeneracs a budou plnit sou-
časně dvě funkes. V jednoa plášti dvouúčelového výaěnlku budou
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zabudovány dva trubkové svazky • trubka*! va tvaru U. V jsdno*
trubkové* svazku aa buda ohnívat napájači voda pro ayatéa níz-
kotlaké rsgsnsraca* v druhé* trubkové* svazku se buda ohřívat
oběhová topná voda pro systéa taplofikaca. Topná pira pro oba
trubkové svazky ja spolačná z příslušného odbiru turbiny* Prv-
ní výkonová atapa uvažuj* a třístupňový* ohfava* obehové topné
vody a dvouúčslové výaěnlky dispozičné nahradí ohříváky nízko-
tlaké raganarac* NT03, NTO 4 a NTO 0, Konstrukční* zpracováni*,
výrobou a aontéžl dvouúčalových výainlkO byla pověrana První
brnenská strojírna*

Také pro výaěnlkové ataniea daliich projaktovaných tápal-
ných napajačO, ktaré počítají a vyvadania tapla z Jaderných
alaktráran poskytla První brněnská strojím* projekční podkla-
dy teplofikaCnich výainlkO* 3edné sa o tapalné napájača* ktaré
povadou z Jadarné alaktrérny Saslovské Bohunic* do Leopoldova
a Hlohovca* z 9E Hochovca do Lavic a Nitry* z X Taaslln do čee-
kých Budějovic a daliich *iat v jižních Cáchách. Zvláštnosti
taplofikaca Českých Budijovic Ja to* ža 9* zda mé zachovat pára
jako taplonoané *adiu* i po napojeni na tspalný napájač z Ts*e-
llna. To předpokládá* připojanl oběhové topné vody o taploti ca
180°C z tapalného napájača na nízkotlaký paroganarátor a náalad-
nou tsraokoaprasi páry nm vyěil tlak* odpovídající parní altl
••sta.

Z daliich vslkých invastičnlch akci 8. a 9. pětliateho plánu,
na ktarých 99 buda První brninaká strojirns podllat dodávkaal
výaěnikových stanic ja třsba uvést tapalné napájača* u nlchi bu-
dou zdroja* tapla klasické alaktrérny. 3a to zajaéna tapalný na-
pa J ač z Hilnlka do Prahy, z Oitaarovlc do Oatrávy a z Prunéřova
do Cho*utova« Také u tichto akci byly v ráaci přadávánl podkla-
dO pro zpracováni projaktových ókolô nabídnuty výaěnlky pokroko-
vých konatrukd.

Výaěnlky pro aakundárnl atanlea taploflkačnloh sltl

Provozní spalshllvost a tachnické úrovaň tapláranakýoh*vý*i-
nikÄ přispěla k torní, ža Prvni brněnaká strojírna byla určana
Opatřanl* FMHTS č. S/82 finální* dodavatala* výaěnlkovyoh ata-
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nic o výkonu nad 20 MW, Funkci finálního dodavatele plni nejen
při výstavbě výaěnlkových atanlc v aistě zdroja, ala 1 v alstě
spotřeby. Pro výainíková stanica mániích výkonů než 20 MW dodá-
vá I.BZKG výainiky tapla v ráaci kuaových dodávek.

V táto oblasti aá První brněnská Již desítky let provedenu
typizaci výainikO. Kroai uvedená typová řady výainíkO pára-vo-
da a plovoucí hlavou aá typizovány táž protiproudá výaěnlky ty-
pu voda-voda a ohřívače teplá užitková vody.

Typová řada protiproudýeh výaánlkO tepla voda-voda aá rozsah
výhřevných ploch 4 až 160 a 2 při tlacích v trubkách 1,6 MPa ne-
bo 3.2 MPa. v pláštích do 2,5 MPa. Mlao řadu byl konstrukční
zpracován výainik o výhřevná ploie 300 a 2. Potřebných výkonft
výaěnlkových stanic typu voda-vode lze dosáhnout ssriovýa zapo-
jenia protiproudýeh výainikO do dvojice, připadni nikollka dvo-
jic* nebo paralelnia razenia do dvou nebo nikollka vitvi. Tia
vznikají u výainlkových stanic vyiilch výkonů a hmotnostních
tokO baterie výainikO.

Pro ohřev užitková vody dodává První brninaká strojírna oh-
řívače , kde Jako topná aediua aOža být zavedena voda nebo pára.
3e vytvořené typová řada ohřlvačO (bollerO) v rozsahu objeaů
250 až 10 000 1 vody při ilroká ikále výhřevných ploch trubko-
váno svazku. Provedeni ohřlvačO Je vertikální 1 horizontální
pro rázné tlaky v pláitl 1 v trubková* avazku.

8 realizaci dálkových tepelných- napaJečO z Jaderných elekt-
ráren a velkých klasických elektráren značni vzroste 1 roziiře-
ni použiti výainikO tepla typu voda-voda. Oejich poažitl dosáhne v
blízká budoucnosti nebýveláho rozeahu, nebol budou postupná na-
hrazovat výainlky tapla pára-voda v takových sgloaeracích jako
je Praha, trno* Ostrava • v daliich cílových aietech dálkových
tepelných napaJečO připadni v aenilch aiateoh po trase dálkovo-
du. V soufttu budou výainiky tepla typu vodo-veda zajlitovat v
rekonetruovaných nebo nových sekundárních výainlkových stanicích
Již v 9. PLP tepelná výkony o tlabíoh MWt.
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Současné požadavky energetiky

Současná úroveň rozvoje oboru výměníků tepla je charakteri-
zována zvyšováním kvantitativních i kvalitativních ukazatelů.
Při přetrvávající potřebě malých a středních výměníků vzniká
potřeba výměníků pro velké tepelné výkony, hlavni v souvislos-
ti s rekonstrukcemi kondenzačních elektráren na teplárenský
provoz a s využitím nizkopotenciélniho tepla jaderných elekt-
ráren pro topné účely. Navíc výměníky pro vyvedeni tepla z kon-
denzačních elektráren se většinou montují do starých provozů a
musí kromě požadavků na vysoký výkon, ohřáti vody a koncový ne-
dohřev splňovat ještě speciální požadavky na umlstini do stro-
jovny nebo výměníkové stanice.

Další nový prvek související s vyvedením tepla z jaderných
a volkých kondenzačních elektráren Je v místi spotřeby, kde je
nutno doposud neobvykle velké tepelné výkony transformovat ve
výměnicích typu voda-voda. To vede k bateriím typizovaných vý-
měníků nebo k vývoji nových výměníků o velkých teplosminných
plochách a speciálních charakteristikách.

Volké ohříváky pára-voda vyvinuté na základe posledních po-
žadavků energAtiky nezřídka přavyiujl možnoati zdvihacích za-
řízeni výrobní haly a hraničí a transportními možnostmi. Tyto
extrémní požadavky byly viak diky mimořádným postupům v První
brněnské až na ojedinělé výjimky splněny.

Provoz velkých Jednotek vyzdvihuj* otázku spolehlivosti. Aí
už se jedná o provoz velkých bloků a vysokou termickou účinnos-
ti, kde jde o spolehlivost regeneračních ohříváků nebo se Jed-
né o velké výměníkové stanice, kde jda o spolehlivost ohřívá-
ků pro vyvedení tepla. Jakákoliv manipulace a rozmirnými a tiž*
kými ohříváky nebo jejich trubkovými svazky* v připadi poruchy
je velmi obtížná a opravy značni nákladné a zdlouhavé. Výainl-
ky pod turbinou manipulaci bez demontáže čáatl turbiny praktic-
ky vůbec neumožňují. Proto Je nezbytné, aby velké regenerační
ohříváky a výměníky pod turbinou vykazovaly vysokou spolehli-
vost a životnost odpovídající žlvotnoatl turbíny* životnost
ohříváků pro vyvedeni tapla % jadarnýeh alaktráran požaduje
Enorgoprojokt 30 roků.
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Zajištěni spolehlivosti a životnosti

Na zajišťováni dlouhodobé životnosti zařízeni se určitou mě-
rou podílí projektant, výrobce i provozovatel.

A. Úloha projektanta

V nejbližiím období by se při navrhování zařízeni pro velká
výminíkové stanice měla zvýšit zejména úloha projektanta. Poža-
dované vysoké životnost ohříváků srovnatelné s životností Ja-
derné elektrárny vede k volbš výhřevných ploch z nerezové oce-
li. To však se stupnim poznáni o kvalit* a působeni oběhové vo-
dy v poslední době vede k vážnému narušeni koncepce nerezových
ohříváků. Otázka chloridové koroze se dostává do popřsdi zájmu
chemiků a konstruktérů. Určité rozpaky v otázce chloridové ko-
roze se udržuji zejména tím, že norma kvality oběhové vody pro
provoz tepelných sítí se o chloridech vůbec nezmiňuje a kon-
krétní údaje v normách nebo směrnicích se týkají primárních o-
kruhů jaderných elektráren, což jisti nelze bezvýhradně apli-
kovat na okruhy obihové topné vody. Podle posledních zpráv z
energetických provozů v ČSSR projevuje se v současné dobi znač-
né znečištění a zhoršeni jakosti povrchových vod, které se po-
užívají jako výchozí surové vody pro další chemickou a tepel-
nou úpravu* Dosud používané, ale i novi projektované úpravny
napájecí vody a hlavni obihové topné vody pro centrální zásobo-
vánl teplem viak nezvládnou zvýšené znečištěni vstupních vod. V
současné dobi jsou hlášeny některé dříve ss nevyskytující poru-
chy výhřevných trubek výainikô i kondenzátorů a to u všech dru-
hů materiálů běžně používaných a dosud osvědčených v dlouhodo-
bém provozu*

Při Jednáni a odbornými pracovišti objevuje ta potřeba za-
jištěni odpovídající Jakosti oběhové topné vody 1 za cenu změ-
ny technologie úpravy vody a s tím souvisejlol rekonstrukce
úpraven. Pro zajištění dlouhodobá žlvotnoatl ohříváků aa zvláš-
tě ukazuje nutnost sníženi obsahu chloridů v oběhové topná vodě
pod dosud používanou hranici 60 až 70 mg/l i za cenu, že bude
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nutné pro plněni a doplňováni rozvodů použit připadne napáječi
odu pro kotle nebo parogenerátory. Pro odstraněni vlivu chlo-
ridů na teplosměnné trubky bude nutné volit především i zásahy
v chemické a tepelné úpravě vody, protože naše současná hutní
výroba neposkytuje vhodnější a dostupný materiál více odolný
chloridom při splnění požadavku dlouhodobé životnosti.

B. Úloha výrobce

Výrobce plni evou úlohu při zajišťováni spolehlivosti a ži-
votnosti zařízeni v podstatě ve dvou oblastech :

materiálové a vyrobili

Co se týče možnosti výběru materiálu pro výrobu výměníků
tepla Je nutno Již řadu let konstatovat stagnaci. Pro zajiště-
ni tradiční výroby nízkotlakých výměníků pro výměníkové stani-
ce a regeneraci je v podstatě jediný vhodný materiál výhřev-
ných trubek a to Staboleg ČSN 42 3239.26 z Kovohuti Čelákovi-
ce. Výhřevné plochy z těchto trubek vykazují životnost 8 až 12
roků. Pokud stoji výrobce před úkolem vyvinout výrobek o delší
životnosti, ocitá se v současné době v složitém postaveni.
Trubky z uhlíkaté oceli vykazují životnost 4 až 8 roků a 8
trubkami nerezovými nejsou dlouhodobé zkušenosti pro oběhovou
topnou vodu a Je signalizováno nebezpečí Jejich korozního na-
padeni chloridy, případně bakteriemi.

Návrhy na trubky z titanu, které se s ohledem na Jistou ne-
důvěru k nerezu začínají vyslovovat, nejsou v současnosti pod-
loženy seriózním zdůvodněním ani dostupností tohoto materiálu.
Trubky z materiálu 17 248.6 zůstanou zřejmě i pro nejbližší ob-
dobí tím nejkvalitnějším prvkem výhřevné plochy, který se v tu-
zemsku dá zajistit, přestože pochází ž podřadné skupiny po vy-
tříděni trubek pro jadernou energetiku a na export. Zvažuje se
i možnost použiti trubek z materiálu 17 353.4, který Je ale o
ca 1/3 dražší.

Situace u ostatních hutních výrobků není také lepší.Tloušť-
ky plechů jsou odstupňované po 2 i vice mm, čímž se mnohdy
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zbytečně zvyšujtí hmot no e t výrobku* Mino to odběr hutního mate-
riálu Je podmíněn objednania minimálního množství, což bývá ob-
vykle 10 a více tun.

Pro zajištěni výroby výměníků v První brněnské strojírně by-
la vypracována technologická studie, která vychází ze záměru
podstatného zvýěani objemu výroby výměníků v 8. PLP a výhledo-
vě i 9. PLP. Navržená koncepce vychází z toho, že vedle pods-
tatně zvýieného objemu a produktivity výroby .Je rovněž nezbyt-
né zajiStěni požadované vysoké kvality s životnosti.

Splněni uvedených kvalitativních i kvantitativních požadav-
ků nebude možné doposud obvyklou technologii na stávajícím vý-
robním zařízeni a zavedenou organizaci výroby. Proto se zřizu-
ji specializovaná pracoviště s novými stroji a začleňuji se me-
zi stávající stroje tak, aby se výrobní tok blížil optimálnímu.
Nelze totiž uvažovat pro změněnou sprtimentálni skladbu výroby
se zvětěenlm výrobních ploch. Nezanedbatelný význam má přitom
zavádění nové techniky včetně automatizace a robotizace. Rov-
něž zvýSaná pozornost je věnována Jeřábům a Jeřábovým drahám, z
nichž řada vyžaduje generální opravu. Pro splněni požadované-
ho objemu výroby výměníků se provádí také nezbytné organizač-
ní změny, zvláitě v rozmístění ručních práčoviôt a montáže.

Požadavek na zvýSenou kvalitu přlnáil s sebou samozřejmě i
požadavek na zvýSenou kontrolu na vSech stupních výroby. Počí-
naje vstupní kontrolou hutních výrobků přes mezioperačnl kon-
troly až k výstupní pevnostní a těsnostnl zkouSce výměníku.Do-
plňujeme proto odborná pracoviště potřebným zařízením pro de-
fektoskopii a hydraulické zkouSky.

C. Úloha provozovatele

V provoze dochází často k případům, že výměníky Jsou provo-
zovány za jiných podmínek, než na Jaké byly navrhovány. Oe tře-
ba si uvědomit, že přetěžování ohříváků.neprospívá ani spoleh-
livosti ani životnosti. Při přetěžováni dochází u přírubových
výměníků k otevíráni hlavních přírubových spojů a tlm k netěs-
nostem. r>ři nadměrných rychlostech páry dochází k rozkmitáni a
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následným narušar.im výhřevných trubek.

Otázka tepelných šoků, rychlosti uvádění do provozu a od-
stavováni z provozu má zajisté vliv na tvanlivost o kvalitu
spojeni trubka-trubkovnice a tin i provozní spolehlivost ce-
lého výměníku.

Dále je nutno bedlivě hlídat kvalitu vody. K otázkám zaná-
šeni a kyslíkové koroze, které jsou dostatečně znány, přibyla
s nástupem nerezové oceli do teplofikačních ohříváků i otázka
chloridové koroze. Ojediněle se vyskytly u výměníků voda-voda
i případy totálního zaneseni piskem nebo usazeninami z geoter-
mální vody.

Z á v ě r

Mino výměníky pro teplofikaci uvedené v předchozím přehledu,
vyrábí Prvni brněnská strojírna výměníky nízkotlaká a vysoko-
tlaké regenerace k turbinám Prvni brněnské, výměníky nízkotla-
ké a vysokotlaké regenerace k turbinám ŠKODA pro jadernou ener-
getiku a výměníky speciální. Patři sem výměníky tepla spaliny-
-vzduch, které jsou funkčně zařazeny Jako regenerátory u spalo-
vacích turbin, výměníky spaliny-voda pro využiti odpadního tep-
la spalovacích turbin, výměníky pro klimatizaci uhelných dolů,
výměníky technologicky začleněné při výrobě barevných obrazovek,
výměníky pro biotechnologické procesy, chladiče na mořskou vo-
du a další.

Splněni záměra na dosaženi pokrokových a spolehlivých výrob-
ků zajiituje Prvni brněnská strojírna jak vlastním vývojem, tak
i spoluprací s výzkumnými ústavy a odbornými celostátními pra-
covišti resortů hutnictví a těžkého strojiranstvi, energetiky
a odbornými pracovišti vysokých Skol.
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Perní a horkovodní kotle v soustavách CZT
vyrábgné v koncernovém podniku IBZKG

íáil&n Doležel
/es/

Perní kotle jako tr&diční výrobky ^rvní brněnské strojírny vždy
patřily vysokou technickou úrovní k předním představitelům čes-
koslovenského kotlářského oboru.

5 rostoucími póž&d&vky na spalování rozličných diu hů pt-liv se
rozšiřoval i počet typů vyráběných kotlů od nejmenších jednotek
s nízkými výkony & parametry až po velké energetické bloky.

Široká škál& odbytových kategorií postupné zehrnov&la parní
kotle nt spalování všech druhů paliv, též kotle horkovodní a
speciální pro náročné provozní a ekologické podmínky. Jednalo
se o kotle regenerační ne využití výluhů z výroby celulózy,
spalovenské na l ikvidaci komunálních a nemocničních odp&dků,
spslinové na využití odpadního tepl& ze spalovacích turbin, hut-
ní prvovýroby a radiační pece parního reformingu ne výrobu vo-
díku.

Mimo uvedeného jsou součásti výrobního programu našeho podniku
mlýnice pro přípravu uhelného prášku, hořáky a palivové hospo-
dářství kapalných a plynných paliv, regenerativní ohříváky vzdu-
chu Ljungstrôm a přístroje na čistění teplosrcěnných kotlových
ploch.

Tradičním odbytištěm našich kotlů je kromě tuzemských odběra-
telů Střední Evropa a blízký Východ. N&še kotle jsou též v
úspěšném provozu v zemích Dálného Východu a Jižní Ameriky.

Hodnocení etap vývoje oboru 48i a význam dodavatelské činnosti
v jednotlivých obdobích 173 l e t existence podniku je velmi ob-
sažné a není možné ho v tomto článku vyčerpat. Bude připomenu-
ta pouze nedávná doba, v níž vznikly typy kotlů, jimiž se
První brněnská strojírna' podílí ne rozvoji teplárenství.
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Velký impuls k rozvoji teplárenství v Československa byla
v třicátých letech výst&vbe průkopnické vysokotlaká teplárny
Západomoravských elektráren v Brně. Toto dílo, postavená pod-
le koncepce profesora Ing. Lista bylo v té době špičkový* sa-
řízením tohoto druhu v Evropě*. Konkursním řízením jsme byli
určeni jako dodavatel 2 granulačních kotlů o výkonu po
50 t.h na spalování podřadného oslavanského uhlí* Zbývají-
cí dva kotle této kotelny dodávala Královopolská strojírna
Brno e škodový závody Hradec Králové.

V roce 1938 je::? ke stávajícím 4 kotlům jako další etapu do-
dali ještě pátý strmotrubný kotel s výtavným ohništěm o par-
ním výkonu 60 t.h .

V průběhu dalších let vyb&vil kotli náš podnik teplárny vel-
kých průmyslových podniků, j&ko např. Chemické závody v Zálu-
ží u Mostu, Kaučuk Kralupy. Nikl 3ere3, dlovnaft Bratislava,
Východoslovenské železárny Košice a do řady podniku v zahra-
ničí.

I když začátky teplárenství spadají do třicátých let, k jeho
významnějšímu rozvoji dochází až po roce 1950. Po období vý-
stavby tepláren na bázi domácích tuhých paliv v padesátých,
letech, byla před rokem 1970 a několika následujících letech
sledována možnost tepelného z ásobování na bázi spalováni ole-
je a zemního plynu.
Do období nástupu jaderných elektráren s odběrem tepla nebo
jaderných výtopen, je nutno náhradou za ušlechtilá paliva

maximálně využívat aéněhodnotná uhli s donacích dolů*
V československém teplárenství jt možné v současném směru
vývoje rozpoznat určité tendence* Ja to dáno at jedné straně
stále rostoucími nároky na dodávku tepla s centrálních zdro-
jů, na druhé straně potížemi s neustále sa zhoriující kvali-
tou peliva, ekologickými problémy a záměry postupného přecho-
du vybraných velkých kondenzačních elektráren na výrazněji
ekonomickou kombinovanou výrobu elektrická energie v tepláren-
ském cyklu.
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Tyto otázky včetně nutnosti úspory ušlechtilých paliv z do-
vozu, ekologické požedtvky, vzájemné vztahy na investiční
náročnost a výhody kombinované výroby elektrické energie
a nízkopoteneionálního tepla byly mnohokrát rozebrány a
kvantifikovány. Výsledkem je celá řada vládních usnesení 9
opatření k zabezpečení co nejracionálnějšího řešení.

Rozvoj kotla pro teplárenství, které mejí v První brněnské
strojírně více než padesátiletou tradici, je věnována nále-
žitá pozornost v projektování, vývoji, výrobě a předávání
do provozu.

V době, kdy bylo velmi rozšířeno používání ušlechtilých pěliv,
neopoměli jsie svou pozornost soustřeďovat též na icotle na
spalování méněhodnotných tuhých paliv. Získané zkušenosti
s těmito palivy se vypittily v současné době, kdy je na
spalování těchto druhů paliv kladen velký důraz.

Všechny technické a fyzikální závislosti, na příklad vlast-
nosti paliva a popele, vlivy na z&nášení kotlu, stabilita
hofení, ciriulace v kotli, otázky rosného bodu, otěrového 8
korozívniho opotřebení, platí v kotlářské praxi a při daném
typu kotle bez ohledu ní- jeho použití jeko elektrárenský
nebo teplárenský stejně.

Odlišná je problematika provozu teplárenského v požadavcích
na vlastnosti teplárenského kotle, zejména ne minimální
výkon a přetížení, rychlost najíždění, denní odstavování
a výši stabilizace. Tyto otázky řešíme u jednotlivých přípa-
dů podle konkrétních požadavků odběratele.

První brněnská strojírna jako dodavatel kompletních tepláren
má ve svém výrobním program hlavní zařízení, sloužící ke
kompletaci provozuschopných celků, to je p&rni a spalovací
turbiny, parní, horkovodní a speciální kotle, výměníkové
stanice fa potrubí*

V současné doba můžeme nabízet následující typové řady kotlů
vhodných- pro použití v teplárnách a výtopnách*
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Kotle na spalování topného oleje a zevního plynu*

1) Parní kotle nízkotlaké dvoububnové s kotlovým svazkem,
sanonosné v rozsahu výkonů 25 - 130 t.h o tlaku 1,32 -
3,73 HPa a teplotě přehřáté páry do 450°3.

2) Farní kf.le středotlaké jednobubnové, samonosné v roz-
sahu výkonů 25 - 120 t.h"1 o tlaku 3,73 - 6,28 UPa a
teplotě přehřáté páry do 500°C.

3) Farní kotle vysokotlaké jednobubnové v polověžovém prove-
deni v rozsahu výkonů 115 - 480 t.h"1 o tlaku 9,41 -
13,63 MPa a teplotě přehřété páry do 535°S.

4) Horkovodní kotle skříňové v rozsahu výkonů 8,72 - 58 MW
o tlaku oběhové vody 1,52 - 2,55 MPa a minimální teplotě
vstupní vody při topení olejem 120°3 a zemním plynem 80°C.

ďranulační kotle na spalování hnědého, a černého uhlí.

1) Parní kotle granulační nízkotlaké dvoububnové s kotlovým
svazkem v rozsahu výkonů 75 - 115 t.h o tlaku 1,32 -
S73 HPa a teplotě přehřáté páry do 540 °0.

2) Parní kotle granulační vysokotlaké jednobubnové v rozsahu
výkonů 75 - 480 t.h"1 o tl&ku 9,41 - 13,63 MPe a teplotě
přehřáté páry do 540°3.

3) Horkovodní grenul&ční kotle v rozsahu výkonů 58 - 140 »'W
o tlaku oběhové vody 1,5 - 4,0 MPa a minimální teplotě
vstupní vody 110°0.

Kotle vícepalivové.

1) Horkovodní tavící kotel v rozsahu výkonů 116 - 140 MW o
tlaku oběhové vody 1,52 - 4 MPa a minimální teplo15 vstup-
ní vody 120°C pro olej & 110°C pro uhlí & plyn*
Je vyřešen na spalování černého antracitiekého uhlí s
nízki• obsahem prchevých látek b zemního plynu. S každým
z uvedených paliv lzt dosáhnout jmenovitého výkonu kotle.

-•40-



Koti* speciální.
1) Pro využití tepla odpadních spalin spalovacích turbin

name zpracované kotle pracující buS jako výměník s kon-
vekčními plochami na využití odpadního tepla, nebo a
přídavným topením zemním plynem neb- topným olejem pro
možnost dosažení jmenovitého výkonu kotle i přiodstcve-
né spalovací turbino. Parametry tohoto kotle při spalo-
vání ušlechtilého paliva jaou 50 t.h"1, tlak 2,16 MPa
a teplota přehřáté páry 215°C

2) Pro Využití odpadního tepla z hutní prvovýroby tepelné-
ho zpracování ingotů byl vyvinut středotlaký spalinový
kotel o výkonu 32 t.h"*1. čtyři tyto kotle a přídavným^
topením kychtovým plynea byly v osmdesátých letech kon-
struovány pro VSŽ Košice.

3) Pro technologické potřeby JZD Třinec byly dodány 4 horko-
vodní kotle po 5»4 HW taktéž na využití odpadního teple
z třineckých železáren*

Naif fosn&tky ae spalováním méněhodnotných uhlí obsahuji
oohaté zkušenosti nejen s palivy z domácích zdrojů, ale i
jugoslávskými, bulharskými a zejména rumunskými.

V návaznosti na příznivá reference granulačních kotlů o pa-
rametrech 350 a 64$ t.h . dříve dodaných do Bumunska, byla
v osmdesátých letech objednána řada dalších kotlů. Byly to
J kotle o výkonu každého 420 t.h"1 a 1 kotol o výkonu 330 t.h"1,
tlaku 13,63 UPa a teplotě přettřáté páry 54O°C.

Smluvním palivem je ménehodnotné hnědé uhlí lignitického
charakteru s velmi nízkou výhřevností, vysokým obsahem ba-
lastu, mimořádně nízkou-Dělitelnosti a velmi vysokým o bsáhem
dřevitých xylitických částí. Popeloviny palivt. jsou náchylné
na struskování, sanáiení a abrazi výhřevných ploch.

Obdobná Atpffsnivi palivo n»»á v tuzemském využití obdoby*
Kitle jsou graiulačnf, jednobubnové, s přirozenou cirkulací,
dvoutahové v polovenkovním provedení a LjungstrSmy, mlynici
• ventilátorovými mlýny, dotoříveeím roštěn • vynaitči pro-
padu a strusky*
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Obsahají řadu progresivních konstrukčních prvků. Jsou to
koncentrátory uhelného prášku, keramické zapalovtcí pásy,
perní intensifikétory instalpv&né v práškových hoř..cích
a dořnřív&cí rošty.

Kotle jsou vyřešeny tak, aby se v maximální možné míře
9nížila 3potřeba kapalného palive pro najíždění a s t a b i l i -
zaci apelování. Při normálních provozních stavech bude sta-
bilizace kep&lným palivem úplně vyloučena. V roce 1984 byl
pro teplárnu trěsta Košic vyroben nás největší horkovodní
Hotel o výkonu 140 KW, teplotě 15Z°2 a tlaku 3»73 MPa vý-
stupní vody.

Kotel v:nikl ne základě důsledné inovace námi dříve vyrobeného
a v provozu o vířeného 116 HW horkovodního kot le .

Byl vyřešen na spalování chudého černého uhlí ve výtevném
ohni3ti a zemního plynu. Každým z uvedených paliv lze dosáb-
nout plného výkonu. Současný provoz obou paliv má určitá ome-
zení dená nepříznivými vlastnostmi spalovaného černého uhlí.

Kotel je ve vízovém provedení s trubkovými membránovými ob-
vodovými stěnami. Mad spclovacím prostorem je umístěna sála-
vá a konvekční plocht provedená jako svěřované desky*
Regenerativní ohříváky vzduchu Ljungstrom jsou situovány ia
blokem kotle.

Trubkový průtlefiný systém má nuoený oběh a je vyřeStn pro
dvojí hydraulické zapojeni* Paralelní, na které bud* kotel
převážné provozován a sériové s cca polovičním průtočným
množstvím vody, na které bude kotel provozován při dí lčích
zapojení sítě".

Podle kapacitních možnosti zajišťujeme též opravy, rekonstruk-
ce a modernizace teplárenských, výtopenských a průmyslových
kotlů.

Z řady případů uvádíme ojedinSlou rekonstrukci vysokotlakého
olejového kotle nt neobvyklou dvoupolivovou základnu.V tep-
lárna tnSsts Vaxjo ve Švédsku byl od roku 1974 v dtpiiném pro-
vozu námi dodaný kotel o výkonu 140 t.h**1. V rámci Úsporných
opatření bylo zákezníkem objednáno převedení (ohoto kotle na
5pIdování bu3 oleje nebo dřevního odpadu, kary a výhledově
rašeliny. -442-



tíekonstrukce byla realizována za dodávkové spoluúčasti za-»
hraničních firem, "které dodaly zařízení na přípravu dřevní- "
ho odpadu & kombinované hořáky na apelování oleje a práško-
vého dřevt.

Od roku 1986 je kotel v trvalém provozu s splňuje projekto-
vaný výkon 100 t.h při spalování 16 t.h dřevního odpa-
du. Při spalování oleje zůstaly původní jmenovité pařené try
beze zněny.

Tento první případ, kdy dfevním odpadem je vytápěn velký
teplárenský kotel se s ta l dobrou zahraniční referencí*

Zrniny technologie těžby a lomy, otevírané v nových lokalitách
signalizovaly z&čátkem 3. pětiletky podstatné změny v obsahu
vody. v palivu, která je jedním z faktorů pro volbu druhu mlýn-
ského okruhu a jeho dimenzování.
Po zvážení všech známých poznatku pro spalování směněného
paliva jair.e zvo l i l i koncepci granulách ího kot le s tlukadlo-
vými mlýny « šachtoiými t ř id ič i .

Tento mlecí okruh snižuje ztrátu nedopalea vyplývající z
hrubší gr£bulometrie prášku připravovaného ve ventilátoro-
vých mlýnech, dodateční zlepšovanou dohořív&cím roštem nebo
jinými opatřeními.

istbri regulovatelnost mlýnského okruhu, stebi l i t a hořeni
a vyhoření, vyhovující granulometrie prášku • optimální ztrá-
ta nedopalem zoj i i íu j i dobrou celoroční účinnost těchto kotlů.

U kotlů dodávaných pro teplárenské ti'čely hraje důležitou roli
minimální výkon bez stabi l izace. Tento je u kotlů s tlukadlo-
výmialýny a sušením paliva vzduchem vždy nižš í než u venti-
látorových mlýnů, což má pro teplárenské kotle značnou výhodu.

Z hlediska investičních nákladů, ays té au a rozsahu údržby
• dále pak z provozního hlediska v četně jednodušší technolo-
gie přípravy uhelného prášku jsou zvolené mlýnské okruhy vý-
hodnější nei • ventilátorovými mlýny. Koncem osmdesátých le t
bylo pro domácí odběratele .vyráběno několik těchto granulač-
ních kotlů o parametrech 125 t.h , 9,41 UPa, 54O°C na spa-
lováni severočeského nebo jihoáovenského hnědého u h l í .
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Vlastním provedením mlynice lze do této kategorie zařadit
zpracované grenulační kotle nízkotlaké o parametrech 79 t.h
a středotlaké o výkonu 115 t.h"''1.

Pokračující zhoršování kvality a výhřevnosti při narůstají-
cím podílu síry hnědého uhlí znemožňují jeho spalování v
klasických práškových kotlích opatřených všemi výše uvedený-
mi inovacemi.

Nanejvýš aktuálním problémem je proto připravit nové typy
kotlů a všech přidružených zařízení na zvládnutí použitel-
nosti daných paliv při respektování ekonomických a ekologic-
kých požadavků.

Kompetentními místy byl náš podnik pověřen formou vyšší do-
dávky zajištovat oblast průmyslového a městského teplárenství
včetně řešení ekologie - to je čistoty kouřových plynů, odsi-
řování a denoxidece.

Pro urychleni a osvojení koncepčního a komplexního řešení té-
to problematiky navázali jsme kontakty s několika specializo-
vanými zahraničními firmami. Pro potencionální čs* zájemce
jsme vyžádali nabídky fluidního kotle 160 t.h'1. 13.63 HPa,
54O°C vyhovujícího zadaným podmínkám.

Rozsah realizací je podmíněn především požadavky 3EZU, případ-
ně dalších provozovatelů* Z dosavadního průběhu a možností
ajlikace výsledků řešení plánujeme realizaci prvního zaříze-
ní v roce 1991*

Kromě kotlů větších výkonů pro systémy centrálního zásobová-
ní teplem nemělo by se zapomínat ne malé průmyslové a výto-
pen ské lokality, které bude nutno v budoucnu zabezpečovat
teplem ze stejných .-olivových zdrojů jako u velkých jednotek.

Budoucnost rozvoje • využití fluidní techniky budou zhodnoce-
ny v dalším období.

Náš podnik je monopolním výrobceg mlýnic s ventilátorovými
• tlukadlovými mlýny pro všechny čs. kotlářské podniky* Pro
přípravu černého uhlí dodáváme mlynice s bubnovými mlý/iy,
které však nepřísluší do našeho výrobního piogri
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Inovace zařízení nt přípravu uhlí sledovala především in-
tenzifikaci mlecího pro-vozu, snížení energetické náročnos-
t i , zvýšení životnosti aktivních mlecích částí a usnadnění
údržby zařízení vhodnými konstrukčními úpravami. Důležitým
realizačním výstupem bylo provedení inovovaného největšího
tlukadlového mlýne MT 230 s mlecím výkonem 32 t.h .

V oblasti mlýnů ventilátorových byle hlavní pozornost zamě-
řena na vývoj mlýne MV 100, určeného pro 500 Mílí blok do
3íny. T.yto jednotky o výkonu 135 t.tf'splnují požadavky vý-

robců kotlů vysokých výkonových řad. Pro zajištění technic-
ké pokrokovosti a udržení světové úrovně byly postupně za-
koupeny licence patentovaných dílčích zařízení, která posi-
tivně ovlivňují užitné hodnoty a účinnoat kotlů. Technická
úrovň těchto zařízení je průběžně zvyšována naším vlastním
vývojem a trvalým stykem s licentientem*

V oblasti kapalných a plynných paliv vycházíme jak z v last-
ních bohatých zkušeností, tak i ze zakoupené l icence od
anglické firmy ICL.

Běhen krátké doby byla zvládnuta konstrukce a výroba hořáků
od nejmenších až po největší* Výkonové hořáky na spalování
kapalných a plynných paliv pokrývají typovými řadami tepel-
ně výkonový rozsah od 4 do 80 M.V. Automatické blokové hořá-
ky prošly několika stadi i vývoje. Osmdesátá lé ta s ohledem
n& převažujíoí odbyt hořáků na plyn zaznamenala inovaci pů-
vodní typové řady olejoplynových hořáků na typovou řadu ply-
nových hořáků na rozsah tepelného výkonu 0,023 * 10 KW.

Úspěšnost řešení hořáků byla podmíněna inovací hlavních
funkčních část í , zvýšením spolehlivosti zabezpečovacího za-
řízení a využitím mikroelektroniky pro řízení a zabezpečení
provozu* Stoupající pozornost s i vyžadovala otázka životn í-
ho prostředí nutností snižování množství emisí nebezpečných
škodlivin.

Regenerativní ohříváky vzduchu Ljungstrôm vychází s l icenč-
ních podkladů SRM Svédko, CE APC-U3A a KAH-NSR.
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Do současné doby bylo vytvořeno 29 velikostí ohííváků s ver-
tikální hřídelí splňující poSadavky výkonové řady kotlů o
parametrech 10 až 1600 t.h"1.
řro využití teple ze spalovacích procesů jak kotlů, tak i ji-
ných průmyslových oborů je zpracována řada 16 velikostí bale-
ných ohříváků vzduchu v horizontálním a vertikálním provedení.

Pro oddělený ohřev primárního a sekundárního vzduchu při spa*
lování černého Uhlí byly realizovány čtyřsektorové ohříváky
pro 300 a 500 1IW bloky do Brazílie a Číny.

Pru mokré metody odsíření spalin za kotlem lyl zahájen vývoj
speciálního Ljungstromu. Jeho konstrukce vhodná pro využití
v systémech odsíření spalin se liší od klasického provedení
inovovaným utěsněním a důslednou protikorozní ochranou, pro-
tože bude pracovat v extrémních provozních podmínkách.

K eliminaci vlivu spalování rozličných paliv prošly i pří-
stroje na čištění teplosměnných ploch kotlů několika inovač-
ními etapami.

V šedesátých letech byly podle licence firmy Steinmuller-NSR
vyráběny dlouhovýsuvné nerotačni ofukovače DS 65/14B. Koncern
sedmdesátých let byly z uvedených vlastními technickými sila.
mi vyvinuty dlouhovýsuvné rotační ofukovače OF 70 a tyčové
ofukovače OP 72.

Ke zvýšení čistícího účinku teploaměnných ploch Ljungstromu
bylo vyvinuto rotační ejektorové zařízení V085/LJ. V roce
1987 byla podle licence firmy Bergtmann-NSR zahájena výroba
oetřikovaSů SK 58E stěn topeniště kotlů.
ve výčtu nelze opomenout vývoj a konstrukci dlouhovýsuvnýoh
rotačních ofukovačů DVO 120 a výsuvem 1 až 12 m, jejichž vý-
roba bude zahájena koncem osmdesátých let.

Ofukovací přístroje v kombinaci s automatikou pro plynulý ofu.
kováoí cyklus představují výrobky plně vyhovující na n¥> kla-
deným podmínkám.
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Náš podnik byl vidy průkopníkem ve stevbS nejen elektráren-
ských, ole i teplárenských kotlů a y.é v tomto směru četné
zkušenosti a bohaté reference zařízei í, dodaných domácím
i zahraničním odběratelům.

Při využití úzké spolupráce 9 vědeckými a výzkumnými pra-
covišt i budeme nadále přispívat k zajištění vládních usne-
sení na rozvoji a zdokonalování teplárenství.
Přispějeme tak ke snížení požadavků na primární i energetic-
ké zdroje a ke zlepšení životního prostředí*
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NEKONVENČNÍ POSTUPY NÁVRHU VŽMBNNÍKOV TEPLA

Ing. íudOTÍt Liko, CSc.

Teplo má významný podiel na spotrebe primárnych zdrojov

energie vo väčšine priemyselne vyspelých krajinách* Ak by sme

súčasnosť charakterizovali ako obdobie postupného znižovania

zásob fosílnych palív a na druhej strane zvýšenými požiadav-

kami na zásobovanie teplom, tak je zrejmé, prečo sa tepláren-

stvu vo svete venuje značná pozornosť a zvlášť centralizova-

nému zásobovaniu teplom (CZT).

Palivo-energetická situácia v C*SSR si vyžaduje stále

intenzívnejšie a racionálnejšie hospodárenie so všetkými druh-

mi energie* Je známe, že pri CZT sa usporí 10 % paliva oproti

decentralizovanému zásobovaniu a kombinovanou výrobou éepla

a elektrickej energie je možné dosiahnuť äalších 15 až 20 %

úspor paliva v porovnaní s rozdelenou výrobou týchto energií*

Tieto dôvody spôsobujú, že problematika teplárenstva je vysoko

aktuálna*

Základným koncepčným smerom pri zabezpečovaní CZT sa

stáva prestavba kondenzačnych elektrární na teplárenskú pre-

vádzku. Súčasne už vstúpime do éry využitia jadrových zdrojov

pre zásobovanie teplom, ktoré by mali výrazne túto oblasť ov-

plyvňovať od roku 1990*

Je zrejmé, že CZT z obidvoch spomínaných zdrojov bude

vyžadovať spoľahlivé, bezpečné* výkonné a na druhej strane

ekonomicky nenáročné výmenníky tepla*

Ako naplniť tieto požiadavky reap* sa k ním technicky

optimálne priblížiť na dnešnej úrovni poznania* Malým príspev-

kom k tomu by mohli byť aj nasledovné riadky*
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Rozvoj výroby a techniky podaieňuje veda a to tak tem-
pom svojho vývinu, ako aj objavovaním kvalitatívne nových
oblastí, ktoré predtým neboli predmetom ľudského poznania
a nemohli byť teda ani predmetom výrobnej praxe. Ide o oblas-
ti, ktoré doteraz neboli prístupné empirickému poznaniu a na
ňom založenému využívaniu* Nové oblasti majú teraz strategic*"
ký význam pre výrobu a techniku budúcej spoločnosti* Ich vy-
užitie je nemožné bez predchádzajúceho vedeckého poznania
a osvojenia*

Vedecko-technický rozvoj umožňuje už v terajšej etape
opierať rozvoj výrobných síl o viaceré momenty, ktoré neboli
k dispozícii v začiatočných etapách budovania a rozvíjania
materiálno-technickej základne socializmu*

Súčasná výpočtová technika umožňuje riešiť úlohy exakt-
ne, ktoré predtým nebolo možné bu5 riešiť vôbec, alebo len
s určitými prísnymi obmedzeniami* Je známe, že tepelné, hydro-
dynamické a v konečnom dôsledku i pevnostné výpočty v konven-
čnej podobe sa realizujú pre stredné tepelné a tlakové pomery
z čoho vychádzajú aj priemerné fyzikálne vlastnosti médií,
ktoré ovplyvňujú intenzitu výmeny tepla a trenia* Pri velkých
teplotných* tlakových zmenách ako a„ pri fázových premenách
použitie týchto metód nezodpovedá trendu, ktorý diktuje dnešná
doba*

Ak zoberieme CZT tak sú to väčšinou výmenníky tepla rôz-
nych typov, s rôznymi médiami Jednofázovými alebo dvojfázovými
s parametrami a množstvami, ktoré priam navodzujú zavrhnutie
starých postupov a využitie progresívnych metód, ktoré okrem
toho* že umožňujú tepelno-hydrodynamický proces v predmetnýoh
zariadeniach sledovať kontinuálne, zároveň zvyšujú výrobnú
a prevádzkovú efektívnosť*

Väčšie prietokové množstvá médií sú dané ioh nízkymi para-
metrami* Toto spôsobuje i zväčšovanie jednotlivýoh výmenníkov
tepla.Ich integrálne výpočtové riešenie spôsobuje značné ne-
presnosti napríklad u výmenného teplotného rozdielu pozdíš vy*
mennej plochy* Šalej hlavne u kondenzácií pary pri stanovení
koeficienta prestupu tepla (ktorý je funkciou výšky pre vertl*
kálne výmenníky) ako i nezohľadňuje vplyv rozstupu pre stabi-
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litu nevyhnutných prepážok*
Ak sa zoberie len hnacia sila výmeny tepla t*j* výmenný

teplotový rozdiel( Si uí stredný aritmetický alebo logarit-
mický, tak tento je možné použiť za podmienky konštantného
merného tepla obidvoch nédií a súčasne pri stálom koeficient*'
výmeny tepla* Pre výmenníky typu para-voda je možné použiť
stredný (aritmetický, logaritmický) výmenný teplotový rozdiel
s dostatočnou presnosťou vtedy, ak teplotové rozdiely na za-
čiatku a na konci výmennej plochy sa nelíšia viac cko o dvoj*
násobok*

Vzhladora k tomu, že ohriatie vo výmenníkoch je 30°C i
viac a teplotový rozdiel na konci výmennej plochy sa pohybuje
okolo 5-10°C je zrejmé, že uvedená podmienka nie je splnená*
foto je prvý dôvod rozdelenia výmenníkov na jednotlivé časti,
čím sa dostávame do metódy tzv# zonálneho výpočtu energetio-
kých výmenníkov tepla*

Snaha o maximálne využitie tepla núti projektantov tepel-
nej schémy bloku využívať aj kvapalinové teplo ohrievacieho
média, Z toho dôvodu vysokotlakové ohrievače VTO pre klasické
i jadrové elektrárne pozostávajú zo zrážača prehriatia (VTO
pre klasické elektrárne) a podchladzovača v obidvoch prípadoch
a samozrejme z kondenzačnej časti* Takto Integrálny výmenník
z hľadiska výmeny tepla predstavuje zariadenie v ktorom súčas-
ne prebieha výmena tepla medzi parou a vodou, kondenzujúcou
parou a vodou a nakoniec medzi kondenzátom ohrievacieho média
a vodou ohrievaného média*

Rozdielne prestupy tepla v jednotlivých častiach výmenní"
ka spôsobujú, že je potrebné po konštrukčnej stránke integrál-
ny výmenník pre tepelný výpočet rozdeliť na tri časti*

Z pohľadu zónového výpočtu bol napríklad VTO pre JE W E R
rozdelený na štyri zóny, pričom pod pojmom zóna rozumieme tú
časť ohrievača (úsek, resp* úseky), v ktorej sa uskutočňuje vý-
mena tepla za odlišných podmienok ako v äalaích jeho častiaoh*

Fre äalší postup je vhodné uviesť T-Q diagram (obr* 1)
ako aj náčrt VTO (obr, 2)*
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Postup při návrhu VTO pře JE W E R 1000 bol nasledovný*
Podia optimálnej rýchlosti napájačeJ vody bol určený potřeb*
ný prierez a z neho pre zvolený priemer rúrok ich počet* N«
základe tohto bolo možné navrhnúť plášť VTO (priemer, hrúbku
steny) a k tomu ostatné tlakové časti (dná, rúrkovnicu ap.)
Podľa vzťahu

1,3 E (d-s)3a

P . (1)

kde F je sila pripadajúca na jednu rúrku

sa určila maximálna vzdialenosť prepážok.
Pre požadovaný hmotnostný tok napájacej vody Gv a jej

ohriatie, ako i pre optimálne hodnoty koncových teplotových
rozdialov je možné vypočítať postupne celkový tepelný tok Q
ako i tepelné toky vo dvoch hlavných častiach a to v podchla-
dzovacej Q a v kondenzačnej Q • Z tepelného toku Q a pomocou
vstupných a výstupných parametrov ohrievacieho média je možné
Šalej vypočítať jeho hmotnostný tok Qp*

Použitím vzťahov vypočítané postupne koeficienty prestupu
tepla cC a koeficienty výmeny tepla k v pOdchladzovacej a kon~
denzačnej časti VTO včítane výmenného teplotového rozdielu*
Pri známej hodnote tepelného toku v jednotlivých častiach je
možné vypočítať potrebné výmenné plochy a z nioh pri známom
priemere a počte rúrok Ich dĺžky v podchladzovacej a kondenza-
čnej časti* Súfifet dĺžok predstavuje celkovú dĺžku rúrky VTO,
e ktore.1 je možné stanoviť potrebnú výsku rúrkového zväzku a
tým 1 celého VTO.

Potom je možné rozmiestniť prepážky v kondenzačnej časti
tak* aby sme vypočítanú vzdialenosť podlá vzťahu (1) neprekro*
5111* T podohladzovacej časti vzhľadom na zvýšenie intenzity
prestupu tepla volíme vzdialenosť prepážok 1? menšiu a to
v rozsahu (300*500 X M *
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Umiestnení* prepážok sa Vytvoria tak v podchladzovacej
ako i T kondenzačnej časti úseky* Co «namená« Se úsekom bud*-
•• nazývať rúrkový zväzok ohraničený dvoma prepážkami* V*UC*<-
dom na počet prepážok u YfO Je možné konštatovať, £• poster
teplotných rozdielov ohrleTaeleho a ohrievaného sadia na vsttt*
pe a výstupe i úseku bude menší ako 2*

Výmenník s rúrkami tvaru U (vlásenky) aký je i VTO sa
v prípade9 že ohrievacie médium prúdi celým prierezom vyzná*
Suje tým, že ohrievaná médium prúdiaoe v rúrkach (v tomto
konkrétnom prípade napájačia voda) má rozdielne teploty v Jed-
notlivých vetviach a tým i rozdielnu intenzitu výmeny tepla*
U VTO k takémuto javu dochádza v kondenzaSnej čaati nad pod-
chladzovacou Sasťou*

Z predchádzajúceho rosboru ako i z obr* 1 a 2 vyplýva, že
z hľadiska tepelného výpočtu sa u VTO vyskytujú ityri zóny a
tot

!• zena •• podchladzovacia ČMť - predstavuje výmenník typu
voda-voda, y rúrkach prúdi napájačia voda. So
platí aj pre lalSie so'ny* v medzirúrkovom priesto-
re prúdi kondenzát ohrievacieho média*

II* sena •• kondenzaSná časť do úrovne podehlmdsovacej časti-
predstavuje výmenník typu para-voda (medzirúrko*
vom priestore kondenzuje ohrievacie médium)*

III* zóna » kondenzačná časť od úrovne podohladzoyaoej Po
hornú prepážku • predstavuje výmenník typu
para-voda ako II* zóna s tým rozdielom, Že napá-
jaoia voda má dve vetvy*

IV* zóna •• kondenzačná Sasť nad hornou prepážkou •• predstavu**
je výmenník typu para-voda ako II* zóna oviem
s kombinovanou kondenzáciou ohrievacieho mediána
horizontálno-vertikálnom rúrkovom zväzku*

Koeficient výmeny tepla k u VTO je vzhľadom turbulentné
prúdení* napájacej vody v rúrkach silne ovplyvnený koeficien-
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tom prestupu tapla oa atrana ohrievacieho média (kondensujú-
ca para)9 ktorý sáviaí od výsky, aa ktorej kondenzácia prebie-
ha* ák počítame TOO ako jeden ealok bas uvažovania prepážok
dostaneme menšiu hodnotu koeficiente výmeny tepla k* úspora
výmennej plochy pri pouiltl senového výpočtu je tým väčšia,
čím je na danej výike via© prepážok*

Hedóda umožňuje kontinuálne aledovať tepelné a hydrodyna-
mické pomery vo výmenníku a pri zovšeobecnení je ju možné po-
užiť aj pra Iné druhy vertikálnych, horizontálnych výmenní**
kov, Si ui a pevnými rúrkovnioaml reap* vlásenkové* Vshladom
na praenoať výpočtu však ja potrebné vypracovať programy na
počítač*

Je snáme, že výmena tepla me4sl ohrlevaoím a chladiaeim
médiom vyžaduje konečné taplotovf. rozdiely a podlá prréhe
sákona termodynamiky j« tento daj potrebné považovať sa bes-
atratový sa predpokladu9 že sanedbáme atraty tepla sálaním
do okolia* Avšak konečný teplotový rozdiel spôsobuje to, še
chladiaca médium musí mať nutne nlžiiu teplotová úroveň a
teda s hľadiska jeho laliieho využitia ja kvalitatívne menej
hodnotné ako ohrievacie médium* Zníženia spomínanej teploto*
vaj úrovne spôsobenej konečným teplotovým rosdielom je možné
vypočítať len použitím druhiho sákona termodynamiky*

Ja potrebné však sohladnlť aj druhú stránku procesu vý-
meny tepla* t*j* že svXčženie konečného teplotového rosdlelu
vadia k smanšovanlu výmennej ploohy* Je teda srejmé* že a pri-
hliadnutím na oelkové náklady musí existovať optimálny teplo*
tový rosdiel medsl ohrievacím a ohladiaolm médiom* Je snáme
i* spomínaný optimálny teplotový rosdiel nie je možné najať
len použitím prvého sákona termodynamiky, ktorý poaudsuje vý-
menu tepla len kvantitatívna* Tento sákon teda neumosňuje
diferencované ohodnotenie tepla m prihliadnutia na jeho tep-
lotovú úroveň* Pre kvalitatívne posúdenie výmeny tepla ja
potrebné vyahádsať s druhého sákoma termodynamiky* ktorý hod-
notí tento prooee jednak s hľadiska efektívnosti využitia
privedeného tepla, ako aj a hXadjMa jeho Salileho použitia*

Spojenie prvého a druhého sákona termodynamiky a využi*
tie veličiny exerfie umožňuje, ako je to Šalej uvedené, dať
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do iunkenáho vsťahu kvalitu tapla a rfmnaú ploohu a to po*
•ooou nákladovaj* funkoio dariváelou* ktoraj ja moiné najať

Matóda axarfatickýoh výpočtov v$aannikoT tapla
ja jadnak aa výsladkr ich tapalaýeh* hydrodynaBických a pat*
nostnych vypo8tov ako i 'na analoati pojau axargLa a a ňou
apojana* navyfanutn^ rfpoitjm

Sáklady apojané a pravádskoa kaid<ho Tjŕaannxka posoataV
Tajú • ttákladoT aa V ^ M B B Ú ploohu a s nákladov aa atratový
azarcatlokŕ tok* Bkoaoaioké optlaua sodpovadá Blnlau atfflta
týchto aikla4ov9 roap* minimi prlaliSohajdoaj aúStovaj fMúceli
Podlá o¥r# 3 tanto aod nalaií v priaaaSníku obidvook krlviak
nákladov ako by aa to na prvý poklad adalo« ala v urfiitoa
taplotovoB rosdiala, v ktoroa am darlváoia aaidvoah tnttkaii
•ákladov padla praaanaaj valičiay (taplotoviho rosdlalu) a4-
liiujd lan iaa«iankoaj»

[Kčs]
N.N4E, N F
NOpt

OBR. 3

JtK]
Pri taplotov^oh rosdialooh« ktorá tú vyiila ako optlsálaa

hodaota, t«j* aapravo od A Topt, snaaaná alapiania taplotavá*
ho rosdlalu aviSaanla nákladov na výaannú ploohuf no aa dru**
naj atrana iníiania nákladov na atratový azargatioký tok*
Pri akonoaioky optlaálao* taplotovoM rosdiala sa prírastok ná-
kladov na výMnnti ploohu rovná práva saanianlu nákladov na
atratový axarcatloký tok* Xaidá SalKla vylapianla taplotováha
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rozdielu naľavo od & Topt, spôsobuje to, že zväčšenie nákla-
dov na výmennú plochu je vyššie ako zníženie nákladov na
stratový exergetický tok* Z toho to teda vyplýva, že náklady
na stratový exergetický tok je možné cfalej znižovať len ne.
úkor zvyšovania nákladov na výmennú plochu* ktoré ale preva-
žujú dosahovanú úsporu na nákladoch stratového exergetioké-
ho toku*

Podľa predchádzajúceho je možné napísať vzťah pre ročné
náklady spojené s prevádzkou výmenníka nasledovnej

kd« tyX)[Kčs] - celkové ročné náklady v závislosti od
premennej veličiny z

• roSné náklady na výmennú plochu v závis-
losti od premennej veličiny at

- ročné náklady na stratový exergetický tok
v závislosti od premennej veličiny x

x =aT{K] - premenná veličina (optimalizovaný teplo-
tový rozdiel)

Ekonomický optimálny teplotový rozdiel určíme deriváciou
vzťahu(3) a riešením nasledovnej rovníc*

NUT) _ CINFUT) • dN»EUT) _MV , M«^ — • 5- N F U T , N A E U T ,

Súčasná výpočtová technika vfiak umožňuje sledovať proces
výmeny tepla v rozsahu teplotovýoh roaalelov, nielen v opti-
málnom bode* Priebeh kriviek podľa obr* 3 preto určujeme 1 vý-
sledkov strojovýoh optimaliMänýoh výpočtov výmenníkov tepla
bes toho* aby sme poanali vsťah (3) pre dané koakrétne pod-
mienky*

Zymte ifOMi>om boli vo V & Z na praoovlsicu Tlmače navrh-
nuté vlásenkové vysokotlakové ohrievače napájaoej vody (VTO 1
a VTO 2) ,obr» 4 pre W I R 1000 M * Ročná úspora na jedno pre-
vedenie činí 600 OOOf- Kčs* Obdobne sme postupovali pri návr-
hooh meničov pary pre JIOT obr* 5, u ktorých pre kašdú tlako-
vú úroveň (boli tri) ame stanovili konečné teplotevé rozdiely*
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J* tu potrefené obeone spomenúť, ie úlohou «nr|«Uo-
kýeh výpočtov je stanoviť nie ekonomický, ale teohnioko-
ekonomleký teplotový roadiél, ktoré sú easto rosdielne* Pri
návrhu výmonníka tepla musíme okrem ekonomiokýoh otások
rieilť i technickí ako sú napríklad disposiSné •oínosti, pev»
noatntf a hjáxodjnmtlcTcé oharakteriatlky^ toohaolosioko11^^*
robné aoavoBtyt vpljv &• Sivotné prostredie ap«

Zo T»ttúiOT pouiívan/oh pri exergetlok^oh v^poStor j*
•ošn< shrnúť niektoré doporuSenia pre návrhy v^Mnníkor tep*

1/ To vinníkoch tepla snišovať teplotová rosdiely Mdii
ohrievacia a ohladiaoiai aádloa*

2/ Toliť lntensívnejiie procesy výmeny tepla*
1/ Tyaenu tepla usporiadať tak, še ohrtevaoie •<diu» kon-

densuje a chladiace je v procese varu*
4/ Usilovať sa o aalé* teplotové sawny ohrievacieho a ohla.

diaoeho aádia*
5/ To výmenníkoch tepla s jednofáiovysd aádiaai usilovať sa

o Baxlaálne hodnoty vodných ekvivalentov

W = m . C (5)

kde W[(WK1] " rodný ekvivalent aádla

m [kg-i1] - haotnostný tok aádia
c [kJ-kjjK1] - aerná teplo média

6/ T prípade vlaeerýoh výmenníkov prednostne pouiívať ich
sériové sapojenie na strane toho média, ktoré v prooese
výmeny tepla Je jednoíáiové*

7/ Výmenníky navrhovať tak, aby sme sa vyhli íasto sbytoS*
ným stratám bes konania teohniokej práce pri prúdení mé«*
diít t«j« procesom Ikrtenda a trenia*
^plikáola uve'denýoh doporuSení* pre konkrétny výmenník

Je však moiné len s prihliadnutím na celkovú tepelnú sohému
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a nie odtrhnuté* Je to s toho dôvodu* že tak ohrievacie ako
aj chladiace médiu* prúdiaee výmenníkom tepla postupuje 3al«
§ím komplexom zariadení* Stručne povedané hXadáme eíce opti-
málny teplotový rozdiel jedného zariadenia no musíme ma? na
zreteli celú schému, lebo to So je optimálne pre jedno zaria**
denle môže u druhých spôsobiť zhoršenie využitia exergle*
Tak isto nie je možné zovšeobecňovať poznatky získané* optl«*
malizáciou jednej tepelnej schémy* ale každý konkrétny prí-
pad je potrebné riešiť eamoatatne § jeho ipeolíiekyml dano***
ťami.

Popísaná metóda bola využívaná vo VÓBZ na pracovisku
tlRMtSe pri tepelnej a hmotnoetnej optiwalizácii iotovéhotvlá«*
eenkového a špirálového ohrievača napájaee.1 vody pre klasické
elektrárne obr* 6* T m 9*

Je Bošné elte dodať, že exergetické výpočty výmenníkov
tepla slúžia k raoionalizáeil pracovného postupu pri ich
navrhovaní a zároveň zetaanujú ioh separátnemu riešeniu podlá
jednotlivých zákonov termodynamiky*

Je dokázané| že vela problémov energetického hospodárst**
va napríklad aj určenie optimálneho teplotového rozdielu u vy*
menníkov tepla a iné, nie je mošné bez exergle jasne foraulo**
vmt a riešiť.

ZnaSné mnoistvo rezerv 60 - 70 % v raoionalizáoii spotre«*
by paliva a využitia energie je v stratáoh nevratnosťou tviao*
dynamiokýoh procesov* Využitie týchto rezerv predstavuje v •*•
časnosti hlavný smer prl návrhu energetlokTOli výmenníkev
tepla*

Uvedené nekonvenSné postupy návrhu výmenníkov tepla by
mali dať reálna peádfcu •ílovám "nová doba vyžaduje nové Činy*
aj v tak d&Lefitej oblasti v úspore energie aleve správnejšie
využitie exergle*
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OBR 4 Vtáscnkový vysokotlakový ohrievač
pre VVER 1000

Schéma zapojenia

L podcNadmucio iotf
I tandraEnó cat

d) <3) (2)
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Obr. 5 M«níč pary pre JEOT

S«kund6rn« médium
I v r t i p

* p
3odv2duin«n*

TTciotnt médium

6 vstup
7 výfhjp
8ap4avaeio rúra
Szavodhovoca rura
Oodvzduinwit
11ptriod»chý odkot
12 stály odkal
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Obe 6 Šotový vysokittakový ohrievač

H
(S\^—L

1 vtfup
Zvjétup

vypúttnit

•CQCflL
4 vstup
5 v*tn>
6 advduinnit

Schémna- zapojenia

ni

I POQCHBBBMBB ŮOm

I M n a U &MT'
• srifacto
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Obr. 7 Vlásenkový vysokotlakový ohrievač

Nopójacio vodo

1 vsiup
2 výstup
3 vypúftbnie
4 odvzdušnenie

ftaro

5 vstup
6 výstup
7 odvzdušnenie
8 vypusfenie
9 vypůšfanie

Schéma zapojenia

I podchladzovacia časf
H houJmzučná
I zrázoco cast

•t.
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Obr. 8 Špirálový vysokotlakový ohrievač

Schéma zapojenia

T)

Napojacia voda

1 vstup do podchl
2 výstup z podchl
3 vstup do zrážačo
A výstup zo zráža ča
5 vstup do Uondenz.časti
6 výstup z kondenz. čostí
7 vypúšťanie, odvzduinenie
8 vypúšfanie. odvzdušnenie

Parq

9 -/stup
% výstup
11 vypúšťanie

Pff
I podchladíoVQcia éosf

kondenzočná časf
lllzrážacia časf
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Parní turbíny První brněnské strojírny pro kombinovanou výro-
bu elektrické energie a tepla

Ing. Stanislav Veselý, CSc.

ÚVOD

Koncernový podnik První brněnská strojírna slaví v le-
tech 1988 a 1989 významná výročí. Je to předně 175* výročí
založení podniku, který stál v čele strojírenských podniků
zakládaných na začátku minulého století a který se zasloužil
o rozvoj tepelných strojů v českých zemích.

V roce 1903 byla uvedena do provozu první parní turbína
vyrobená v První brněnské strojírně* Podnik se zaměřil už na
počátku éry výroby parních turbín na stroje určené pro teplá-
renské účely* V roce 1906 byla vyrobena první kondenzační tur-
bína s neregulovaným odběrem páry použitým k vytápění* Měla
výkon 2000 kW, otáčky 1260 min"1, vstupní páru 1,1 MPa, 300 °C.
Poněvadž tlak páry neregulovaného odběru i jeho velikost byly
závislé na výkonu turbíny, byl proveden nový dvoutělésoyý typ
turbíny, kde vysokotlakou část tvořila protitlaková turbína
a nízkotlakou část kondenzační turbína* Toto spojení umožňo-
valo odebírat páru pro topení i přepouětět potřebné množství
do kondenzace* DalSím vývojovým krokem již byla první konden-
zační turbína s regulovaným odběrem páry o výkonu 550 kW,

Během vývoje parních turbín určených pro kombinovanou vý-
robu elektrické energie a tepla byla v První brněnské strojír-
ně uplatněna celá řada originálních konstrukčních prvku, které
byly chráněny tuzemskými 1 zahraničními patenty* Bylo to např*
šroubové spojení s kuželovým středěním u bubnového rotoru, ro-
torové ucpávky, upevnění přetlakových lopatek v závěsu a oblou-
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kovitě vyhnutou nožkou lopatky z taženého profilu s mosaznými
odlévanými mezerniky a další.

Statistické údaje o výrobě turbín v První brnenskí stro-
jírně v létech 1903 - 1986 ukazují (tab. 1), Se výroba par-
ních turbín se zaměřila a i nadále zaměřuje na krytí tuzemské
potřeby a požadavku exportu v oblasti turbín s protitlakem 5i
odběry pro výrobní nebo topné účely výkonové třídy do 75 MW«

Tab. 1. Přehled výroby parních turbín První brněnské strojírny
v období let 1903 - 1987

Období
Výroba parních
turbín
Celkem
Z toho v
vícestupňových
Z toho pro
výrobní a topné
účely

•
Turbíny pro
pohon turbo-
alternátorů
Protitlakové
turbíny typ R
Protitlakové
turbíny a jedním
regulovaným
odběrem typ PR
Kondenzační
turbíny s jedním
regulovaným
odběrem typ P
(T)
Kondenzační
turbíny se dvě-
ma regulovanými
odběry
typ PT (PP)
Typy pro pohon
turbokompresorů

1903-1987
počet
kusu

4967
1965

1349

1136

663

97

225

128

237

/m/

14201
13620

10151

6598

2627

1486

1169

3398

1649

1903-1945
počet
kusů

1229
889

450

441

283

19

119

20

9

/m/

2648
2605

1001

993

352

56

185

400

8

1946-1987
poče
kusů

2738
1076

899

695

400

78

106

108

226

/m/

11559
11015

9150

7605

2275

1430

984

2998

1641
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Bohaté zkušenosti k* p* První brněnská strojírna s vývo-
jem, výrobou a provosem parních turbín pro kombinovanou výro-
bu elektrické energie a tepla vedou k tomu, že podporujeme
veškeré snahy o rozvoj teplárenství v ČSSR. Tento trend je vy-
volán nutností maximálního využití energie obsažené v pali-
vech. L*e konstatovat, že První brněnská strojírna je schopna
na základe* 85. letých skúseností s výrobou turbín pro teplá-
renská účely, kotlů, výměníku, spojovacího potrubí, regulač-
ních a zabezpečovacích systémů zajistit dodávky celku pro
teplárenství*

STRUČNÝ PŘEHLED DOSAVADNÍ VÝROBY FARNÍCH TURBÍN PRO KOMBINO-
VANOU VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

Do této kategorie řadíme tzv. průmyslové parní turbíny
s protitlakem Si regulovanými odběry pro výrobní účely, tj«
typy R, PR, PP, P (označení dle ČSN 080010), dále pak teplá-
renské parní turbíny s protitlakem nebo regulovaným odběrem
pro topné účely, tj. typy R, PR, 9. Typ PT poskytuje oba odbi-
ry současně. Jak plyne z /I/, jsou všechny uvedené typy ve vý-
robním programu První brněnské strojírny v rozsahu od 1 do 75
Mff. Podrobnější údaje o těchto turbínách jsou uvedeny v /2/.
Zde jsou informace o přehledu výroby parních turbín pro výrob-
ní nebo topné účely* Ze statistiky vyplývá, že od r. 1946 do
současnosti bylo vyrobeno celkem takřka 2400 parních turbín
o celkovém výkonu 10000 Mff*

*
Z údaju, které jsou uvedeny v /2/ vyplývá, Že v průběhu

let 1903 - 1986 představovaly turbíny pro prňmyalové a městské
teplárny 65 % Í celkového objemu výroby turbín v první brněn-
ské strojírně, přičemž za posledních 25 let trend výroby ne-
ustála narůstal* Např. v posledních 5 letech činila výroba
těchto turbín 95 % » celkového objemu výroby parních turbín*

Hlavní technické parametry protitlekových parních turbín
a protitlakových s jedním regulovaným odběrem páry výkonové
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třídy 60 Ml jsou uvedeny souhrnně ve /2/ t /3/. Z těchto pod-
kladů Je patrné, že První brněnská strojírna vyvinula* vyro-
bila a uvedla do provozu celou řadu parních turbín pro veřej-
né teplárny výkonové třídy 60 Hff typu R a PR. U typu PR slou-
ží protitlaková pára pro ohřev topné vody v základním výmění-
ku, přičemž špičkový výměník je napojen na regulovaný odběr
turbíny.

Z těchto turbín byly v poslední době uvedeny do provoní
soustrojí typového označení PR 68/66-13/1/0*08 v teplárni Ko-
šice, dále turbína PR 55/55;13/l»3/0,12 pro teplárnu v Plzni,
turbíny PR 66/66-13/1/0,08 pro teplárnu TrajSo Kostov v BLR
a PR 60/42-13/1/0,12 pro rozšíření teplárny Oradna II v RSR.

V r. 1982 byla uvedena do provozu parní turbína typového
oznaSení R 64-11/0,04 pro teplárnu města Kuopio ve Finsku.
Dvoustupňový ohřev topné vody přináší zvýšení cca 4 %
elektrického výkonu při optimálnu rozložení ohřátí topné vo-
dy v základních výměnících ve srovnání s ohřevem jednostupňo-
vým* Bližší údaje jsou uvedeny ve /4/*

Jedná se o jednotělesovou parní turbínu moderní konstruk-
ční koncepot, která je představitelem nových turbín výkonové
třídy 70 MI pro teplárenství* Na obr. 1 je znázorněn podélný
řes touto turbínou, obr* 2 pak představuje pohled na dělicí
rovinu turbíny při montáži ne zkušebně výrobního závodu. Na
obr* 3 je pak uveden Sankeyho diagram, který znázorňuje vy-
užití tepla dodaného z kotle turbíně*
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01>r« S« It Podélný řas parní turbínou protitlakovou typové-
ho osnadaní R 64-11/0*04

Hlavní technické parametryt

P a Y • 53.9 ""• n • 3000 Bin"1* p 0 - 10,9"1*

t 0 - 530 0,04 MPai 0,02-0,26 MPa»
-1
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Obr. 6. 2s Pohled n* dělicí rovinu perní turbiny typového označení
R 64-11/0,04 při montáži na zkušebně výrobního sávodu



ÍCI-

Cbr. č. 3: Využití tepla dodaného x kotle turbín* typového
osnaSení R 64-11/0,04

1- Tepelný výkon přivedený turbíni s kotle 100 %
2- Elektrický výkon odvedený s turboalternátoru

24,6 *
3- Tepelný výkon předaný oběhové vodi 46,4 %
4- Tepelný výkon předaný v regeneračním ayatéau

napájecí vodi 28,2 %
5- Ekvivalent tepelného výkonu odpovídejíoí Me-

chanický* atrátám 0,2 %
6- Ekvivalent tepelného výkonu odpovídajioí stra-

te* turboalternátoru 0,5 %
7- Ekvivalent tepelného výkonu odpovídejíoí

ottatnía stratám 0,1 %
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UHIFIKACS FARIIÍ3H TuV.BÍB A JSJICH JtOÁÍ VÍVOJ

po předchozím dokladném technickém a ekonomickém rozboru
ôosavaäní výroby parních turbín bylo v 70* letech v První br-
něnaité strojírně přistoupeno k rozsáhlé unifikaci typových řad
turbín pro teplárenské účaly* Zásady této unifikacejsou sche-
ma tisky znázorněny na obr* 4 a to pro turbíny protitlakové a
protitlakové a jedním regulovaným odběrem páry výkonové řady
4i 6, 12, 25 MW s parametry na vstupu, výstupu a v odběru dle
Č3N 080010. ?ro turbíny výkonové třídy 60 - 75 MW se užívají
rovněž unifikované konstrukční moduly.

Průběžně ae pracuje na inovaci unifikované řady parních
turbín s cílem zvýšit užitné vlastnosti stroje a to s ohledán
na tyto vývojové amirys

a) svýáení vnitřní termodynamické účinnosti
Tohoto nejdůležitějšího inovačního kroku je dosaženo těmito
opatřeními!
- použití bandážovaného přetlakového lopatkování v technic-
koekonomicky zdůvodněném rosaa.hu. V současné době byla u
řady turbín použita buď integrální bandáž nebo nýtovaná
pásková bandáž v r&znám konstrukčním provedení. Garanční
měření prokazuji zvýšení účinnosti přibližně o 2,5 %
oproti lopatkování bes bandáží. Současně a výrobou tohoto
nového typu přetlakového lopatkování probíhají výskumné1

práoe rm pokusné turbíně, kde aa ověřují oharakteristlky
skupiny atupnu tak, aby výsledky prašného měření daly vý-
počtové podklady pro návrhy nových atroju. Zároveň sa ově-
řilo, že poulitím bandáží přibližně lOx klatá hladina dy-
namického napiti v lopatkáoh, což má podstatný vliv na
apolehlivoat a livotnoat

- ameniením radiálAÍoh vůlí v lopatkování a uopávkáoh použi-
tím aymatrioké konatrukoa skříní a noaičů statorovýoh lo-
patek. Tohoto afektu Ijie dosáhnout i použitím odakakova-
cioh atatorovýoh kroužku uopávek, kda jako pružíoí prvek
jaou pouiity vinuti průliny* Tato opatření byla raallso-
vána u oelé řady nevýoh parníoh turbín unifikovaná řady*
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M« obr. 5 je pohled na dilicí rovinu turbíny typového
osnačeni R 12-9/2, kde jsou výíe uváděná opatření xeali-
sována* Tato turbína byla vystavena na MSV Brno 1987

- aaenšení* strát vstupního traktu parní turbíny, který sa-
hrnuje parní síto, bloky spouStioích a regulačních venti-
lu, difusory regulačních ventilů a proator aasi difusory
a vstupníai dýsaad. Konstrukčními úprava*i tohoto traktu
bylo dosaženo podstatné sníiení tlakové straty na vatupu

- saeniení* strát v be(lopatkových průtočných čáateob tur-
bíny, sejaéna použití* •eslkruhovýeh difusoru ve výstup-
ních hrdlech

- savedení* výroby vysokootáčkových parních turbín a pře-
vodovkou pro pohon turboalternátoru ve výkonové řadě 1,
2,5, 4. 6, 12, 16, 25 MI e otáčka*i od 15000 do 6000 ain"1.
Předpokládáae svýiení tenodynaaické účinnosti v praatru
o 2 % oproti dosud používanýa turbínáa příaio apoj«By«
a turboalternátorea* Tyto turbíny budou aít kratší ložis-
kovou vsdálenoat, aenií prQaiir lopatkování, aenií počet
řad

b) svýiení aeohanioké účinnosti

Pro svýiení ••ohanické účinnosti byla vyvinuta řada axiál-
ních loiiaek a řísenýp pratokea olej*, u nlchi jsou straty
niiií o víoe jak 50 % oproti doaud používaný* saplavenýa
aiiálnía klusnýa loiitkáa.

Zároveň s tí* optiaallsujeae oelý olejový syatésj s cílaa
aníilt příkon olejových čerpadel. Byl vyvinut nový olejový
aystésj v blokové* provedení pro unifikovanou řadu parníoh
turbín První brninaké strojírny. Tento systé* js aplikován
od r. 19«6. Podrobnější údaje jsou v /5/.

Zvýianí *eohanioké účinnosti bud* rovnii dosaženo použití*
eltktrohydraulioké regulaoe parníoh turbín. Eefulátor typu
lapeler, který Je doaud ne parníoh turbínáoh Prvníbrninaké
strojírny používán^ j* nahrasen eltktronloký* sařísení*,
které nevyladuje ladný příkon od hřídel* strojt
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c) zvýšení spolehlivosti

V r . 1973 byl zahájen v První brněnské strojírně systema-
tický výzkum spolehlivosti parních turbín. Sledovaný sou-
bor předatavuje 92 parních turbín v naprosté větSině pra-
cujících jako stroje v kombinované výrobě elektrioké ener-
gie a tepla. Výsledky výzkumu jsou uvedeny v /$/. V tabul-
ce 2 jsou některé základní ukazatele spolehlivosti sa obdo-
bí 1973 - 1985* Definice jednotlivých součinitelů vis ČSN
010103.

V porovnání se zveřejněnými údaji v literatuře lse konsta-
tovat, že ukazatele spolehlivosti souboru parních turbín
První brněnské strojírny dosahují Spiôlcové světové úrovni*

Výzkum spolehlivosti dává konstruktérům a vývojovým pracov-
níkům velmi cenné informace o tom, na které uzly konstruk-
ce je nutno soustředit pozornost výzkumu a vývoje* V posled-
ním období je to zejménat
- nahrazení dosud užívané hydraulickomechar.ické regulace

regulací elektrohydraulickou* Toto opatření bude mít vliv
i no zvýšení spolehlivosti systému* Prototyp elektro-
hydraulické regulace s vysokotlakou i nízkotlakou hydra-
ulikou byl odzkouSen a jsou ve výrobě systémy určené pro
běžné obchodní případy

- provádí se systematický výskum frekvenčně modálních vlast-
nosti lopatek a jejich svazků v různých konstrukčních va-
riantách sa účelem zvýSení spolehlivosti lopatkování*
Výzkum je zaměřen no teoretickou a experimentální oblast

- provádí se vývoj nových metod pro teoretické i experimen-
tální určování dynamlckýoh vlastností rotorových soustav

- provádí se experimentální i teoretioký výzkum nesteclonár*
níoh stavů při provozu pcrních turbín pro kombinovanou
výrobu el* energie a tepla* Určuje se nejvhodnější na*
jíšděeí režim pro spouňtění, který zaručuje nejvyiii spo-
lehlivost a životnost
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Tabulka S. 1: Ukazatelé spolehlivosti souboru 92 parních turbín
První brněnské strojírny za období 1973 - 1966

součinitel pohotovosti
součinitel technické pohotovosti
součinitel použitelnosti
součinitel technického využití
součinitel poruchových prostojů
součinitel zálohových prostojů
součinitel údržbových prostojů
počet poruchových odstavení

0,984
0,884
0,862
0,637
0,011
0,225

-• 0,098

1061

d) blokovost konstrukce

Nová unifikovaná řada parních turbín První brněnské stro-
jírny je konstruována tak, aby se maximálně snížil rozsah
montážních prací* Samotná turbína tvoří blok, který je sa-
mostatně transportovatelný, příslušenství turbíny jako ole-
jový systém, kondenzace ucpávkové páry bude rovněž dodává-
no jako blok. Toto opatření je výhodné jak pro výrobce,
tak pro provozovatele*

První brněnská je připravena přispět svým dílem k rozvo-
ji teplárenství v ČSSR tím, že je schopna nabídnout zákazní-
kům moderní parní turbíny šité na míru s vysokou účinností a
spolehlivostí. Dodávku je možné uskutečnit i do lokalit, kde
bude stará parní turbína nahrazena turbínou moderní tak, aby
byly zachovány stavební dispozice bez Jtároků na dodatečné
investice*
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Obr. č. 4 Pohled na dělicí rovinu parní turbíny protitlakové
typové označení R V1-9/2

Hlavní technické parametry:

P s v * 12 iW, n = 30C0 min1, P o = 3 iíBa, t Q = 535°C,

p2 « 2 ilřa, i p 2 = 1*,B - 2,2 ilPa, m0 mo„ = 38,69 kg I 1

Použitá označení

P g v - výkon na svorkách turboaltemátoru při jmenovitém tlaku
a teplotě páry na spouštěcím ventilu

n - otáčky
Po - jmenovitý tlak páry na spouštěcím ventilu
tQ - Jmenovitá teplota páry na spouštěcím ventilu
Pg - protitlak jmenovitý
A P2~ dolní a horní mez tlaku na výstupu z turbíny

O max
- maximální hmotnostní průtok páry do turbíny

I



LITERATURA

1. Kolektiv; Rozvoj teplárenství v SSSR. Sborník k seminá-
ři, Brno, říjen 1982

2. Veselý, S.: Parní turbíny První brněnské strojírny pro ve-
řejné a průmyslové teplárny. Energetika 1983,
6. 11

3» Michele, P.: Parní turbíny pro teplárny. Sborník semináře
"Parní turbíny pro teplárny", 19.-21. října
1981, Srní na Šumavě

4. Veselý,. S., SládeSek, A.: Kuopio II, Turbine After the
First Heating Season. Czechoslovak Heavy
Industry, 10/1963

5. Veselý, S., Kučera, J«: Současný stav a další vývoj olejo-
vých systému pro parní turbíny První brněnské
strojírny. Celostátní seminář "Txibotechnika
v průmyslu", Hradec Králové 1984

6. Veselý, S.: Spolehlivost parních tuzbín První brněnské
strojírny. Sborník přednášek z konference
"Spolehlivost elektrárenských zařízení na fo-
silní a jaderná paliva", Karlovy Vary 1983



Parní turbiny ŠKODA pro kombinovanou výrobu elektrické
energie e tepla ve fosilních a jaderných elektrárnách ČSSR.

Ing. Josef Drahý, CSc.
>cs/

RESUMÉ:
V úvodu referátu jsou uvedeny informace o koncepci spe-

ciálních typů teplárenských parních turbin Škoda o výkonu
94...!35 MW (kondenzační odběrové, protitlakové, protitlako-
vá odběrová), provozovaných v zahraničních elektrárnách.

V československých elektrárnách spalujících fosilní
paliva j« prováděna rekonstrukce a modernizace parních tur-
bin, řešených původně jako čistě kondenzační. U turbin 55 MW
je rekonstrukce na kondenzační odběrové, resp. protitlakové
turbiny prováděna individuálně podle potřeb jednotlivých
elektráren, po vyčerpání životnosti rozhodujících dílů.

Turbiny 110 1W byly modernizovány s cílem dosažení od-
běrů páry pro teplárenské účely, pro ohřev topné vody do max.
výkonu 162 MJ/s. Pro tři varianty rekonstrukce jsou použity
shodné VT, ST a NT rotory, vyměnitelné mezi jednotlivými
elektrárnami. Výměna původních turbin se postupně realizuje.

Turbiny 200 MW budou rekonstruovány před dosažením vý-
počtové životnosti hlavních dílů výměnou kompletního ST dílu.
Lze dosáhnout teplárenského výkonu do 210 MJ/s při třístup-
ňovém ohřevu topné vody 60/150°C. Daläí varianta, podmíněná
výměnou též NT dílu, umožňuje zvýšení dodávky tepla do 250
MJ/s.

V jaderných elektrárnách s reaktory WER-440 a s turbi-
nami 220 MW na sytou páru je předpokládáno využití všech
24 turbin pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
a to podle různého schema neregulovaných odběrů v souladu s
požadavky příslušné lokality. Turbina 1000 MW na sytou páru,
otáčky 3000 min*1 je řešena pro maximální odběr tepla 893 MW
při třístupňovém ohřevu topné vody 60/150°C.



ti vo d

Koncernový podnik Škoda Plzeň patří tradičně k dodava-
telům parních turbin pro kombinovanou výrobu elektrické
energie a tepla, využívaných v teplárnách při zalistování
především topné vody, ale i topné páry. Typickým předsta-
vitelem Je kondenzační parní turbina s přihříváním páry o
výkonu 135 MW, s jedním regulovaným odběrem. Třítělesová
turbina obsahuje speciální regulační orgán - regulační na-
táčivou mezi stěnu, umístěnou v průtočné části NT dílu, což
umožňuje použití VT dílu a ST dílu shodného s těmito díly
u turbin pro kondenzační elektrárny téže výkonové třídy.
V provozu je celkem 6 turbin tohoto typu, sedmá je ve sta-
diu konstruování. Jedná se o následující jednotky:
- dvě turbiny v teplárně hlavního města Dánska Kodaně (Ama-

gervaerket). Stroje již překročily výpočtovou životnost
10 hodin provozu a uvažuje se o jejich modernizaci vý-
měnou VT a ST dílu za nové, s vyšší termodynamickou
účinností

- čtyři turbiny ve dvou teplárnách hlavního města Rumunska
- Bukurešt-Jih a Sukurešt-Západ. Jsou dimenzovány pro
"protitlakový" provoz, kdy je regulační natáčivá mezistěna
téměř uzavřena a propouští pouze malé množství páry, ur-
čené k odvádění ventilačních ztrát následujících stupňů
do kondenzátoru

- v roce 1987 byl uzavřen kontrakt na dodávku dalíí turbiny
uvedeného typu pro teplárnu města Seinäjoki ve Finsku.
Jde o turbinu druhé generace, s výrazně zlepSenou termo-
dynamickou Účinností.

Všech uvedených 7 turbin s jmenovitým elektrickým vý-
konem 135 MW se navzájem jen málo liäí v parametrech vstup-
ní páry (13,8-14,8 up

Bf
 535/535°!: ) více odlišná je teplota

chladicí vody (5-20°C) a požadavek na velikost tepláren-
ského odběru (100-200 yj/s) - což společně ovlivňuje volbu
koncového NT stupně s délkou lopatky 715...500 mm.

Ve skandinávských zemích jsou v provozu i dva speciál-
ní typy teplárenských turbin. Jsou to především dvě proti-



tlakové turbiny s přihříváním páry, s elektrickým výkonem
114 MW v teplárně Hanasaari B v hlavním městě Finska - Hel-
sinkách. Dvoutělesové turbiny s jednoproudovým NT dílem za-
jištují ohřev topné vody ve dvou ohřívacích stupních na ko-
nečnou teplotu 95...120°C. Obě turbiny se blíží 105 provoz-
ních hodin.

Druhým speciálním typem je dvoutělesová protitlaková
turbina o výkonu 94 MW, bez přihřívání páry, zajištující do-
dávku jak odběrové topné páry o tlaku 1,1...1,7 MPa pro
původní parní topnou sít středu města, tak i ohřev topné vody
pro centralizované zásobování teplem nově budovaných částí
města. Je instalována opět v hlavním městě Dánska - Kodani.
Turbina umožňuje nejen dva "mezní" provozy, t.j. čistě odbě-
rový a čistě protitlakový, ale i celé spektrum kombinovaných
provozních režimů s odběrem páry a s protitlakovou parou.

V Československu není instalována žádná s těchto teplá-
renských turbin, maximální výkon teplárenských jednotek se
omezil dlouhou dobu na výkon 55 MW. Rozšířený zájem o rekon-
strukci provozovných kondenzačních turbin se projevil před
cca 10 léty a vedl k rekonstrukcím jak stávajících jednotek
55 a 110 Mi po vyčerpání jejich skutečné životnosti, tak i
200 MW - u těchto jednotek dojde k rekonstrukci pro kombino-
vanou výrobu elektrické energie a tepla již před vyčerpáním
jejich výpočtové životnosti. Protože v Československu není
již uvažována další výstavba fosilních elektráren, projevil
se zájem o dodávku tepla i prostřednictvím nejen nově sta-
věných, ale též již provozovaných a montovaných jaderných
elektráren s tlakovodními reaktory typu WER. Podrobnosti o
řešení jsou uvedeny v další části textu.

Slaktrárnv na fQBilflí PtlíYl turbiny 50. »»55 MW

Dvoutělesové parní turbiny o výkonu 50...55 MW stavěné
pro parametry vstupní páry 8,8 MPa, 5OO...535°C byly uvádě-
ny do provozu od roku 1954 e v období rekonstrukce měly již
jejich hlavní části vyčerpánu skutečnou životnost, t.j.
150.000...180.000 hodin provozu. Rekonstrukce byly prováděny



v souladu s potřebami jednotlivých lokalit, vznikla řada typů.
Z hlediska využití těchto turbin k zásobování teplem jsou
nejvýznamnější dvě varianty rekonstrukce;

a) Protitlaková turbina*
Turbina je rekonstruována na jednotělesovou s protitla-

kem 0,03...0,18 MPa a je smontována na novém základu. Je pou-
žit původní generátor. Dimenzování lopatek pro široký rozsah
protitlaku vyžaduje velmi robustní oběžné lopatky koncového
stupně, s Šířkou profilu 90 mm při délce listu lopatky 210 mm.

b) Kondenzační odběrová turbina s regulovaným odběrem při
tlaku 0,06...0,4 MPa.
Rekonstruovaná turbina zůstává dvoutělesová, s novým mo-

dernizovaným VT dílem a s původním NT dílem, s původním gene-
rátorem. Jako regulační orgán jsou použity regulační klapky v
převáděcích potrubích mezi VT a NT dílem*

U všech provedených rekonstrukcí s novým VT dílem - tedy
i varianta b) byly dodrženy následující podmínky:
- původní ložisková vzdálenost zůstává nezměněna
- je zachován původní základ
- nemění se ani NT díl, ani generátor a kondenzátor
- zůstává zachováno původní zařízení pro regeneraci kondenzá-

tu, pouze v jednotlivých případech podle potřeby dochází
ke zvětšení teplosměnné plochy některých regeneračních
ohříváků kondenzátu

- je dosaženo maximálního požadovaného odběru tepla při
zachování výkonu generátoru 55 MW.

Turbiny 110 Mi i

V československých elektrárnách je instalováno celkem
39 třítělesových turbin 110 MW s přihříváním páry, stavěných
pro parametry vstupní páry 12,8 MPa, 535/535°C, téměř shodný
počet byl exportován do zahraničních elektráren a více než
30 jednotek bylo vyrobeno na základě know-how v Indii* První
z provozovaných strojů v ČSSR již překročily výpočtovou ži-
votnost 10* provozních hodin a předpokládá am d O M l m l
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středné 1,5.105 provozních hodin u rozhodujících dílů, t.j.
rotorů a statorů. "Vanová" křivka havarijní výpadkovosti v
rozsahu od 40 000 do středně 120 000 provozních hodin zůstává
na konstantní hodnotě cca 0,03 %.

Ve spolupráci se sektorem energetiky bylo rozhodnuto
komplexně modernizovat tento výkonový typ náhradou za zcela
nové turbiny, u nichž jsou formulovány následující cíle mo-
dernizace : 1
- stroj je instalován po modernizaci na stávajícím základu
- termodynamická účinnost turbiny je o alespoň 2,4 % vyšší
než u původního stroje

- konstrukce umožňuje odběr tepla ve výši do 162 MJ/s při
třístupňovém ohřevu topné vody z 60...70°c na 150°C

- vybavení turbiny moderním elektronicko-hydraulickým regu-
lačním systémem včetně modernizované měřící techniky a
prostředky diagnostiky

- využití stávajícího regenerativního ohřívání kondenzátu,
generátoru a dispozičního uspořádání zařízení

- použití nového koncového NT stupně s robustní oběžnou lo-
patkou, zajištujícího bezporuchový provoz při zkoušeném
vakuu jakož i při teplárenském provozu s minimálním průto-
kem páry do NT části pro odvedení ventilačních ztrát (t.j.
při zpětném proudění páry v koncových stupních)

- náhrada stávajícího skládaného NT rotoru rotorem celokova- -
ným. /;

Z hlediska kombinované výroby elektrické energie a tepla i

jsou možné 2 varianty modernizace: ;
a) s teplárenským výkonem 93 MJ/s, všechny odběry péry pro •;

ohřívání topné vody jsou neregulované |
b) s teplárenským výkonem v rozmezí 93...162 MJ/s, tlak odbě- \

rove páry odběru za ST dílem je regulován prostřednictvím
regulačních klapek é 1000 ma, zabudovaných v obou převá-
děcích potrubích mezi ST a NT dílem. Tímto odběrem je zá-
sobován základní (1.) ohřívák topné vody (OTV). Pro 2.
OTV je pára odebírána z neregulovaného odběru ST dílu,
pro 3* OTV z potrubí před ST dílem. Toto - z hlediska
optimalizace teplárenského provozu - kompromisní řešení je
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podmíněno dodržením vpředu uvedených podmínek pro moderni-
zaci.

Rotory jednotlivých dílů turbiny jsou pro obě uvedené
varianty teplárenských odběrů i pro variantu s pouze konden-
začním provozem zcela shodné a navzájem vyměnitelné nejen v
jedné elektrárně, ale i mezi elektrárnami navzájem.

Kromě odběrů páry pro ohřev topné vody centralizovaného
dálkového vytápění je požadován též odběr páry před ST dílem
pro technologické účely, při tlaku 2,3 MPa. Vzniká tak další
varianta modernizace, u které musí být nahrazeny stávající
záchytné ventily před ST dílem novými regulačními orgány
zvláštní konstrukce.

První z modernizovaných turbin 110 MW jsou již v provozu
v elektrárně Prunéřov I. Výrobce ročně dodává průměrně 2 mo-
dernizované stroje.

Podélný řez modernizovanou turbinou 110 MW je v obr. 1.

Turbiny 200 MW

Potřebu dodávky tepla v lokalitách, kde jsou instalovány
turbiny 200 Mtf vede sektor energetiky k rozhodnutí rekonstruo-
vat tyto jednotky pro možnost odběru tepla již v období před
vyčerpáním životnosti jejich hlavních dílů. Jsou formulovány
resp. stanoveny následující podmínky, kterým musí rekonstruo-
vané turbiny vyhovovat:
- použití stávajícího základu (pouze s případnými malými úpra-
vami), kondenzátoru, regenerativních ohříváků kondenzátu a
generátoru, jakož i VT dílu turbiny

- maximální dodávka tepla 210 MJ/s v horké vodě
- dodávka 70 HJ/s v páře o tlaku 3,04 MPa (při přiměřeném sní-
žení dodávky tepla v horké vodě)

- zařazení turbiny i po rekonstrukci do denního diagramu za-
tíženi síti a do regulace výkonu a frekvence

- náhrada stávajícího ST dílu turbiny novým, konstruovaným
pro Možnost odběrů páry pro ohříváni topné vody.

Regulovaný odběr páry pro OTV 1 je umístěn na výstupu
z ST dílu, odběry páry pro OTV 2 a OTV 3 z odběrových «íst

-483-



ST dílu. Při použití stávajícího NT dílu lze dosáhnout tepel-
ného výkonu v horké vodě 210 MJ/s, při třístupňovém ohřevu
ze 60°C na 15O...16O°C. Omezení je určeno koncovým stupněm
NT dílu s oběžnou lopatkou o délce 840 mm, která s ohledem
na dimenzování nedovoluje provoz při zpětném proudění páry.
Tímto stupněm musí při odběrovém provozu protékat minimálně
40 % objemového průtoku páry, na který je stupeň dimenzován
(což je hranice pro vznik zpětného proudění). Proto i odběr
páry pro OTV 1 zůstává neregulovaný.

Je řešena též 2. varianta - s novým NT dílem, s robust-
ní lopatkou koncového NT stupně s délkou listu 715 mm, schop-
né provozu při zpětném proudění páry, až do hranice t.zv.
"protitlakového" provozu. V tomto případě se zvyěuje teplá-
renský výkon při třístupňovém ohřevu topné vody na 250 MJ/s,
tlak odběrové páry pro OTV 1 je regulován regulačními klap-
kami v převáděcích potrubích mezi ST a NT dílem turbiny.

Pro umožnění odběru o tlaku 3,04 MPa budou - obdobně
jako u turbin 110 MW - nahrazeny stávající záchytné ventily
novými ventily s funkcí regulačního orgánu.

Jaderné elektrárny

Parní turbiny 220 MW na sytou páru

V ČSSR je v provozu 8 bloků s reaktory WER-440 v jader-
ných elektrárnách Jaslovské Bohunice a Dukovany, v různém
stadiu výroby a výstavby jsou dalSÍ 4 bloky tohoto výkonu v
jaderné elektrárně Mochovce a dále 2 bloky v jaderné elekt-
rárně Nord (NSR). Ve strojovně u každého z těchto bloků jsou
použita dvě turbosoustrojí ŠKODA o výkonu po 220 MW. Popis
turbiny je uveden v /I/. Regenerativní ohřívání kondenzátu
na koncovou teplotu zajistuje pět nízkotlakových ohříváků
(NTO), odplyňovák (0) a dva vysokotlakové ohříváky (VTO).

Požadavky na odběry páry pro ohřev topné vody dálkového
vytápění byl výrobci předán v době, kdy 16 cistě kondenzač-
ních turbin 220 MW v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice
a Dukovany bylo již v provozu, v montáži nebo v pokročilém |f
stadiu výroby. Bylo nutno stanovit možnou velikost zvýšených <J
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oáběrů páry s ohledem na omezující technická kriteria.
Topná voda, která se vrací ze sítě do výměníků tepla

;vratná voda) ná teplotu 6O...7O°C, zpravidla je požadován
ohřev na teplotu 12O...15O°C, výjimečně až na 180°C.

Pro již vyrobenou turbinu je nutno analyzovat tri krite-
ria, jež jsou omezující pro dodatečný odběr páry:

1. Rychlost proudění odběrové páry v potrubí - s ohledem na
velikost tlakové ztráty a na možnost vzniku nepříznivých
dynamických jevů {rozkmitání potrubí).

2. Namáhání oběžných lopatek.
Zvětšení odběru páry vede ke zvýšení isoentropického spádu
stupně před odběrem páry a tím ke zvýšení ohybového namá-
hání oběžných lopatek - statického i dynamického, s násled-
ným nebezpečím poruch lopatek v důsledku únavy materiálu.

2. Objemový průtok páry koncovým NT stupněm.
7 koncovém stupni NT dílů turbin 220 MW na sytou páru je pou-

žita oběžná lopatka s délkou listu 840 mm, provozně ověře-
ná u více než 25 turbin 200 MKlf v elektrárnách na fosilní
paliva. Koncový NT stupeň je navržen pro jmenovitý objemo-
vý průtok 1150 m /s. Opakovaně u více strojů byla zjišto-
vány experimentálně podmínky za nichž stupeň pracuje při
snížení objemového průtoku a byl zjiStěn vznik zpětného
proudění při snížení objemového průtoku na cca 40 % jmeno-
vitého, což má za následek zvýšení dynamického namáhání
oběžných NT lopatek koncového stupně až o jeden řád.
Uvedené omezení musí být respektováno při stanovení pří-
pustného zvýšení odběru páry.

Schema odběru tepla z jednotlivých elektráren je různé v zá-
vislosti na požadavcích odběratele a vede k následujícím ře-
šením (místa možného dodatečného odběru tepla jsou patrnné
na řszu turbinou v obr. 2).
a') Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (JEBO).

Ohřívání topné vody je řešeno dodatečným odběrem z převá-
děcího potrubí mezi VT a NT částí turbiny (V. odběr) a
ze VI. odbéru z VT dílu turbiny. Z každé z 8 turbin lze ode-
brat 60 MJ/s, ohřev 70°/150°C. Poměr mezi získaným teplem
a ztracenou elektrickou energií (v Wf): 5*88.
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odběrů páry s ohledem na omezující technická kriteria.
Topná voda, která se vrací ze sítě do výměníků tepla

(vratná voda) má teplotu 60...70°C, zpravidla je požadován
ohřev na teplotu 12O..ÍI5O°C, výjimečně až na 180°C.

Pro již vyrobenou turbinu je nutno analyzovat tři krite-
ria, jež jsou omezující pro dodatečný odběr páry:
1. Rychlost proudění odběrové páry v potrubí - s ohledem na

velikost tlakové ztráty a na možnost vzniku nepříznivých
dynamických jevů (rozkmitání potrubí).

2. Namáhání oběžných lopatek.
ZvětSení odběru páry vede ke zvýšení isoentropického spádu
stupně před odběrem páry a tím ke zvýšení ohybového namá-
hání oběžných lopatek - statického i dynamického, 3 násled-
ným nebezpečím poruch lopatek v důsledku únavy materiálu.

3* Objemový průtok páry koncovým NT stupněm.
V koncovém stupni NT dílů turbin 220 MW na sytou páru je pou-

žita oběžná lopatka s délkou listu 840 mm, provozně ověře-
ná u více než 25 turbin 200 MW v elektrárnách na fosilní
paliva. Koncový NT stupeň je navržen pro jmenovitý objemo-
vý průtok 1150 m /s. Opakovaně u více strojů byla zjiito-
vóny experimentálně podmínky za nichž stupeň pracuje při
snížení objemového průtoku a byl zjištěn vznik zpětného
proudění při snížení objemového průtoku na cca 40 % jmeno-
vitého, co* má za následek zvýšení dynamického namáháni
oběžných NT lopatek koncového stupně až o jeden řád.
Uvedené omezení musí být respektováno při stanovení pří-
pustného zvýšení odběru páry.

Schema odběru tepla z jednotlivých elektráren je r&zné v zá-
vislosti na požadavcích odběratele a vede k následujícím ře-
šením (místa možného dodatečného odběru tepla jsou pátrané
na řezu turbinou v obr. 2).
a) Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (JEBO).

Ohřívání topné vody je řešeno dodatečným odběrem z převá-
děcího potrubí mezi VT a NT částí turbiny (V. odběr) a
ze VI. odběru z VT dílu tur.biny. Z každé z 8 turbin lze ode-
brat 60 MJ/s, ohřev 70°/150oC. Poměr mezi získaným teplem
a ztracenou elektrickou energií (v IW): 5,88.
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Teplovod pro vytápění města Trnavy vzdáleného od lokality
jaderné elektrárny 18 km je ve stadiu dokončovacích prací*

b) Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU).
Požadavek na maximální možný ohřev tepla pro 48 km vzdále-
né Brno vedl k využití odběrů páry z neregulovaných odběru
III., IV. a V. pro regenerační systém. S uvažováním omezu-
jících kriterií byl stanoven odběr tepla 85 MJ/s při ohřevu
topné vody 70/143,8°C* Poměr mezi získaným teplem a ztra-
cenou elektrickou energií: 7,14.

c) Jaderná elektrárna Hochovce (JSlíO).
Pro 8 turbin této elektrárny je již v technickém zadání
požadován odběr tepla ve výši 120 MJ/s při třístupňovém
ohřevu topné vody 70/130°C, což je řeaeno úpravou odběro-
vých hrdel a lopatkování stupňů NT dílů v místě odběrů.
Poměr mezi získaným teplem a ztracenou elektrickou energií:
6,3.
Je patrné, že teplo pro vytápění bude odebíráno ze všech

24 turbin 220 lftf v jaderných elektrárnách ČSSR.

Turbina 1000 MW na svtou páru

Podélný řez čtyřtělesovou parní turbinou 1000 MW na
otáčky 3000 min" , sestávající z dvouproudového VT dílu a
třech dvouproudových NT dílů je v obr. 3. Lopatka koncového
NT stupně má délku listu 1085 mm.

Jedním z hlavních technických požadavků sektoru energe-
tiky na tuto turbinu bylo dosažení maximálního možného odbě-
ru tepla pro ohřev topné vody dálkového vytápění z neregulova-
ných odběrů páry z turbiny. Konstrukce turbiny umožňuje násle-
dující maximální odběr tepla:
- při dvoustupňovém ohřevu 60/120°C 570 IIJ/s
- při třístupňovém ohřevu 60/150°C 893 MJ/s.

Konstrukce vysokotlakového dílu turbiny je řešena pro
možnost dalších neregulovaných odběrů páry při vyšším tlaku,
které umožní ohřev topné vody ve 4. resp. 5. ohříváku topné
vody na teplotu 180°C, resp. 200°C. Je to spojeno s perspek-
tivním záměrem výroby páry v měničích péry, dopravované tur-
bokompresory na místo spotřeby, k vytápění města České Budě-
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jjovice s parním teplárenským systémem.

V první budované jaderné elektrárně Temelín s bloky
1000 MW nebudou využity maximální odběry tepla* J« poSadovin
odběr tepla ve výái 3 06 MW při třístupňovém ohřevu topné vody

65/150°C. Plné odběry tepla však budou využity v další budo-

vané elektrárně s bloky 1000 MW na východním Slovensku.

UTBftATURA

/i/ Drahý J.: Parní turbina o výkonu 220 MW na sytou páru

pro jaderné elektrárny. - škoda Revae, 1976, 6. 2,

s 20-29.

•M
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Využití jederných zdrojů pro dodávky teple v CSSR.

Ing.J.Dařilek

Ing.J.Zlatňanský

/CS/

Využití jaderných zdrojů pro dodávky tepla je v ČSSR
zajištováno v souladu s Hlavními směry hospodářského e so-
ciálního rozvoje ČSSR na létě 1986 - 1990 8 výhledu do ro-
ku 2000, schválenými XVII. sjezdem KSČ, který mimo jiné sta-
novil dosáhnout snížení energetické náročnosti tvorby národ-
ního důchodu v příštích 15ti letech ne dvojnásobek temp,
dosažených v 7.PLP. Jako hlavní směr strukturální změny ps-
livoenergetického komplexu stanovil dále rozvíjet jadernou
energetiku a centralizované zásobování teplem /CZT/. Přitom
rozvoj CZT má být založen na kombinované výrobě el.energie
a tepla s využitím jaderných zdrojů. Důležitou oblastí roz-
voje CZT v současnosti je převod kondenzečních elektráren
na teplárenský provoz 8 využití stavějících 8 budovených
jederných elektráren pro dodávky tepla. Postupné snižování
těžeb uhlí o více než 28 mil.tun k r. 2005, nutnost vytěsňo-
vat tekutá paliva a tříděné druhy uhlí z výroby tepla vede
k důslednému požadevku na dvouúčelové využití jaderných elek-
tráren i pro dodávky tepl8. Nezastupitelná úloha dodávek
tepla z jaderných zdrojů v blízké budoucnosti je zřejmá z
následujícího přehledu očekávaného vývoje potřeb CZT v ČSSR
do roku 2005:

I
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TJ 198? 1990 199? 2000 2009
Potrebe
central.
teple
celie en 560 902 602 162 61? 200 630 900 648 000

v tom:
výrobe
z paliv 514 578 54tí 374 548 320 541 JDO 531 000
Výrobny:
FMPE 122 897 143 299 168 620 189 000 181 300
závodní
e ostatní
zdroje 391 681 405 076 379 700 352 300 349 700
výroba
z odpad.
tepla 45 615 50 638 57 600 62 200 63 000
jaderné
zdroje 709 3 150 9 280 27 400 54 000

Z uvedeného přehledu je zřejmý postupný pokles výroby
tepla z fosilních paliv, přičemž jaderné zdroje se podílejí
značnou fiástí ne krytí přírůstků potřeb CZT do r.2005.
Zvláště výrazná je dyrfemika jejich využívání po roce 1990.

Jaderné elektrárny pro dodávky teple mohou být ekono-
micky využity v soustavách s vysokou koncentrecí potřeby,
ke krytí základního zetížení. Toto základní ekonomické kri-
térium omezuje možnosti využití stávajících jaderných elek-
tráren,které byly původně koncipovány jako fiistě kondenzač-
ní elektrárny. Proto při lokelizaci nově připravovaných ja-
derných elektráren bylo mimo jiné přihlédnuto k možnosti je-
jich využití pro zásobování teplem velkých sídelních aglome-
rací.

Po napojení jaderného zdroje do soustavy CZT dojde
vždy k výraznému snížení výroby tepla ne stávajících zdro-
jích, spalujících fosilní paliva a k základní změně jejich
provozního režimu z hlediske časového rozložení i paramet-
rů dodávaného tepla. Zároveň dojde i k podstetnému vzrůstu
velikosti soustavy přepojením spotřeby až dosud zásobovené
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místními zdroji tepla. Nesezení jederného zdroje1, umožňu-

jícího zrušení nevyhovujících dožitých e provizorních

zdrojů teple, znamená vyřešení koncepce soustavy zásobová-

ní teplem progresivním technickým řešením a za předpokladu

respektování požedevků j&derné bezpečnosti bude mít tato

koncepce zároveň i zn&čný přínos ekologický.

V prvé ředě je koncepce využití jaderných zdrojů pro

dodávky tepls v ČSSR založena na využití stavějících, budo-

vených, jakož i připravovaných jaderných elektráren.

Skl&dbe tepelného konzumu na střední a nízkopotenciél-

ní ilrovni vyžaduje dodávku tepla v horké vodě e páře. Pro-

to jsou v soaSssné době u nás mimo již dořešené dodávky ť.p-

la ve- formě'horké vody z JE zkoumány i technické možnosti

a ekonomická efektivnost pokrývání potřed teple v parních

soustavách, např.termokompresí.

První akce k využití jaderné elektrárny pro dodávky tep-

la - TN Jeslovské Bohunice - Trnava /2 x On 700/ včetně

příslušných uprav ve zdroji pro přenos tepelného výkonu 240

MWt v délce 23 kn byla zahájena v roce 1983. V současné do-

bě je ukončena výstevbe 18,3 km úseku. Ukončení celé výs-

tavby tepelného napáječe představuje 17.odběrných míst pro

27 odběratelů. K zahájení dodávek tepla zde došlo v r.1987.

Z jaderné elektrárny V - 1 Jeslovské Bohunice je navržena

dodávka tepla do měst Leopoldov s Hlohovec - 24-0 MWt. Výs-

tavba tepelného napáječe 2 x Dn 700, 16,2 km bude zahájena

ještě v 8.PLP. J zde řešena i dodávka technologické páry

prostřednictvím parogenerátorů a turbokompresoru. S využi-

tím jaderných elektráren V - 1 e V - 2 Jeslovské Bohunice

pro dodávky teple nebylo původně počítáno. Turbíny Škode

220 WH, které jsou instalovány v těchto elektrárnách, umož-

ňují odběry 60 MWt /z každé turbiny/. Delší využití jeder-

ných elektráren Jaslovské Bohunice je navrženo v rozvojové

teplofikeční studii města Bratislavy. Uvažuje se zde s do-

dávkou tepla ve výši 750 MWt e cca od r.2910 /z nového sdro-

je/ 1000 mít ve formě horké vody o parametrech 15O/7O°C.
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Z další již provozované čs.jaderné elektrárny - JE

Dukovany - se uvažuje v 8.PLP zahájit výstavbu tepelného

napáječe 2 x Dn 1 000, 43 km do města Brna. Účelem této

akce je přivést v prvé výkonové etapě do Brna tepelný vý-

680 líWt na krytí nových odběrů a vytesnení značného množství

ušlechtilých paliv. Pro zajištění odběru tepla v horké vodě

bude u k8Ždé turbiny instalována třístupňová výměníková

stanice. Tepelný výkon výměníkové štěnice přiřazené ke kaž- 71

d é z osmi turbin bude 85 MWt při paramentrech sítové vody .;

143/7O°C. V druhé výkonové etapě /r.2000/ se uvažuje s do-

plněním výměníkových stsnic o další ohřívací stupně /Ví.

neregulovaný odběr z TG/, čímž jejich výkon vzroste na 105

MWt při parametrech sítové vody 160/70° C, umožní zvýšit cel-

kový dodávaný tepelný výkon na úroveň 780 MWt.

U budovsné jaderné elektrárny Mochovce se uvažuje s do-

dávkou tepla pro dzemní celky Levice, Ni trs /Vráble,Zla-

té Moravce, Tlmeče/. ,

Úvodní projekt prvních dvou bloků elektrárny Temelín

e studie souboru staveb celé této elektrárny se 4 bloky poo

1000 IIW předpokládá, že ve smyslu zpracovaných studií bude i

dodávka teple realizována především do G.Budějovic a Týna

n.Vltavou.

Město Č.Budějovice má parní soustavu o současném výko- . ;

nu cca 400 MWt. Její přestavba ne horkovodní systém by byla

investičně náročná, proto se v současnosti sleduje na úrov-

ni rozvojové teplofikační studie možnost realizace vyvíje-

čů pár,/ s její následnou termokompresí v místě spotřeby. •

Další plánovaná jaderná elektrárna v lokalitě Kecerov- '

oo j r vhodná i z hlediske teplofikačních záměrů e bude zá-

sobovst teplem zejméne městs Kosice a Prešov. V současné

době se uvažuje se souborem staveb - Vyvedení tepelného vý-

konu z JE Kecerovce. Maximální možný výkon představuje

1700 JJWt, přičemž garantovaná dodávka 850 MWt / v době vý-

mSny peliva, resp. odstávky jednoho z bloků/ bude řešena i

najížděním místních adrojíi ne fosilní paliva.
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Z připrvvov&né jaderné elektrárny Blahutovice se uva-

žuje zásobování teplem pro ostravsko-karvinskou aglomeraci.

J&derná elektrárna Východní cechy je uvežováne zejména pro

napojení soustav centralizovaného zásobování teplem Hradec

Králové, Pardubice.

Tyto nově připravované elektrárny s bloky VVER 1000

jsou lokalizovány poblíž již v současné době rozvinutých

soustav. Tím jsou umožněny značné odběry tepla z jaderných

elektráren. Koncepce výstavby dvou bloků s následnou dos-

tavbou dalších dvou bloků řeší dlouhodobě zásobování tep-

lem těchto lokalit.

Z orientačního hodnocení dodávek tepla z jaderných

elektráren vyplývá, že:

- měrné porovnávací /převedené/ nákledy ne dodávané t-eplo,

vypočítané z palivové a investiční složky vycházejí v jed-

notlivých lokalitách v rozmezí 38,73 Kčs/GJ až 60,34 KSs/GJ,

- využíváním jederných elektráren pro dodávky tepla dojde

tak k absolutní úspore paliva z titulu kombinované výroby

elektřiny e tepla, tak k úspoře z titulu vytísnění fosil-

ních paliv.V součtu tato úspora fosilních paliv z titulu

substituce za všechny sledované ekce za předpokladu jejich

realizace a při maximálním využívání v cílovém roce může či-

nit až cca 4 540 tis.tmp/r a absolutní úspora paliv z titu-

lu kombinované výroby elektřiny a teple cca 2 670 tis.trap/

rok.

- dále byly vyčísleny měrné vlastní náklady na dodávané

teplo z JE po hranice příslušných měst /včetně investič-

ních nákladů ne dálkovou dopravu teple/,které se pohybují

od 13,79 Kčs/GJ do 21.00 Kčs/GJ. T-nto výpočet t>- 1 převe-

den pouze z hlavních složek vlastních nákladů ne dodávané

teplo, tj.investiční a pelivové složky,

- průměrné měrné vlastní náklady na dodávku teple /ne pra-

hu zdroje/ ze zdrojů energetiky ze r.198? vychází 50,69

Kčs/GJ, přičemž ze zdrojů ne zemní plyn nebo topný olej

činí teto hodnota esa 80 Kčs/GJ /nepř. výtopné Brno-Špi-

í
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talks, špičková výtopna Olomouc atd./. Ze sdrojů na ener-
getické uhlí 28 až 31 KSs/GJ /teplárna č.Budějovice, el.
Prunéřov II atd./,
- velkoobchodní ceny tepelné energie podle platného ceníku
se pohybují od 91 KSa/GJ /při uvažovaném roční* využití
3000 hod./ do 59 KSs/GJ v tarifní skupině A /složená sas-
ba/ nebo 46,6 Kfia/GJ - 57 KSs/GJ u tarifní skupiny B
/jednoduchá sazba/. Maloobchodní ceny /dotované/ pro oby-
vatelstvo Siní 21 KSs/GJ,
- pro porovnání byly vypočteny vlastní náklady lokální ko-
telny na zemní plyn při uvažované platné ceně tohoto pali-
va od roku 1986 - náklady Siní cca 70,5 KSs/GJ.

Z provedených výpočtů a srovnání vychází výhodnost do-
dávky tepla centralizovaný* způsobem-z jaderných elektráren,
a to i přesto, že vlastní náklady na dodávané teplo byly
vypočteny pouze orientečně z hlavních složek /palivové a
investiční/.

Lze konstatovat, že dodávka tepla z jaderných elektrá-
ren, resp. vlastní náklady na tuto dodávku,jsou podstatně
nižši než u zdrojů na zemní plyn a topný olej, jsou nižší
než ze zdrojů na energetické uhlí a jsou pod úrovní velko-
obchodních ceníkových cen tepelné energie a maximálně se
blíží dotované ceně pro seloodběratele.

V dlouhodobé perspektivě se též uvažuje s využitím ja-
derných výtopen 8 to v územních celcích mimo technický a
ekonomický dosah dálkové dodávky tepla z jaderných elek-
tráren nebo rekonstruovaných kondenzačních elektráren na
fosilní paliva, od jejichž použití se očekává rychlé vy-
těsnění velkého množství fosilních paliv. Vzhledem k to-
mu, že GZT na báti fosilních zdrojů naráží v současné do-
bě na dvě nejzávažnější překážky, a to je výhledový ne-
dostatek fosilních paliv včetně uhlí a na otázku životního
prostředí, je nasazení jaderných výtopen po roce 2000
perspektivní.
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ČSSR sleduje možnosti uplatnění JV po roce 2000, a to
jak z hlediska nového jaderného zdroje tepla, tek i z hle-
diske možností kooperace čs. průmyslu na výrobě a dodávce
těchto zdroju. V našich perspaktivních úvahách se zetíra
uvsžuje s JV AST 500 jeko s alternativním řešením pro
některé lokality, pokud by nebylo možno realizovat dodáv-
ku tepla do těchto lokelit z JEOT /Břetislava, případně
Ostrava/. S možností nasazení většího počtu JV s výkonem
menším než 300 MWt se uvažuje pro řadu menších lokalit cc8
do r. 2010 s tím, že se prešetruje efektivnost i JV o vý-
konu 2 - 2 0 MW.

I z tohoto hlediska považujeme za důležitou účast
CSSR na programu spolupráce členských zemí Rady vzájemné
hospodářské pomoci, kde byla dohodnuta dlouhodobá strate-
gie řešení surovinového, palivového a energetického prob-
lému. V souladu se světovými tendencemi byl vytyčen kurs
ns přísně hospodárné využívání energie a paliv a ne před-
nostní rozvoj jaderné energetiky. Zásadní význam má Komd
plexní program vědeckotechnického pokroku do roku 2000,
přijatý na 41. mimořádném zasedání RVHP v prosinci 1985
v Moskvě. Urychlený rozvoj jaderné energetiky je řešen v
3.prioritním směru, který obsahuje 4 Části rozdělené do
17 hlavních úkolů. Oblast zásobování teplem z jaderných
zdrojů je uvedene v 3 části, s názvem "Zavedení jaderné
energie do zásobováni dodávkovým a průmyslovým teplem", s
úkoly "Vývoj technologických zařízení pro JBderné teplár-
ny a jaderné výtopny","Vypracování a zavedení bezpečných
systémů pro odběr tepla z jaderně energetických výroben"
e "Vypracování nových metod efektivní dopravy tepla na vel-
ké vzdálenosti". Ve vývoji technologických zařízení se Ss.
organizace zúčastní prací na obecných problémech tepláren-
ství s jadernými energetickými zdroji, vytvoření s zdokona- *
lení JE s reaktory VVER 440 a VVER 1000 pro využívání záso- jí
bování teplem, vývoje a vytvoření technologického zaříze-
ní pro jaderné výtopny 500 IWt i o výkonu menším než 300 MWt

-498-



a vytvořeni technologického zařízeni jaderně energetických
zdrojů pťo průmyslovou náru. 7 nejbližším období se zde ofie-
kává ukončení prací ne stanovení potřeb zemí RVHP u jaderných
výtopen o výkonu menším než 300 ÍWt a ukončení vývoje per-
spektivní nízkotlaké Sásti turbiny s velkým odběrem tepla
včetně unifikace zařízení tepelných okruhů turbiny 1000 HW
s tepelným zatížením 300 - 1200 MW.

U úkolu vypracování á zavedení bezpečných odběrů tepla
se čs.organizace zúčastňují na pracech ne maximálním využí-
vání teplofikačních možností provozovaných a stavěných jader-
ných elektráren s reaktory VVER 440 a 1000 MW a na vypraco-
vání opatření na zajištění radiační bezpečnosti systémů odbě-
ru tepla od jaderných zdrojů. Výsledkem je postupná praktická

realizace dodávek tepla v horké vodě a páře ze stávají-
cích i stavěných i projektovaných jaderných zdrojů při zajiš-
tění plné radiační bezpečnosti spotřebitelů a okolí, s pos-
tupnou redukcí lokálních zdrojů tepla o malém výkonu na síd-
lištích resp. při výrobních závodech i redukcí výstavby nák-
ladných s provozně náročných odsiřovacích zařízení u teplá-
renských objektů.

U úkolu vypracování nových metod efektivní doprevy tep-
la ne velké vzdálnnosti se čs.organizace zúčastňují na řeše-
ní nových metod dopravy tepla s tradičním teplonositelem
horkou vodou s na vypracování nových metod doprevy tepla na
velké vzdálenosti s netradičními teplonositeli. Výsledky se
projeví celkovým snížením investiční náročnosti výstavby
zdrojů pro 2ZT velkých měst, resp. průmyslových komplexů.
Přičemž se předpokládá plné využití dosavedních čs.zkušenos-
tí z projektů tradiční dálkové dopravy teple, při mezinárod-
ních kooperacích.

V návaznosti na Komplexní program vědeckotechnického
pokroku do roku 2000 je problematika jaderných výtopen a ta-
ké otázky efektivního využití JE pro dodávky tepla řešena
ve spolupráci s členskými státy RVHP na základě usnesení
vlády ČSSR ze dne 19. září 1985 č.231 o Sjednání dohody o
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spolupráci ve vědeckotechnických a projekčních pracích v ob-
lastí jaderných elektráren s odběrem teple e jaderných výto-
pen pro výrobu průmyslové páry a pro potřeby teplofikace.

V jednotlivých státech RVHP je zájem všech zúčastně-
ných států na využití jaderných zdrojů pro teplofikaci. Rá-
da zúčastněných zemí projevila zájem o realizaci menších
JV o výkonu 50 - 200 MWt i JV typu AST 500.

I v jiných zemích na celém světě omezené zásoby a ros-
toucí, resp. nestabilní ceny fosilních paliv, zejméně ušle-
chtilých druhů, vedou k využívání jaderné energie k zásobová-
ní teplem. Technicko-ekonomické studie v mnohých zemích uka-
zují, že využití jaderných zdrojů pro dodávky tepla je plně
srovnatelné s fosilními zdroji, přičemž vyšší investiční
náklady jsou kompenzovány nižšími provozní/A náklady při
výrobě tepla v jaderném zdroji. Dalším výsnemnýra přínosem
dodávek teple z jaderných zdrojů je zachování čistoty ovídu-
ší v dané lokalitě. Jsou zkoumány dodávky tepla jek z jader-
ných elektráren, tak z jaderných výtopen', přičemž jaderné
zdroje tepla jsou převážně založeny na léhkovodních reakto-
rech /LWR/, které demonstrovaly svou spoľehlivost v řadě ze-
mí při výrobě elektrické-energie. V současné době jsou již
realizovány dodávky teple z jaderných elektráren v SSSR,Švý-
carsku, NDR, NSR a pro průmyslové tíčely také v Kanadě. V ob-
lasti využití jaderných výtopen jsou v řadě zemí vyvíjeny,
resp.realizovány jaderné výtopny, kterých koncepce vychází
z tlakovodních reaktorů /PWR/, varných reaktorů /BWR/ a ma-
lé výtopny jsou bazénového provedení. Podle tepelného výko-
nu lze v zásadě rozdělit jaderné výtopny do dvou základních
skupin:
- pro centralizované zásobování teplem s výkonem 100-500
MWt /AST, CAS, SECURE, KWU, THERMOS/,
- pro decentralizované zásobování teplem s výkonem 2 - 5 0
MWt /SLOWPOKE, SHR/. •
Různé velikosti výkonů vyvíjených výtopen jsou odvozovány z
hlediska stupně centralizace, teritoriálního rozložení tepla [•*

a z pohledu ekonomických vstupů v jednotlivých zemích.
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Předběžná dostupná ekonomická hodnocení těchto jader-
ných zdrojů prokazují reálnost jejich nasazení při vytěs-
ňování ušlechtilých paliv v jednotlivých zemích ze sféry
t epla.

Zásobování teplem z jaderných zdrojů je v řadě zemí
věnována značná pozornost. Získané zkušenosti ukazují na
technickou realizovatelnost, spolehlivost a ekonomickou
výhodnost dodávek teple z těchto zdrojů. Při zachování
jedeme bezpečnosti má koncepce využití jaderných zdrojů
značný ekologický přínos.

I
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MOŽNOSTI UPLATNENIA TERMOKOlfiFRESIE V HORÚCOVODNÍCH SÚSTAVÁCH
CZT PRS DQDÍVKU PARY

J.Šellej, V.Mokrý, O.Murinová

/CS/

VSEOBECNE

Využitie existujúcich konvenčných a jadrových elektrár-

ní, ako aj novobudovaných jadrových elektrární i pre dodávku

tepla sa považuje za jeden z hlavných smerov rozvoja česko-

slovenského teplérenstva. Možnosť dodávky tepla v pripravo-

vaných nových jadrových zdrojov patrí k hlavným kritériám

pri rozhodovaní o ich umiestnení.

Této orientácia je odôvodnené energetickou a ekonomickou

efektívnosťou riešenia zásobovania teplom veľkých integrova-

ných sústav CZT a zlepšením ochrany ekologického systému pri

výrobe elektrickej energie a tepla.

Zásobovanie teplom parných konzumentov veľkých teplofi-

kačných sústav z centrálnych zdrojov prostredníctvom diaľko-

vej dopravy tepla naliehavo nastolilo otázku možnosti využi-

tia termokompresie.

Termokompresia ako termodynamický proces je už dávno

známa. Jej uplatnenie vo forme kompresie nízkotlakovej pary

sa stalo v súčasnosti opäť aktuálnym v oblasti zásobovania

teplom predovšetkým technologickou, nie aj vykurovacou parou.

Využitie kompresie pary aa teraz sleduje v týchto dvoch

oblastiach:

- pri ďalšom zhodnocovaní nízkotlakovej - odpadnej - pery

z technologických procesov a

- pri riešení dodávky tepla parným spotrebiteľom, resp*

sústavám JZT systémom diaľkovej dopravy tepla v horúcej

vode.

v prvom prípade ide o racionalizačné ri«ä«ni«, ktorým
sa šetrí časť paliva spotrebovaného na výrobu pary s požado-
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vánými parametrami. Mierou energetickej efektívnosti rieše-
nia je hodnota výkonového faktora, vyjadrená pomerom ekvi-
valentu nutnej potreby paliva na výrobu pary v uvažovanom
množstve e parametroch vo výhrevni k potrebe paliva na po-
hon turbokompresora pre zvolené riešenie.

V druhom prípade ide o zabezpečenie parného konzumu na
veľkú vzdialenosť od zdroja tepla prostredníctvom diaľkovej
dojrsvy tepla v horúcej vode v kombinácii s termokompreaiou*
Uplatnenie takéhoto riešenia musí vychádzať ako z rozboru
energetickej a ekonomickej efektívnosti, tak i z rozboru
realizačných možností samotnej výroby nízkotlakovej pary
z horúcej vody a jej kompresie,ako aj z reálnych možností
prevodu parného konzumu na horúcovodný, vrátane rozvodov tep-
la.

Kým problematiku dodávky tepla v horúcej vode na veľké
vzdialenosti možno pokladať za zvládnutú, v oblasti zabezpe-
čenia parného konzumu sa hľadá najvhodnejšie riešenie, pri-
čom pri dodávke tepla z jadrovoenergetických zdrojov /ďalej
JEZ/ sa kladie osobitný dôraz na dodržovanie radiačnej bez-
pečnosti. Návrhy vyvedenia tepelného výkonu v pare z JEZ
systémom meničov pary, resp. vloženým tlelcovodným okruhom [l]
môžu byť vhodné len pre dodávku pary na veľmi malé vzdiale-
nosti, lebo dopravné straty sa kryjú tlakovou stratou pary.
V dôsledku toho je treba riešiť odber pary z turboagregátov
na vyásej potenciálnej úrovni, čo má za následok výrazné
zvýšenie súčiniteľa úbytku výroby elektrickej energie l> a te-
da i zníženie celkovej ekonómie dodávky tepla v pare. Uvede-
né plstí vo vzťahu k súčiniteľu V i pre diaľkovú dopravu
tepla v pare z konvenčných kondenzačných elektrární s odbe-
rom tepla.

Na realizáciu dodávky tepla pre parný konzum na veľké
vzdialenosti predovšetkým z JEZ a osobitne tam, kde sa poža-
duje dodávka tepla v horúcej vode i pare, t.j e ak ide o hy-
bridné jiústavy CZT, je vhodné uvažovať riešenie s diaľkovou
dopravou tepla v horúcej vode v kombinácii a termokompreaiou.
Ak pôjde o diaľkovú dodávku tepla do teplárenských sú* e tav
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s existujúcim parným vykurovacím, či technologickým konsumom,
ktoré sú t.č. zásobované z miestnej teplárne, bude výhodné
inštalovať kompresorovú stanicu v areáli existujúcej teplárne
a pohon parných kompresorov zabezpečovať protitlakovou tur-
bínou miesto elektropohonu,

PODMIENKY PSE VYVESENIE TEPELNÉHO VÍKONU ZO ZEROJQV, DIAĽKOVÚ
DOPRAVU TEPLA A GENERÁCIU FAHX Z ENERGETICKÉHO HĽADISKA

Základnou podmienkou energetickej optimalizácie dodávky
tepla v pare spotrebiteľom je požiadavka, aby celkový súčini-
teľ úbytku elektrickej energie p z titulu dodávky tepla bol
minimálny. Súčiniteľ l> je súčtom troch súčiniteľov v^, \>~
a \>.,» t.j.:

i

- i>*, súčiniteľa úbytku výroby, elektrickej energie v zdroji
z titulu dodávky tepla,

- v>2» súčiniteľa úbytku elektrickej energie zahrňujúceho čer-
paciu prácu na diaľkovú dopravu teple a

- V^t súfiniteľa úbytku elektrickej energie zahrňujúceho
predovšetkým energetický ekvivalent kompresnej práce.

Veľkosť súčiniteľe \>^ závisí na množstve a parametroch
odoberanej pary z turbín na jednej strane, ako aj na paramet-
roch t, a tg teplonosnej látky - horúcej vody, počte ohrieva-
cích stupňov a veľkosti odoberaného tepelného výkonu z jednej
turbíny na druhej strane [2]. Jeho orientačné hodnoty pre čs.
kondenzačné turbíny pri ohreve sieťovej vody zo 60 až 70 °C
na 150 až 180 °C sa pohybujú v rozmedzí \>

x
 = 0,12*0,22 HVs.MJ"*}

Veľkosť súčiniteľa V, sa znižuje so znižujúcimi sa parametra-
mi t 1 a t- ohrievanej horúcej vody a so znižujúcim sa tepel-
ným odberom z turbín* Pre uplatnenie diaľkovej dodávky tepla
v horúcej vode s následnou generáciou pary systémom teraokom-
presie je potrebné udržovať konštantnú teplotu v privádzači
t^ pri meniacej sa teplote vody vo vratké tg* V takomto prí-
pade sa súčiniteľ l>, výrazne zväčšuje so zvyšujúcou sa te-
plotou t, i t. a mierne sa zväčšuje s veľkosťou odberu tepla iŕ
z jednej turbín. I
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Pre vyvedenie tepelného výkonu zo zdroja - kondenzačněj
elektrárne s odberom tepla - vyplýva z uvedeného nasledovné:

a/ Parametre t^ a t2 treba voliť vždy na najnižšej poten-
ciálnej úrovni.

b/ Ohrev teplonoanej látky treba rozdeliť na viacej ohrieva-
cích stupňov.

c/ Požadovaný tepelný výkon zo zdroja je vhodné rozdeliť na
väčší počet turbín, aby bol výkon odoberaný z jednoj tur-
bíny Co najnižší.

Veľkosť súčiniteľa Vp J* priaao závislá na vzdialenosti
L dopravy pracovnej látky a na druhej mocnine jej rýchlosti w
a nepriamo na priemere potrubia /ŕ D a účinnosti čerpacích
staníc* Ak pokladáme vzdialenosť dopravy za veličinu danú,
potom súčiniteľ ovplyvňuje prakticky len rýchlosť prúdenia
pracovnej látky a priemer potrubia. Pri určitej konštantnej

'. rýchlosti sa so zväčšujúcim priemerom potrubia, t.j. veľkos-
ťou dopravovaného množstva, súčiniteľ Vi, zmenšuje hyperbo-

:, lieky a jeho zmenšovanie je obzvlášť zreteľné pre priemery
potrubia do 1 m. Merné hodnota súčiniteľa vV na 1 km dĺžky

— — -i t

t.j. -po * Vo
 • L pre prxemary potrubia jD 0,5 až 1,0 m

• —1

pre obvyklú rýchlosť horúcej vody 2 m.s * a parametra horú-
cej vody 180/70 °C je jeho veľkosť v rozmedzí 3 2 = 0,0005

\ až 0,000215 L.1A.S.KJ"1.!™1"1-
; Z uvedeného je zrejmé, že hodnota súčiniteľa 1>2 /za

predpokladu priemernej účinnosti čerpacej stanice 1x
a
*Q>7Q/

• búda o 1 až 2 rády nižšia pre reálne vzdialenosti diaľkovej
-i dopravy tepla od 10 do 40 km ako hodnota súčiniteľa ^ .

Súčiniteľ 1?jvyjadruje podiel kompresnej práca kompre-
sora na stlačovanie pary k celkovej dodávke tepla. Jeho veľ-
kosť ovplyvňuje spôsob generovania pary z horúcej vody /uvoľ-
ňovsče, alebo ackundárne paro^enerátory/, usporiadanie kom-
presorovaj stanice, t*j* spôsob zapojenia dvojice zariadení
generátor pary - kompresor, typ a konštrukčná riešenie kom-
presora par^r.
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Vinimalisáclu i>3 možno docieliť respektováním tichto
zásadi

- uplatniť na generovanie pary uvoľňovačt parymietto
kých povrchových parogenerátorov, ale vtoffi nabrania podmien-
ky prevádzky parných spotrebičov;

- voliť kaekédie usporiadania kompresorovej stanice, t.j. väCSÍ
poCet aérioiro zapojeních dvojíc generátor pary - kompreaor
/prakticky 2 až 4 dvojice/;

- použiť delenú kompresiu s vhodným medzichladením tak, aby sa
priebeh kompresie pary čo najviac priblížil izotérmiokému
atlařovaniu.

Uvedené vplyvy ne hodnotu A najlepšie dokumentujú vy*«-
ledky výskumu termodynamiky termokompreaie v [3]. Napríklad
pre aýtu paru 120 °C generovanú 2 horúcej vody 180 °C teplej,
stlačovánu ne výsledný tlak 1,2 MPe v kompresore a účinnoaťou
*7K = °i7 má súčiniteľ W, nasledujúce hodnoty: pre kombináciu
1 uvoľňovač pary a 1 kompresor bez medzichladenia
V-, = 0,18- MWs.MJ" , pre kombináciu 1 parogenerátor a 1 kom-

presor bez medzichladenia ^ = 0,22 MWe.iilJ . Kaskádovým us-
poriadaní* 3 uvoľňovafiov pary s kompresormi bez medsichlede-
nia i?3 sa znižuje na \3L S o,13 MWs.MJ*"

1. Ak ea v kaskáde 3
uvoľňovačov použije vstrekové" medzichladenie, bude
\>2 = 0,125 MWs.KJ"1 , ale pri prietočnom vnútornom chladení

môže P-, poklesnúť na hodnotu ttj = 0,08.

Fre menšie stlačenia bude hodnota ^nižšia.

Kritérium energetickej efektívnosti diaľkovej dodávky tep-
la pre parných konzumentov z kondenzaSných elektrární s odbe-
rom tepla je vyjadrené podmienkou:

\> x v
x
 + tf2 + V 3 * min" I /I/

bez ohľadu na to, či sa dodávka realizuje priamo v pare z oc-
berov turbín, alebo prostredníctvom horúcej vody systémom ter-
Biokompresie.
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EKONONIJKŽ PODMIENKY PRE UPLATNENIE TERMQKOlúPřiEiilE V HORtScO-
VQbHÍQH SťJsTAV/CH CZT PAS DOLÄVKU PARX

So zreteľom na složitotť étruktúry tepláranakého syatému
a nutno*ť raépaktovať jeho vnútorné väzby ako aj vonkajšie
räsby na elektrizačnú aúatavu je pra vlastnú optimalizáciu
prvoradou úlohou stanovenia jednotiaeeho optimalizačného kri-
téria. V súčasných podmienkach aa javí ako vhodné kritérium
nákladov, ktoré umožňuje oceniť váetky väzby.

Pre stanovenie nákladov /obacna výrobných, vlastných, či
tzv. porovnávacích/ platí zásadný vzťah [4]

CQ • kĵ  . AN.Cg • k 2 . JQ • k, • S . d /2/

kde C
Q
 [KSa.rok"1] - calkové ročná náklady na teplo

AH [MWh.rok**1] - ročný úbytok alaktriekaj enargie v ES
% titulu dodávky tapla

c N [tôfvMWh*
1] - aerné náklady na elektrickú energiu

J Q [KCs] - calkové invaatičné náklady energetické-
ho diala na realizáciu dodávky tapla

S [oa] - počat pracovníkov obaluhy výrobných
sariadanl -

d [icea.oa^.rok"1] - priaatarné ročné atdové náklady na
pracovníka

k^ [-] - koaficiant vyjadrujúci prípadnú korek-
ciu nákladov na energiu, reap, nákladov
na apotrebu prevádzkových hadt

k 2 [̂-j - Mrný ročaý pódia 1 BO zriaďovacích má-
kladov potrebných na úhradu napr. od-
pisov, úrokov, údržby, prípadne ďaliíeh
nákladov

k 3 [-] - koeficiant vyjadrujúci zvýienie asdo-
vých aékladov % titulu odvodov a iná.

Kritériu* ekonomickej /nákladovej/ efektívnosti diaľkovej
dodávky tapla pra parných koMuaamtov s kondemaačných elektrár-
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ni s odberom tepla j* vyjadrane podmienkou:

C^ « mi*J

Pri dodáTka ttfCL • para /realizovanáj priamo, Z««R v honi-
cej vada a tarmokompreaiou/ aa do zriaďovacích mákladev JQ

zahrňujú celkové náklady na energetické diala ma dodávku
tapla v para.

Pri porornmni variantu dodávky tapla spotrebiteľom • pa-
re a , variantom dodávky tapla v horúcaj voda a praatavbou
parného systému je nutné do etikových investičných nákladov
zahrnúť i náklady na preatavbu parnej aúatavy na aerúeovod-
nú a do celkových nákladov započítať i odpiay xo xoatatkavaj
hodnoty parnaj aúatavy.

ZAVEB

Referát podáva informáciu o podmienkach pre aožnoať
uplatnenia termokompresie pre zásobovanie teplom parných
konzumentov v sústavách centralizovaného zásobovania teplom
a diaľkovou dopravou tepla v horúcej vode z kondenzačných
elektrární a odberox tepla.

Energetická efektívnosť rieíenia je vyjadrená podmien-
kou minima celkového aúčiniteľa úbytku elektrickej energie
v, pre ktorý sú rozhodujúce dielčia aúčinitale:

- súčiniteľ úbytku výroby elektrickej energia v zdroji
z titulu dodávky tapla a

- súčiniteľ vyjadrujúci podiel kompresnej práce na stlačo-
váni e pary na celkovej dodávke tapla.

Ekonomická efektívnosť diaľkovej dodávky tepla pre par-
ných konzumentov z kondenzačných elektrární a odberom tepla
je vyjadrená podmienkou minima celkových nákladov na dodávku
tapla.

Pre porovnávací variant riešenia a predpokladom prestav-
by parného konrumu na horúcovodný ja nutné do nákladov na do-
dávku tapla zahrnúť i náklady na prestavbu parného ayetému na
horúcovodný a odpiay jeho zoatatkovaj hodnoty.
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PRAMSNI

Ti] Jellej J« ; ďpdsohar vyvedenia tepelného výkonu s jadro
vých sdrojov T nadväznosti na požiadavky
apotrebiteľakého «y«téaru

Teplo - apravedaj QÄ SSZ 1/85

[2J Sellej J. • : Koznosti uplatnenia terxokompreaie pary

Teplo - apravodaj GK & Z 4/87 1987

f*3] Havelka Z.: Aplikace sarísenl na výrobu páry z horké vo-
šípek J. dy pro CZT a technologii /Výskumná správa/

Praha, Státní výakuonl úatav pro atavbu
strojů jún 1967

[4] Sellej J*,: Ifektívnosť kombinovanej výroby a rosvodu
Hroaek R. elektrickej energie a tepla

Zborník referátov XIII. konferencie ča,
energetikov
Bratislava náj 1987

ing.Jocef lellejt0Sc., Ing.Vladimír Mokrý, Ing.Oľga Hurinová
V^akuaný úatav energetický W Z , pobočka Brttialava,
Bejkalaká 27, 827 21 tirntialeva
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MOŽNOSTI UtLATKENIA TEBMOKCMPR£SI£ V HORÓOOVOflKÍCH SÚSTAVÁCH

CZT PSE lOIs/VKU

J. Šellej, V. Kokry, O. Murinové

S0HRN

Referát podáva infomóciu o technicko-ekonomických pod- '-,

mienkach pra možnoati uplatnenia termokompresie pre zéaobo-

vanie teplom parných konzumentov v aúatavách ctntralizoraného

záaobovsnia teplom a diaľkovou dopravou tapla v horúcej vode
z kondenzaSných elektrární a odberom tepla.

Problematika aa poaudzuje % hľadiska energetickej a eko-
nomickej efektívnoati.

Energetické efektívnoať riedenia ja vyjadrená Binimoat
celkového aúSinitcľa úbytku elektrickej energie » z titulu
dodávky tepla,, pre ktorý sú rozhodujúca dielčie aúčinitele:

- aúriniteľ úbytku výroby elektrickej energie v zdroji
s titulu dodávky tapla a

- aúčiniteľ vyjadrujúci podiel kompreanej práce na etlačova-
ni*e pary na celkovej dodávke tepla*

Ekonoaická efektívnoať diaľkovej dopravy tepla pre par- ,
ných konzumentov s kondenzačních elektrárni a odberom tapla
je vyjadrená podmienkou minima celkových nákladov na dodávku ;
tapla.

Pre porovnávací variant riešenia a predpokladom preatav- ;;
by parného koncumu na horúcovodný ja nutné do nákladov na 'f
dodávku tapla zahrnúť i náklady na preetaveu parného ayatému
ma horúcovodaý a odpiay jeho soatatkovaj hodnoty.
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Návrh optinalizaee řízeni zdrojů centralizovaného zásobováni
teple*.

Balatě Jaroslav, Prof. Ing. DrSc

/es/

Resune

Stále se rozvíjející mé sta si vynucují zvyšování dodávky
tepla, budují se nové zdroje tepla a jsou zapojovány do zokru-
hované tepelné sítě. Každá rozvíjející se soustava centralizo-
vaného zásobování teplem si klade vyšší a vyšší nároky na ří-
zení. Současná palivoenergetická situace našeho státu si vynu-
cuje co nejvétáí hospodárnost při zásobování všemi druhy ener-
gii. Zásobování teplen spotřebovává více než 40% všech prvot-
ních energetických zdrojů použitých v ČSSR.

Optimální řízení zdrojů soustavy centralizovaného zásobo-
vání teplem (SCZT) je jedním z nástrojů racionalizace spotřeby
energie při výrobo tepla. Analýza problému výroby tepla v SCZT
ukázala, že je vhodné řešit optimalizaci v několika úrovních.

Článek se zabývá informací o metodice zpracováni návrhu
optimálního řízení zdrojů teplárenské soustavy aplikované na
SCZT v Brně.

1. Úvod

Současná palivoenergetická situace naSeho státu si vynu-
cuje co nejvčtáí hospodárnost při zásobování všemi druhy ener-
gií. Mezi těmito druhy hraje jednu z rozhodujících rolí záso-
bování národního hospodářství a obyvatelstva teplem, které v
současné době spotřebovává více než 40iú všech prvotních ener-
getických zdrojů použitých v ČSSn.

Stále ce rozvíjející města si vynucují zvyšování dodávky
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tepla, budují se nové zdroje tepla a jsou zapojovány do zokru-
hované tepelné sítě. Každá rozvíjející se soustava centralizo-
vaného zásobování teplem si klade vyšší a vyšší nároky na ří-
zeni.

2. Cíle řízení SCZT

Funkcí energetického systému, kterého je SCZT organickou
částí, je trvale zabezpečovat veškeré ekonomicky zdůvodněné a
společensky nutné nároky na energii všech spotřebitelů a to
při minimálních nákladech společenské práce.

Nároky spotřebitelů nu energii dodávanou z energetického
systému lze vymezit těmito požadavky:

- zajistit všem spotřebitelům dodávku zdůvodněného množství
energie podle jejich časově proměnných pot/eb,

- zajistit stálost a nepřetržitost dodávky energie,

- zajistit trvale dodávku energie v mezích předepsaných u-
kazatelů jakosti (kmitočtu a napětí u elektrické energie,
tlaku a teploty dodávkové páry, teploty horké vody v hor-
kovodech a pod.).

Požadavek časové promčnnosti spotřeby vyjadřuje výkonová
bilance, platná obecně pro každý okamžik dodávky energie, je-
jíž podstatu lze vyjádřit výkonovou rovnicí a sice, že výkon
zdroju, které jsou v systému k dispozici, musí být roven výko-
nu přivedeného k odběratelům a součtu výkonových ztrát v sys-
tému* Výkonové rovnice platí přísně v elektrizační soustavě.
U systému zásobováni tepelnou energií, vlivem možnosti akumu-
lace tepla v tepelných sítích případně v akumulátorech tepla,
je platnost výkonové rovnice poněkud volnější.

Zatížení SCZT je charakterizovánj zatížením jednotlivých í
části tepelných rozvodnách sítí s proměnlivou spotřebou tepla 1
odběrateli. Při změně odběru tepla se zrněni některé parametry f
denního režimu a s tím související i parametry tepelných roz- \

vodných sítí, napf. uzlových bodá tepelných sltl zásobovaných \

z více zdrojů. Krátkodobé odchylky parametrů daného provozní- f
ho režimu SCZT při poruchových stavech nejsou tak podstatná '
jako jejich ustálené stavy v následné* provozní* režimu po po- \
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ruie.

3. Optimální řízeni zdrojů SCZT

Optimální řízení zdrojů soustavy centralizovaného záso-
bování teplem (SCZT) je jednia z nástrojů racionalizace spo-
třeby energie při výrobě tepla. Analýza problému výroby tep-
la v SCZT ukázala, že je vhodné řešit optimalizaci v několika
úrovních:

1) Hospodárné rozdělování zatížení (tepelného výkonu) mezi
spolupracující výrobní jednotky uvnitř zdroje.

2) Hospodárné rozdělováni zatíženi mezi spolupracující
zdroje.

3) Pokrývání denního diagramu zatížení volbou provozní se-
stavy, tj. volbu zdrojů a v nich jednotlivých výrobních
jednotek tak, aby vyrobená a dodaná jednotka tepla měla
nejmenší spotřebu tepla v primárním palivu.

Obecně lze říci, že pro dané celkové zatíženi (výkon)
zdro.iů SCZT při daném souboru spolupracujících výroben (pro-
vozní sestavě), jednotlivých článků - výrobních jednotek
(provozní varianta v jednotlivých výrobnách), v provozu exis-
tuje pouze jedinný případ nejhospodárnějšího rozdělení zatíže-
ní mezi články zdrojů SCZT* tj. jeho technologické optimum.

Pro optimální řízení výroby byla navržena statická opti-
malizace s použitím kombinace dvou optimalizačních metod, me-
tody lineárního programování na úrovni jednotlivých výroben
lůrovtň 1.) a metody poměrných přírůstků spotřeby tepla v pa-
livu s uplatňováním kritéria energetické náročnosti výroby pro
rozdělování výroby mezi jednotlivé spolupracující zdroje tepla
v rámci celé SCZT (úroveň 2.). Výsledek optimalizačního výpoč-
tu pro určitou provozní variantu dané výrobny je znázorněn na
obr.l. Jde o ekonomické charakteristiky teplárny. V uvéodném
případě funkční závislost IP na pj ^^ je konstantní pro vyš-
ší hodnoty dodaného tepelného výkonu teplárnou* Znamená to,že
elektrický výkon turbosoustrojí je již maximální a dálil P- — .
je získáván z kotelny redukci páry v redukčních stanicích. '
U teplárny byl přijat předpoklad, že dodávaný elektrický výkon
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bude pouze závislý. Pokud není tento předpoklad splněn, je
nutné závislosti na obr.l vyjádřit parametricky, kdy paramet-
rem bude nezávislý výkon*

Ukázka použiti poměrných přírůstků spotřeby tepla v pali-
vu s uplatněním kriteria režimového optima je znázorněn na
obr.2. Při spolupráci výrobních zdrojů (tepláren a výtopen)
vystupuje do popředí problém srovnatelnosti vyrobené jednotky
tepla v jednotlivých zdrojích, což umožní vhodné kriterium re-
žimového optima - bdisp* Toto kriterium bylo zpracováno ve
dvou alternativách a to jako porovnávací kriterium nákladů
resp. energetické náročnosti dané provozní varianty dané výrob-
ny. Kriterium minima nákladů postihuje kromě nákladů na spotře-
bované palivo také vliv nákladů spotřebované elektřiny na- doda-
né teplo u výtopny anebo dodané elektřiny jako závislé výroby
elektřiny u teplárny. Kriterium minima energetické náročnosti
je modifikaci kriteria minima nákladů a sice vylučuje ceny pa-
liva a ceny dodané elektřiny do elektrizační soustavy- teplárnou
a tzv. předací ceny spotřebované elektřiny pro vlastni spotře-
bu výtopny. Výpočtem se získají podklady jak pro operativní
plánováni, tak i pro vlastni řízení. Lze předpokládat, že sta-
tická optimalizace bude úspěšná vzhledem k tomu, že časové
konstanty kapacit u technologického zařízení SCZT jsou dlouhé
a tedy náročnost na rychlost změn výroby není velká* Pro ově-
řováni tohoto předpokladu jsme se zabývali maternaticko-fyzikál-
ní analýzou dynamických vlastností výrobního bloku kotel-turbi-
na, generátor. Získaný matematický model technologického zaříze-
ní lze využit pro simulací a tím získat údaje o délce přechodo-
vých dějů při požadovaných změnách výkonu (zatížení). Jinou
cestou k získání představ o délce přechodových dějů jsou iden-
tifikační metody, z nichž statistickou parametrickou metodou
maximální věrohodnosti jsme se rovněž zabývali (literatura v
práci není uvedena). Tato metody byla rozpracována v ÚTZCHT
ČSAV v Praze a pro její aplikaci jsme použili jimi zpracovaného
výpočtového programu "CESTI".
Je nutné zdůraznit, že byla rovněž řešena otázka pokrýváni DDZ
v jeho charakteristických časových úsecích s výběrem optimální
provozní sestavy, tj. skladby spolupracujících výrobních jedno-
tek (.ůroyň 3.). Algoritmus výběru optimální provozní sestavy
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roil i otisku zhodnoceni energetické náročnosti zrniny prevoz-
ní sestavy reap, provozní varianty*

Algorithms pro výber provozní sestavy je znázorněn na

obr.3. Jednotlivé funkční bloky algoritmu jsou očíslovány a

vyjadřují:

1 - Vstup dat stálých a proměnných; 2 - Součet okamžitých
vlastních výkonu zdrojů právě provozované provozní sestavy
Pt PS' 3 " R° z n o d n ut*» z d a okamžitý výkon provozní sestavy od-
povídá zadané provozní sestavě; 4 - indikace nesouhlasu* prí-
kaz k zásahu operátora; 5 - Odstranění nesouhlasu* oprava
vstupních dat; 6 - Součet dosažitelných výkonů vlastních (mi-
nimálních a maximálních) a předávaných; 7 - Rozhodnutí, zda
pokrývá provozní sestava výkonově P^ [MWj DDZ ve zvoleném ča-
sovém úseku IV (DDZ je rozdělen na 4 časové úseky, pro které
je vyhledávána optimální provozní sestava); 8 - Rozhodnutí,zda
pokrývá PS dodávkou Q {MWhJ DDZ v následujícím časovém úseku
T i + 1; 9 - Rozhodnutí, zda dodávka PS je v časovém úseku T i + i

vyšší než žádaná dle DDZ; 10 - Rozhodnutí, zda nová PS pro ča-
sový úsek T. , je vybrána; 11 - Rozhodnutí o energetické a e-
konomické výhodnosti změny PS: 12 - Rozhodnutí, zda pokrývá PS
dodávkou DDZ v časovém úseku Ti+jj 13 - Žádost o rozhodnutí 0-
perátora, indikace disproporce v časovém úseku T.; 14 - Rozhod-
nutí, zda operátor dle svého uvážení změní PS; 15 - Rozhodnutí,
zda nová PS pro časový úsek T. ^ je vybrána; 16 - Indikace výs*>
ledků pro časový úsek T i + 1 (údaje nové PS, údaje stávající PS,
hlášení výkonové disproporce); 17 - Rozhodnuti, zda výběr PS je
ukončen pro všechny časové úseky DLZ.

V případě řízení v režimu "OFF LINE" operátor pro řízení
výroby ve zdroji (úroveň 1.) dostane konkrétní pokyny pro sklad-
bu výrobních jednotek. Má k dispozici podklady pro optimální
řízení výroby ve výrobně (grafy postupného řazení přírůstků ve
výrobně - obr.4).

Stejný postup je i v případě předávaných výkonů z cizích
zdrojů.
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4. Závěr

Byla řešena i otázka činnosti algoritmu pro řízení výroby

řídícím počítačem v režimu "ON LINE". Algoritmus zajistí urče-

ní žádané hodnoty pro regulátory výkonů všech výrobních jedno-

tek kromě cizích zdrojů.

Je vhodné si uvědonit, že některé spolupracující zdroje i

zdroje cizí z hlediska pokrývání WZ SCZT plní analogickou

funkci jako základní elektrárny v elektrizační soustavě a něk-

teré zdroje SCZT plní analogickou funkci regulačních elektrá-

ren v elektrizační soustavě.

Použité symboly:

- dodaný tepelný výkon výrobnou (zdrojem)

B [Mtt] - tepelný příkon kotlů v palivu

J P [Htf2 - součtový elektrický výkon turbosoustrojí

T,PS [MwJ - tepelný výkon provozní sestavy

k [MWh] - dodávka t e p l a (energ ie)

b disD f " J " porovnávací k r i t e r i u m nákladů resp* e n e r g e t i c k é
n á r o č n o s t i dané provozní v a r i a n t y výrobny

SCZT - soustava c e n t r a l i z o v a n é h o zásobování teplem

DOZ - denní diagram zatížení

PS - provozní sestava
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Vysoké ucenC technické v Brn*, fakulta strojní, katedra hydraulických stroju a zařízeni
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VÝVOO GENERÁTORÔ PÁRY S TERMOKOMPRESORY

Ing. CJaromir Šipek CSC,
ing. Vojtěch Čapek
/cs/

Resumé:

Stář informuje o cilech a výsledcích komplexního výzkum-
ného úkolu, řešícího výrobu páry z tepelných zdrojů o střed-
ní a nižší tepelné úrovni (60 " 200 °C) pomoci termokomprese.
Ve spolupráci devíti výzkumných a výrobních organizaci je
zajiSfován pod patronaci Federálního ministerstva hutnictví
a těžkého strojírenství vývoj technologického zařízeni pro vý-
robu páry a prováděn průzkum možností nasazeni těchto systémů
v energetice. Osou řešeny tři základní okruhy problémů.

Dálkové zásobováni teplem pomoci horkovodních napáječů
umožňuje vyvedeni tepla z jaderných elektráren nebo velkých
fosilních zdrojů a zajiStěnl jeho dodávky do systémů CZT
v miste spotřeby ve formě páry i v horké vodě.

Výstavba horkovodních napájaču na vyšil tepelné úrovni
(150 - 200 °C) nabízí možnosti zásobování vybraných technolo-
gických proceaů parou. Převod některých závodů s převážně che-
mickou nebo potravinářskou výrobou na způsob výroby péry z ho*
ké vody umožni zvýienl ročního využiti tepelných napáječů,
zjednodušení provozu energetických zařízeni v závodě a v ne-
poslední řadě zlepšeni ekologické situace v dané lokalitě.

Využiti odpadního tepla z průmyslových výrob umožffuje
zlepšit palivoenergetickou bilanci podniků, popřípadě zajis-
tit dodávku tepla i pro jiné odběratele. Maximálních efektů
viak může být dosaženo optimální kombinaci všech uvedených
způsobů zajištěni dodávky tepla v páře.
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Dodávka tepla ve formě vodní páry pro potřeby centrál-
ního zásobování teplem a pro průmyslové technologie není z
energetického hlediska ideálním technickým řešením, avšak vy-
užiti páry je v současné době v těchto oborech ještě nezastu-
pitelné. Souvisí to jednak e historickým vývojem způsobu do-
dávky tepla v některých technologiích a některých lokalitách,
jednak s výhodnými technickými vlastnosfmi vodní páry.

Proto je nutné zajišťovat dodávku vodní páry i při pře-
chodu na jinou palivoenergetickou základnu a při celkové ra- _
cionalizaci hospodařeni teplem. ')

V rámci plánu rozvoje vědy a techniky Federálního minis-
terstva hutnictví a těžkého strojírenství je proto řešen kom-
plexní výzkumný úkol, zaměřený na vývoj zařízeni pro výrobu
páry z tepelných zdrojů o etředni a nižší teplotní úrovní (60t
200 °C). Cílem úkolu je zajistit potřebné teoretické, experi-
mentální i provozní podklady pro projektanty, výrobce e uži-
vatele těchto technologických zařízeni pro výrobu páry • při-
pravit tak nový výrobní program pro podniky rezortu těžkého
strojírenství.

Postup řešení vychází z dosavadních prací, zaměřených na
dálkový přenos tepla, výrobu páry z horké vody, akumulaci tep-
la a vývoj turbokompresoru na páru ([1] - [sja další). Do ře-
šeni úkolu jsou zapojeny čtyři výzkumné, dvě projekční a dvě
výrobní organizace. Dosavadní dílčí výsledky řešitelských pra-
cí jsou obsaženy ve zprávách, uvedených v příloze referátu(*7j
«r22 }. Koordinačním pracovištěm úkolu je Státní výzkumný
úetev pro stavbu strojů, Praha - Běchovice.

V rámci úkolu jsou řešeny tři základní okruhy problémů, '
které mají sice svoji specifiku, ale společné pro ně je využi-
ti vysokopotencionálnich tepelných čerpadel - tertnokompresorů
na vodní páru s pomocnými tsplosměnnými agregáty. >

Dálkové zásobování teplem pomocí horkovodních napáječů $

Podetatným racionalizačním opatřením v oblasti výroby
energie je převod kondenzačních elektráren z čieté výroby
elektrické energie na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
v odběrových nebo protitlakých turbinách. Oeho uplatnění však
naráží nejen na problémy technického, ekonomického ale i eub-
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jaktivnlho rázu. Hlavnlai oaezenlal technického charakteru je
to, že kondenzační elektrárny, obzvláiti jaderné. Jsou zpra-
vidla uaistiny daleko od spotřeb!telekých oblaeti, a dodávka
tepla ve spotřební oblaeti, obzvláiti prOayalové, bývá ve
značnéa rozsahu zavedena ve forai páry a v aenil aiře využívá
horkou vodu. Přlpočteae-li k toau, že tranaport tepla ve for-
ai páry je efektivní jen na aalé vzdálenosti (řádovi klloaet-
ry) a zahrneae-li připadni nutná hlediska Jaderné bezpečnosti,
ukazuje se, že probléa je řeiitelný pouze hybridnia systéasa,
který využívá jako transportní aadlua horkou vodu a v alati
spotřeby z ni zajiifuje výrobu páry a horké vody. Rozbory pro-
vedené v [ 9] , [17] ukázaly, že aá-li být zajlitin vysoký pře-
prsvnl výkon nspaječe i při relatívni vysokéa podílu tepla,
dodávaného v páře, a potřebnou efektlvnoatl přenosu, js nutné
využit vysokopotenciálnlch tepelných čerpadel k* atupffováatizchla-
zováni vody, dodávané napaječea. Při aaléa podílu parního vý-
konu je výhodnijil zajiifovat dodávku páry jednoetupffovýa ochla-
zenla dodávané vody bez použiti teraokoapreee. zhodnocenia pod-
le lado, vydávaných CEZ a E6P, byly vybrány lokality pro předpo-
kládané aplikace a zpracovány atudie uspořádáni stenic pro
hybridní dodávku tepla v horké vodi a páře. Nejaktuálnijil
z hlediska realizace ss dosud ukazuje výroba páry pro n. p.
Slovllk Leopoldov z horké vody, dodávané z 3E Bohunice do lo-
kality Hlohovec a hybridní dodávky tepla v páře a horké vodi
z 3E Teaelln do Českých Budijovic. Na tuto akci by aily nava-
zovat dálil invastičnl akca podobného charakteru v oihočeskéa
kraji. Výčet deliich nožných aplikací v CSSR je uveden v [g] ,
[17) .122).

Pracoviiti, zapojená do řeienl úkolu se nezabývala pouze
studisai aplikaci, ale soustředils se na technické zajiitinl
spolehlivých agregátů pro první připravované realizace. Ve spo-
lupráci CEZ, OCE, SVÚSS, CKO Koaprssory, SES Tlsačs a VÚEZ Tl-
aače byla zpracována echeaata zapojeni, projekty agregátů a
základní návrhy dispozičních uspořádáni pro první splikace 1
a zpracován prograa aodelového oviřenl funkce navržených koapo- •,.*
nent a systéaů.
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První stupen* experimentálního ověřeni bude probíhat na zkušeb-
ně výměníků ve SVÚSS od konce roku 1988* Budou oviřovány sta-
cionární i dyneničké tepelné a hydraulické charakteristiky po-
vrchových parních generátorů (pro slovlik Leopoldov) 1 uvolffo-
vačfl (České Budějovice) pro výrobu páry z horké vody* charak-
teristiky soustavy povrchového parogenerátoru s turbokompreso-
re* , uvolffovafie páry s turbokompresorem a kaskádní soustavy sé-
riově zapojených uvolffovačů a turbokompresore*.

Scheaa zkuiebny v zapojeni pro zkouiky povrchových paroge*
nerátorů je na obr* 1.

Zkušebna uaožffuje ověřovat tepelné charakterlatiky výmění-
ků a jejich soustav při tepelných výkonech do 3 MW s teplotou
cirkulující vody do 150 °C a připadne i 180 °C. Haotnostní tok
cirkulujici vody může v závielostl n9 parametrech vody dosáh-
nout 44 kg.s .

Druhý stupeff experimentálního ověřeni soustav připravuji
CEZ e 3ČE * řailtelt v teplárně Mydlovary. cilem tohoto expe-
rimentu je ověřit dlouhodobou provozní spolehlivost navržených
systémů a zpracováni provozních předpisů pro zařízení na výro-
bu páry a využitím teraokompreee. Výstavba zařízeni proběhne
ve dvou etapách, v první etapě bude horká voda dodávána z TE
Mydlovary a vyrobená pára částečně pokryje spotřebu tepla v
blízkém závodě MAPE. Dodávka tepla v páře bude 10 MW. V druhé
etapě bude výkon zařízeni zs/ýimn na dvojnásobek a celá sousta*
va CZT Mydlovary - Zllv-MaPt bude napojena na horkovodní na-
pa Ječ 3E Temelín - České Budějovice. Zkuiabnl zařízeni bude
převedeno do trvalého technologického provozu. Návrhové sche-
ma zapojení I.a II. etapy výstavby zařízeni v EMY je na obr.2
a 3* Zkušební provoz první etapy výetavby bude zahájen v roce
1992.

Zásobováni průmyslových závodů parou ze vzdálených
zdrojů

V souvislosti s průzkumem výroby a spotřeby páry, prová-
děnéa v rámci rezortního úkolu v hutním, chemickém a potravi-
néřekém průmyslu byla sledována možnost využit systémy pro vý-
robu páry z horké vody též k Zásobováni některých závodů tep-
lea va foraě páry. Ukazuje sef že využiti této technologie by



vadlo ka zvýiani doby využiti budovaných horkovodních napáje-
čů a u některých aazonnich výrob (např. cukrovary) by zjednorr
duillo a zlavnilo výatavbu a provoz napáječů aiao aezónu va
srovnáni a přlaýa odběraa páry* va atudl í 17] byly zhodnoco-
ny aožnoati využiti dodávky páry z horká vody v oblasti po-
dál napáječe Elaktrárna Milník - Praha a v tapláranaká Oblas-
ti východní Cáchy. Na základě výsledků práce [ 8] a požadav-
ku p.o. Potravinoprojekt Praha byla zpracována atudia[ls]za-
bývající ae variantaai zásobováni cukrovaru Milník parou z
alaktrárny Mélnlk poaoci horkovodního napájača altarnativni
a využitia blízkých napajačO Hilnik - praha a EHE - Milník.
0 výsladcich atudia pojednává táž saaostatný referát.

Využiti odpadního tepla z prOayelových výrob

V ráaci řeienl úkolu byl v chenickáa a potravinářskáa
prOayalu a oboru hutnictví železa proveden prflzkua zdrojů od-
padniho tepla* využitelných k výrobě nebo navraceni páry do
výrobního procesu, připadni k zásobováni.dalších odbiratelú.
Studie[ 8) řeií problematiku využiti teraokoapreae v potravi-
nářekáa prOayalu. z výsledků vyplývá* že naaazenl teraokoapre-
ae v cukrovarech k hrazeni celá spotřeby tepla přichází v úva-
hu při dožiti stávajících zdroj0 tepla na fosilní paliva a vý-
rob elektrická energie v cukrovarech, nebo při zaini palivo-
anargatlcká základny závodO v ráaci bilancováni paliv, přlz-
nlvijil aožnoati se nabízeji pro teraokoapreal brýd ze zrni-
čfl a varny, využiti odpadního tepla v pivovarech je obtižnij-
il a ohladea na přetržltoet cyklu vařeni. Nejvitila zdroje*
tepla pro výrobu páry jsou kondenzáty z vařáků a brýdy aladi-
nová pánve, v alákárnách ae využiti teraokoapreaa nablzi v zá-
vodech, která aajl zavedeno euienl aláka* při koapreai brýd
z odparky. V lihovarech je aožná teraokoapresi nasadit v úse-
cích deatilaca a při zahuifovánl výpalků.

Va viech uvedených případech je využiti aechanlcká ter-
aokoaprese vázáno na vývoj aeniich agregátů s vysokou účinnos-
ti (cca 80 X) a na řeienl otázek llaitů odMru a cen elektric-
káho proudu.
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Zpráv* [8]je doplněna přehledy základních parametrů
viech výrobních závodů těchto kategorii v ffSSR.

ve zprávách { 7 ] a [ 18] byl proveden průzkum techno-
logických pochodů v naěich hutních závodech a vybrány zdro-
je nízkopotenciálnlho odpadního tepla, vhodného pro využití
POMOCÍ termokoapreee* Sako nejperspektivněji! se prozatím u-
kazuje koapress páry z odparného chlazení vysokých pecí a vy-
užití nlzkopotencionálnl výfukové péry z kováren n.p, Poldi -
SONP Kladno.

Byla zpracována technicko-ekonomieká atudie koapreae pá-
ry z odparného chlazeni ve vybrané* závodě včetně návrhu tři
variant konkrétního technického řeienl na základě podkladů
výrobce kompresorů k.p. CKO Kompresory. Bylo provedeno ekono-
mické hodnoceni navrhované investice. Ukazatelé efektivnoatl
vycházejí od 0.221 do 0,25, doby návratnosti od 3,5 do 10 1st.

Ve zprávě [20] jsou uvedeny výsledky zpracované eviden-
ce nlzkopótencionálnlch zdrojů tepla v chemickém průmyslu.Uka-
zuje se, že v chemickém průmyslu je hospodařeni odpadním tep-
lem sledováno a ve větiině případů již bylo nalezeno odpoví-
dající využiti, velkou tradici má využiti proudové termokom-
prest, které ja výhodné u mániích agregátů, u kaskádních od-
pařovaclch stanic a u zařízeni se silně znečištěnou parou*

V rámci řoienl byla zpracována studie o použitelnosti
meniich jednostupňových turbokompresoru, vyráběných v I. Br-
něnské strojírně - Zévod Velká Bitěi.

Závěr

V rámci řsianl rezortního úkolu i v rámci plénu rozvoje
vědy a techniky dalěleh zainteresovsných organizaci jsou vy-
tvářeny technické podmínky pro naaazenl vyaokopotencionálnlch
tepelných čerpadel na vodní páru v předpokládaných směrech ap-

<• likac*. Koordinační pracoviitě uvité kontakt s daliimi zájemci
o tuto problematiku a poakytne potřebné informace*
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CHLADICÍ
VODA

1 MODELOVÝ PAROGENERATOR

2 OBĚHOVÉ ČERPADLO 125 CJH

3 FARNÍ OHŘÍVÁK PV 2UH 600

4 KOMPENZÁTOR OBJEMU

5 SEPARATOR VLHKOSTI

6 TURBOGENERATOR TK V-391

7 KONDENZÁTOR PV 2UH 600

8 SBĚRAČ KONDENZÁTŮ

9 POMOCNÝ KONDENZÁTOR

10 VÝVĚVA

&.

obr.1
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MAPE

1 OHRtVAK VODY

2
3

4

5

6

7

8

obr. 2
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VT UVOLŇOVAČ

NT UVOLŇOVAČ

SEPARATOR

TURBOKOMPRESOR

HORKOVODNÍ ČERPADLA

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

ŠROUBOVÝ KOMPRESOR V MAPE i
y

((

I



MAPE

1
1 HAVARIJNÍ UZÁVER

2 VT UVOLŇOVAČ

3 NT UVOLŇOVAČ

4 SEPARATOR

5 TURBOKOMPRESOR

6 HORKOVODNÍ ČERR4DLA

7 VÝTLAČNÉ ČERPADLO

8 ŠROUBOVÝ KOMPRESOR
V MAPE

obr. 3
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Anwendungsmöglichkeiten der Gasturbinen im Kombi-

Anlagen bei den ungarischen F*rmw£rmasystam*n

Dr.-Ing. J. Halzl

Dipl.-Ing. I. Papp

/H/

Zusammenfassung

Die meisten neuen, in den 70-er und 80-er Jahren in

Ungarn erbauten groasen Wohnsiedlungen werden durch Erdöl/

lärdgas gefeuerte Heizwerke mit Fernwärme versorgt. In man-

chen Fällen wurden alte Heizkraftwerke zur Deckung dea

wachsenden Wärmebedarfes durch Heisswassererzeuger erwei-

tert. Demzufolge ist ein bedeutendes Potential zur massiven

Einführung der Wärme-Kraft-Kupplung entstanden. Die Aue-

nützung dieses Potentials ist einerseits wegen der Knapp-

heit der zur Verfügung stehenden Primärenergie erforderlich

andererseits ist zur Deckung des steigenden Strombedarfes

in der ersten Hälfte der 90-er Jahre, vor der Inbetrieb-

nahme der nächsten Blöcke des Kernkraftwerkes Paks eine

Kraftvverksleistung von wenigstens 800 MW zu installieren.

Die dabei gestellten wichtigsten Anforderungen /kurze

Baufriat, hohe energetische Wirksamkeit, und trotzdem nied-

rige Anlagekosten/ können am beaten durch den Einsatz von

Kombi-Anlagen bei den bestehenden Fernheizsystemen befrie-

digt werden. Das Referat überblickt die verschiedenen

technischen Lösungen die bei den ungarischen Fernheizsys-

temen in Frage kommen, und analysiert die durch die geplan-

ten Anlagen erzielbaren energetischen und wirtschaftlichen

Nutzeffekte.

-532- I



Anwendungsmöglichkeiten der Gasturbinen im Kombi-
Anlagen bei den ungarischen Pernwörmesystemen

Dr.-Ing« J. Halzl
Dipl.-Ing. I. Papp

/H/

Zusammenfassung

Die meisten neuen, in den 70-er und 80-er Jahren in
Ungarn erbauten grossen Wohnaiedlungen werden durch Erdöl/
ürdgas gefeuerte Heizwerke mit Fernwärme versorgt. In man-
chen Fällen wurden alte Heizkraftwerke zur Deckung des
wachsenden Wärmebedarfes durch Heisewassererzeuger erwei-
tert. Demzufolge ist ein bedeutendes Potential zur massiven
Einführung der Wärme-Kraft-Kupplung entstanden. Die Aus-
nutzung dieses Potentials ist einerseits wegen der Knapp-
heit der zur Verfügung stehenden Primärenergie erforderlich
andererseits ist zur Deckung des steigenden Strombedarfes
in der ersten Hälfte der 90-er Jahre, vor der Inbetrieb-
nahme der nächsten Blöcke des Kernkraftwerkes Paks ein*
Kraítwerksleistung von wenigstens 800 MIY zu installieren.

Die dabei geetellten wichtigsten Anforderungen /kurze
Baufrist, hohe energetische Wirksamkeit, und trotzdem nied-
rige Anlagekosten/ können am besten durch den Einsatz von
Kombi-Anlagen bei den bestehenden Fernheizsystemen befrie-
digt werden. Das Referat überblickt die verschiedenen
technischen Lösungen die bei den ungarischen Fernheizsys-
temen in Frage kommen, und analysiert die durch die geplan-
ten Anlagen erzielbaren energetischen und wirtschaftlichen
Nutzeffekte.
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Characterietlsch für die Entwicklung der Energiewirt-

schaft Ungarns in den vergangenen 15 Jahren war die rapide

Erhöhung dee Energieimporte /Strom, Erdgas und Erdöl/. Im

Jahre 1986 betrug der Anteil der importierten Energie am

gesamten Energieverbrauch 47 Prozent. FUr die Stabilisierung

der ungarischen Wirtschaft ist von grosser Bedeutung den An-

teil des Energieimportee durch Brennstoffsubstitution und

durch energieeparende Technologien zu verringern. Dabei kann

die Fernwärmevereorgung die sich in den vergangenen Jahrzen-

ten zu einem wesentlichen Element der Energiewirtschaft ent-

wickelte eine bedeutende Rolle spielen. Per Anteil der Fern-

warme am Endenergieverbrauch des Landes liegt um 10 Prozent,

Bortaoa Energieeinsparungen in diesem Sektor sogleich spür-

bare Nutzeffekte für die ganze Volkswirtschaft bringen könn-

ten.

Im Jahre 1986 betrug die Zahl der mit Fernwärme versorg

ten Wohnungen 595.000. Uber den Anteil der Fernheizung in de

Wärmeversorgung der Wohnungen liegen keine neue Daten auf

Landesebene vor, die jüngsten Daten stammen aus dem Jahr

I960, wo im Rahmen der Volkszählung auch nach der Heizungs-

art bei den Wohnungen gefragt wurde. Demnach wurde 12,2 Pro-

zent der Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Die dominierende

Tendenz in der Brennstoffstruktur der Fernheizsysteme in den

vergangenen 15 Jahren war der rapide Anstieg des Erdgasver-

brauches. Den prozentuellen Anteil der einseinen Energieträ-

ger an der Fernheizung im Jahre 1986 zeigt die nachstehende

Tabelle

Feste Brennstoffe 30,7

Erdgas 51 «0

Schweres Heizöl 14.7
Leichtes Heizöl 1,5
Sonstiges 2,1

Die meisten Femheizsyeteme werden топ den Heizkraft-
werken der Ungarischen Elektrizitätswerke gespeiet, mit ei-
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nem Anteil an der gesamten Fernwärmeerzeugung von 67,4 *•
11,3 f» der Fernwärmeerzeugung entfällt auf dlt industriellen
Heizkraftwerke während der Anteil der städtischen Heiswerke
bei steigende! Tcndcnsder Jahre 1986 21»3 % erreichte. Kohle
wird zum gröesten Teil in den alten Kraftwerken der Ungari-
schen Elektrizitätswerke verfeuert die Im Laufe der Zeit al-
mählich auf Fernheizung umgestellt wurden. Die städtischen
Heiswerke werden überwiegend mit >rdgas gefeuert» Während in
den 50-er und 60-er Jahren der Ausbau der Fernwärmeversor-
gung überwiegend auf der Basis der Wärme-Kraft Kupplung er-
folgte wurden in den 70-er Jahren in den meisten Fällen
üeisswassererzeuger in den Heizkraftwerken installiert oder
neue Heizwerke zur Deckung des steigenden Wärmebedarfes er-
richtet. Neue Gegendruckturbinen wurden hauptsächlich in den
alten kohlegefeuerten Kraftwerken aufgestellt. Infolge des-
sen stagniert, wie aus Bild 1. ersichtlich, die Gegendruck-
Stromerzeugung und der Anteil der Im Koppelbetrieb erzeug-
ten Elektrizität am gesamten Stromverbrauch des Landes zeigt
eine Finkende Tendenz.

Die Tatsache, daes die meisten neuen Fernhelseyeteme
durch Heisewassererzeugér beheizt werden, ferner dass die
bestehenden Einrichtungen zur Gegendruck-Stromerzeugung
sehr niedrige Stromkennzahlen aufweisen, bedeutet dass bei
den ungarischen Fernheizsyetemen ein grosses Potential fUr
die Einführung der Wärme-Kraft-Kupplung mittels moderner
Technologien vorhanden 1st. Wenn wir dieses Potential aue-
nutzen wollen,müssen wir allerdinge berücksichtigen, dass
wir mit einer wecentlicher Ausbreitung der Fernheizung in
der absehbaren Zukunft nicht mehr rechnen können, weshalb
die Bestrebungen hauptsächlich auf die bestehenden Systeme
konzentriert werden müssen. Der Grund hiefür liegt in der
Verlangsamung der Bauaktivität und im Trend anstatt der bis-
her gebauten Wohnblöcken mit über 10 Stockwerken kleinere
Mehr- oder Einfamilienhäuser zu bauen, die für eine Fern-
wärmevereorgung weniger geeignet sind. Die Ausnutzung des
Potentials der Wörme-Kraft-Kupplung würde nicht nur die
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Brennstoffbilanz dea Landea poaltir beeinflussen, ea könnte

dadurch auch dem elektrischen Verbundsyete* «in« wertvolle

Hilfe geleistet werden. Im elektrlaehan Verbundayaten wird

nitalich in der ©raten Hälfte der 90-er Jahre, vor der In-

betriebnahme der beiden 1OOO MW Kernkraftblöcke 1л Kraft-
werk Paks ein Leietungadefizit auftreten daa nur durch
schnell realisierbare Kraftwerkseinheiten ausgeglichen wer-
den kann. Zu diesem Zweck eignen eich Gasturbinen oder Kombi
Anlagen bestehend aus einer Gaeturbine mit einem nachge-
schalteten Abhitsekeeael der in eine neue oder eine achon
bestehende Dampfturbine einspeist, besonders gut.

Wenn ein« solche Kombi-Anlage bei den bestehenden Fern-
heissystemen für die Deckung der Grundlaet eingesetst wird,
ist diese Kombination aus energetiacher Sicht die effek-

tivste Strom- und Wärmeerzeugung die ea heute überhaupt

gibt. Als Beispiel sei erwähnt, da«» die Stromkennsahl

eines Kombi-Heilkraftwerkee rund 1,00 beträgt während die

bestehenden Heizkraftwerke in Ungarn eine Stromkennsahl топ
0,1-0,2 aufweisen»

Der Bedarf an eolche Kraftwerkeeinrichtungen lat топ
der künftigen Zuwachsrate des Stroerrerbrauches und TOS Jahr
abhängig in welchem der erste 1000 MW Kernkraftwerkblock

in Betrieb könnt. Demnach bewegt eich die so erbauende

Kraftwerkeleietung zwischen 800-1Э00 MW*

Von den vielseitigen Anwendungenöglichkelten aollen
nachstehend einige typiechen Beispiele gasalgt werden, Ale

eratee Beispiel wird in Bild 2. die Erweiterung dea Kraft«

werkee Dunanenti durch einen Kombi-Block dargeetellt. Dleaex

Block basierend auf einer Gaaturelne Mit einer elektriechen

Leiatung топ 139 KW wird in Hahnen der geplanten Rekon-
struktion dea Kraftwerkea erbaut so dass die Inventlona-
koaten fahr bescheiden aeln durften» Dar Abhitsekeesel kann
direkt in daa Danpfnet» sur Belieferung der gröasten Irdtfl-
raffinerie Ungarns .einepeisen, oder, wenn der Druck daa er-

seugten Dampfes genug hoch gewählt wird, kann - wie auch
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im Bild gezeigt wird - eine Gegendruck-Dampfturbine da-
zwischengeechaltet werden» Die Gasturbine kann auch im
Soumer bei Yollaet eingesetzt werden wodurch eich eine be-
sondere gUnatige energetische Wirksamkeit ergibt. Der
Spitzenbedarf ia Winter wird durch die bestehenden Kraft-
werkeblöcke gedeckt.

Bin anderer Fall wo die Kombi-Anlage ia Rahmen einer
Kraftwerkerekonetruktion günstig eingesetzt werden kann,
ist da? Kraftwerk Kelenföld, das gröeste Heizkraftwerk in
Budapest. Hier sollen die bereits veralteten Mitteldruck-
Dampf kes sei in den 90-er Jahren durch neue ereetxt werden.
Anetatt neue Keeeel zu installieren empfiehlt sich der
Eineatz eines Kombi-Blockee derselben Grosse wie ia Kraft -
werk Dunamenti wobei der ia Abhitzekessel erzeugte Dampf
in die bestehenden Gegendruck-Dampfturbinen geführt wird*
Diese Lösung zeichnet sich ebenfalle durch ihre geringen
Investitionskosten aus. /Bild 3./ Charakteristisch für die
FernwKrMeversorgung ist der hohe Anteil der Daapflieferung
für die in der Umgebung befindlichen Industriebetriebe,
wodurch der Kombi-Block auch ia Sonmer gut auagelaatet
werden kann.

Sin echte« Kombi-Heizkraftwerk soll in Buda-Hord er-
baut werden, wo die Fernwärmeversorung im Augenblick aus
einem reinen Heizwerk erfolgt. Die Ergänzung des Heizwer-
kee durch einen Kombi-Block wird im Bild 4. gezeigt« Das
Bild stellt die Variante alt zwei 45 MW Gasturbinen und
zwei Abhitzekessel dar, der erzeugte Dampf wird Uber einen
Dampfkollektor in eine 34 MW Heizturbine geleitet die Uber
eine Wttraetauecheranlage in da* Fernheiznetz Wurme ein-
speist, es besteht aber auch die Möglichkeit die Turbine
teilweise im Kondensationszyklus zu batreiben* Dazu ist
eine TrockenkUhlanlage vorgesehen. Die Wlnterspitzen sollen
durch die bestehenden Heieewaeeererzeuger gedeokt werden.
!• 1st noch zu Überlegen, ob die Lösung mit zwei kleinen
Gasturbinen oder mit einer groasen Gaeturbine su einem
höheren wirtschaftlichen Hutzeffekt führt. Bei zwei Oas»
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turbinen lat der Sommerbetrieb gttnatlger «ell elna Oae-
turbine für die Deckung daa Warwaeeerbedarfee ausreicht.
Wann aber die Kondeneationastromerzeugung auch beansprucht
wird, 4atm komt die Variante alt einer groeaen Oaaturblna
wagen ihrer niedrigeren spezifischen Inveetltlonakoaten in
den Vordergrund*

Die technische Ausführung dee Abhitzekessels hängt

von den Gegebenheiten der Fernwärmesysteme ab. Im Buda-

Rord und im Kraftwerk KelenfSld wird zusätzlich zur Hittel-

druck-Dampferzeugung mittels eines Wärmeaustauschers im

Abhitzekessel ein Telletrom des RUcklaufwassers des Fem-

helseystems erwärmt, darüber hinaus aber auch Niederdruck

dampf erzeugt der im Falle KelenfBld in das Industrielle

Dampfnetz, im Falle Buda-Hord aber an enteprechender Stelle

in- die Heizturbine eingespeist wird.

Bei allen obenerwähnten Anwendungefällen handelt es
sich um Fernwärmeaysteme die mit Erdöl/Erdgas gefeuerten
Wärmeerzeugern betrieben werden und die Gasturbine soll
auch für alternative Feuerung vorbereitet werden, aller-
dings eo, dass die ölfeuerung nur in der kältesten Winter-
spitze notwendig wird. Es wurden aueserdem auch solche
Fälle untersucht, wo ein Kombi-Block in bestehende kohle-
gefeuerte Heizkraftwerke eingebaut werden soll. Diese Kom-
bination kann allerdings nur dann vorteilhaft werden wenn
die für den Botrieb benötigte Kohlenmenge oder Kohlequali-
tät langfristig nicht gesichert werden kann, so ease zur
Ausnutzung der bestehenden Kraftwerkskapazität *lneo<is-
turbine mit einen Abhitzekessel notwendig wird.

In der Tabelle 1 wurden die wichtigsten Daten über

die bisher untersuchten und als wirtschaftlich betrachte-

ten Anwendungfälle susamnengefasst. Bezüglich des Projek-

tes Dunamenti wurde bereits durch die Ungarische Elektri-

zitätswerke die Entscheidung getroffen einen Kombi-Block

zu bauen. Es kann festgestellt werden, dass durch dan Bau

der in der Tabelle angeführten Blöcke das oben erwähnte
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Lelatungadeflsit gedeokt wurden könnt*.

sut
Dia Vorteil« dleaer Stratagia laaaan eich wie folgt
ngefaett wardens

- stfeaige apasiflaeha XnTeatltionekoaten
- kurze Baaselt
- flexible Betrlebawelae
- bedeutende und garantierte Brennatoffereparnia
- erhöhte Sicherheit dar Stroavereorgung infolge dar
dasantrallalartan Bauatrategie

- erhöhte Sicherheit dar Wttnwvaraorgung
- Verminderung dar StroeUbertragungtTerluet«
- Verminderung dar StroaUbertragungekoaten
- Einführung alnar Spitsantachnologie in die Energie-
arsaugung

- Verringerung dar UaweltTeraohaatsung
- induetripolitiache Vorteile.

Wie aua dar Tabelle 1. ersichtlich, kann durch die
Raallaiarung dlaaaa Prograaaea In dar Größenordnung
1 Million Tonnen 6l alngaapart werden. Dieae Brennatoff-
•reparnie kann auch langfrittig eingeplant werden, wall dar
dan Unterwuchungen sugrundegelegte WMnMbadarf wagen der
su erwartenden StabilitMt dar kliMtlaohan Verhiltni»*e
.auch langfrittig auftreten wird.

Dia tirttchaftliohkeit der Koabi-Bltfoke lat »elbet-
veratMndlleh ток Pall su Fall rertchieden. Wann wir den
aut dar WKraa-Kraft Kupplung raaultlarandan energetiechen
Gewinn suguntten dar Stroeerseugung rarraohnan» dann iat
bei den «aterauobten Anlagen alt 8«roaeraeugiingeko«ten
switohen 1,20 - 1,52 filUr/kwh au rechnen. Bei einer
Stratégia baalarand auf Oaeturbinen ohne Abhitseketeel
betragen die atroejerseugungvkotten 1,88 fillir/klh und
bei* Kernkraftwerk ergaben eich durchtchnittlich um 30-40 %
höhere StrceMrseugungtkoftm ala bel dan KoBbl-Bltfcken.
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I

Qeolanta

Benennung

Dunaaanti
XelenftSld
Kazincbarcika
Éesak-Buda
Debrecen
Xiapaat
Оубг
UJpeat
Hiakolc
Inagaaaavt

Xoafci-Blöcke

Leiatu

Texbunden

n* /MW/
Gtaturöine DempftorbJ

134,2
134,2
134,2
119,6
119.4
119,3
119,0
119,6
91,4

1090,9

.
46,9
46,9
46,6
47,1
48,0
33,9

274,4

Tabelle 1.

a l t bestehenden 1ernheizeyeteaea

ina-
.ne geaaavt

134,2
134,2
134,2
166,5
166,3
165,9
166,1
167,6
130,3

1365,3

Spltzeawäxme-
bedarf

/MW/

368
662
318
325
350
359
407
660
497

3946

Brennstoff«
erapamia
/PJ/a/

3,82
3,98
3,30
4,41
4,65
4,35
4,58
4,74
4,18

38,01
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Ergänzung dee Heizwerkee Buda-Nord /Kunigunda/ durch einer. Kombi-Block
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Anwendungsmöglichkeiten der Gasturbinen im Kombi-

Anlagen bei den ungarischen Femwärmesystemen

Dr.-Ing. J. Halzl

Dipl.-Ing. I. Papp

/H/

Zusammenfassung

Die meisten neuen, in den 70-er und 80-er Jahren in

Ungarn erbauten grossen Wohnaiedlungen werden durch Erdöl/

Erdgas gefeuerte Heizwerte mit Fernwärme versorgt. In man-

chen Fällen wurden alte Heizkraftwerke zur Deckung des

wachsenden Wärmebedarfes durch Heisswassererzeuger erwei-

tert. Demzufolge ist ein bedeutendes Potential zur massiven

Einführung der Wärme-Kraft-Kupplung entstanden. Die Aus-

nützung dieses Potentials ist einerseits wegen der Knapp-

heit der zur Verfügung stehenden Primärenergie erforderlich

andererseits ist zur Deckung des steigenden Strombedarfes

in der ersten Hälfte der 90-er Jahre, vor der Inbetrieb-

nahme der nächsten Blöcke des Kernkraftwerkes Paks eine

Kraftwerksleistung von wenigstens 800 MV/ zu installieren.

Die dabei gestellten wichtigsten Anforderungen /kurze

Baufrist, hohe energetische Wirksamkeit, und trotzdem nied-

rige Anlagekosten/ können am besten durch den Einsatz von

Kombi-Anlagen bei den bestehenden Fernheizsystemen befrie-

digt werden. Das Referat überblickt die verschiedenen

technischen Lösungen die bei den ungarischen FernheizSys-

temen in Frage kommen, und analysiert die durch die geplan-

ten Anlagen erzielbaren energetischen und wirtschaftlichen

Nutzeffekte.
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Optimale Gestaltung der Wärme-Kr»ft-l»pplung

Doz. Dr. ее. techn. Bode

/DDR/

Zusammenfassung

Der für Heizprozeeee bereitgestellte Brennstoff sollte aus
therraodynaraiseher Siebt nur in Wärme-Kraft-Kopplungsprozessen
in Heizwärme umgewandelt werden. Betrachtet man dagegen die
Investitionen fUr die Errichtung dieser Anlagen, so ergeben
eich bei Anwendung des gesellschaftlichen Aufwandes als
Zielfunktion Varianten, die eine Wärme-Kraft-Kopplung in
Frage stellen«

Auf der Grundlage eines vorgegebenen Jahresbelastungsver-
laufes und typischer Varianten der Wärmeerzeugung mit ihren
Investitionskosten konnten optimale Koppelfaktoren «der
Wärme-Kraft-Kopplung dargestellt werden* Maßgeblichen Ein-
fluß haben in den gewählten /arianten die Investitionskosten
der Heizkraftwerke. Die Brennstoffkosten beeinflussen dagegen
die Lage der Koppelfaktoren wenig* FUr die in der DDR ge-
typten Heizwerke und Heizkraftwerke wurden Investitionsko-
sten verwendet, die sehr flache Minima fUr die optimalen
Koppelfaktoren ergeben« Werden große Fernwärmetraaseu f lir
die Wärme- Kraft-Kopplung notwendig» so verschieben sich
dl« optimalen Koppelfaktoren in Richtung *£• 0*
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1. Einleitung

Um dl« flir den fieizprozeß eingesetzte Primärenergie mit
größtem Sffekt zu nutzen, lolltiD au« thermodynamischer Sicht
Heizkraftwerke (HKW) eingeaetzt werden» die wiederum die
HeiswMrme mit möglichst niedrigem Niveau anbieten. Dae gilt
unabhängig von der Art des Primärenergieträgere. Diesen
thermodynamiacben Forderungen widersprechen ökonomiache As-
pekte« Aufgrund der sehr ausgeprägten Leistungsspitze des
HeiswKrmebedarfes in den Wintsrmonatea ist die Würme-Kraft-
Kopplung im HKW schlecht ausgelastet. Es ist ökonomisch gttn-
stiger» fUr diese Leistungsspitze Heizwerke (HW) einzusetzen.
PUr AI« fernwKraeversorgung gibt es seit langer Zeit Angaben
zum optimalen Koppelfaktor von •& • ?*v <*» O,S • Dieses Optimum
wird von zahlreichen Faktoren beeinflußt« Das sind im wesent-
lichen

- die. Investitionskosten des HKW, HW und eines Ersatzkraft-
werkes, das bei der Wahl eines HKW mit.in die Bilanz aufge-
nommen werden muß, um den Bilanzkreis der Energieerzeugung
richtig bewerten zu können;

- dis Betriebskosten des HKW, HW und des Ersatzkraftwerkes;

- Belastungsdiagramme fUr die jährliche WurmeVersorgung fUr
den kosmunalen und industriellen Teil;

- dl« Stroakennsahlen der HKW«

Letftsre Orbfis wird durch die Parameter des Fernwärmenetzes
bestirnt« Ist. sin Netz mit niedrigen Vor- und RUcklauftempe-
ratursn angeschlossen, dann wird die Stromkennzahl entspre-
chend grot«

Damit lisgsn eine Anzahl Einflußgrööen vor, die gemäß dem
Stand dsr WirmeVersorgung und der Koatengestaltung der Volks-
wiitsohaft mehr oder weniger stark beeinflußbar sind /2/«
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2. Zielfunktion de« Optimierungsprobl

Als Zielfunktion wird wie Üblich d»r gesellschaftlichAufwand
verwendet. Dabei werden die Umlaufmittel vernachlässigt.

(D

Es wird der Afckuoulationsfaktor 9 • 1,07 und die Nutzunge-
dauer " » 30 festgelegt. Dies« Größen kennten natürlich eben-
falls verändert werden. Die Investitionekoeten Kj und die
Betriebakoaten K ß werden inageeamt als Funktion von der Fern-
wärmeanechlußleiatung des Territoriums dargestellt.
Diese Leistung steht Uber den Koppelfaktor « mit der Wärme-
leistung der Wärme-Kraft-Kopplung in Verbindung.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wird für

eingeführt

3* Das FernwärmebelaBtungadiagramm

Im Bild 1 ist der prinzipielle Aufbau der geordneten Jahres-
ganglinie der FernwSrmeleistung als Belastungsdiagramra darge-
stellt. Dabei wird die maximale Leistung für die Wohnraum-
heizung mit QH und die Leistung für Industrieverbraucher mit
Qj bezeichnet« Die geordnete Ganglinie folgt damit der Gesetz-
mäßigkeit
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gültig im Bereich T • 0 bis 2* » ̂ s p w oder

Q « QA bis Q - Qo

Qo ist die kleinste Leistung ftir die Wohnraumheizung« Das

Verhältnis

шо

Für den Exponenten n gilt

1 - m

m • 0,297 + 0,703 . mQ

4« Struktur de« PernwKrmeveraorgungeayetema

In allgemeinen befinden aich die WXrmeerzeugungaanlagen im

Territorium de« WKrmeveraorgungagebietee. Handelt ea eich

jedoch um Kernenergieanlagen mit WKrmeauakopplung, die nur

in größerer Entfernung vom WKrmeveraorgungaterritorium er-

richtet werden dürfen, dann ist eine zusätzliche Fernwärme-

traaae su berUckeichtigen (Bild 2)* Daeeelbe trifft auch fttr

Kraftwerke mit Wlrmeauekopplung zu« die nicht unmittelbar an

da« Stadtgebiet angrenzen*
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5. Kostengleicnungen

5,1, Investitionskosten

Heizwerk

Q* QA

Die Größen ajjy und Ьщу können Katalogen /1/ entnommen werden*

Heizkraftwerk

aHKW» bHKW "erden /1/ entnommen«

Kraftwerk

Zur richtigen Bewertung der Кош ten einee HKW flir die WMrme»
vereorgung ist et notwendig, den Teil der Aufwendungen fUx
die Elektroenergieerzeugung zu eliminierent Dazu werden die
Investitionskosten eines Kraftwerkes mit gleicher elektri-
scher Leistung benötigt«

K i K • *к
 +
 h ' p

Im HKW ist die elektrische Leistung P mit der Wärmeleistung
^ durcb dit Stromkennzabl(Г*gekoppelt
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Daraus folgt

Hv - a K * bK . ( Г . Q H i W • a K • bK . < T . aß . QA A/ (5)

aK» bK s i n d p J " o a e k t i e r u n ß e u n t e r l a 2 e t l 2 U entnehmen.

Tra ese

Für die Trasse gilt eine ähnliche ökonomische Beziehung zur
ieschreibung der Investitionskosten wie bei den vorher ge-
nannten Anlagen. Es gilt der Zusammenhang

KT - (am + b T . d) . t * <6)

Unter der Voraussetzung, dafl bei einem Durcbraeseer d der Tras-
se eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit und eine vorgege-
bene Teaperaturdifferenz zwischen dem Vor« und Rücklauf gilt,
ist zu schreiben

£ (7)

Ьт ist bei der Wírraelieřerung aus einem entfernten UKW iden-
tisch mit Q T • Q H K W • e . QA* ;
Die Größen e T, b T sind /1/ zu entnehmen.
Damit sind sämtliche Investitionskosten festgelegt« ,

j

5.2. Betriebskosten ;

Heizwerk

Als Grundlagt für die Bestlonung der Jahresarbeit dient die
geordnete Ganglinie* Aus GrUnden der Zweckmäßigkeit werden die
PHlohen

Q - у ř. d Q

benötigt. Deshalb wird Gl. 2 uagesohrlebea
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c
tLĚLZÉ

ôH-ôo

gUltig fUr Q > Qj • Qo

Die LöeuDg des Integrales lautet dano

Die Betriebskosten betragen damit

U- ъ) " • -LSa* (12)

Heizkraftwerk

Die Arbeit dea Heizkraftwerkes ist der Differeazbetrag zwi-
aeben der Gesamtarbeit Q und der Arbeit des Heizwerkea

' «HKf • *

Dit zugeführte DanpfleiituQg eines HKW-Prozeese» betrXgt

л Z P 1 - (14)
_
 T

^ . "> 7a.

PUr die erceugts sltktriaebe Leistung iat gemäß 01. 5 zu
schreiben #

p • (Г*, aft» QA (15)

Die Brennatoffkoaten dea HKW betragen damit bsi berlioksich-
tigung dea Daapferieugerwirkungsgradee >j>D

±L (16)

I
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1 (17)

unter Berücksichtigung von Gl. 13 erhält Gl« 17 die Form

Q . C6rw' * "'^.^/n— 7-G~ • ******* (-1Я1

gUltig für °A QA

• Qo * QI •BeH&< ^ eind die Betriebakoaten
tun Air " A а я я к

«А *
# r«

gUltig fUr *£ » ° ^ ^ bia ас « £ -

Bei ae < i * aiňd die Betriebakoaten KR um einen weiteren
Q A

 BriKW

Term 4 K B " * 1 tu vergrößern
TUCW

Kraftwerk

Ähnlich der Behandlung der Inveetitionekoeten für ein HXW
werden auch bei den Betriebskonten die Mquivalenten Brenn-
etoffkoeten eine« Kraftwerke«v da« die Slektroenergleerseu-
gung de« HXW berlick«ichtigt, «ubtrahiert»
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Die Brennetoffkosten dea Kraftwerke« betragen

M_ (19)

gUltig f Ur аг - 1 bis
fr А

Bei kleinerem«, sind die Betriebskosten in der gleichen
Weise zu verändern, wie das bereite für das HKW geschehen
ist* Gemäß Bild 1 weist die geordnete Gangltnie zwei Unste-
tigkeitsstellen auf, die nur in dieser Poan zu berücksichti-
gen sind»

Trasse

Steht das HKW weit außerhalb des zu versorgenden Territoriums,
denkbar wäre eine kernenergetische Anlage oder die Wärmeaue-
kopplung aus einem entfernten Kraftwerk, dann sind die Inve-
stitionskosten dieser Trasse mit zu berücksichtigen«

Kj • (aT + b T . ac- • QA) • t (20)

Die Größen â t und b^ sind /1/ zu entnehmen«

6« Zielfunktion

Zur Ermittlung des optimalen Koppelfaktors ist die Zielfunk-
tion des gesellschaftlichen Aufwandes in folgender itorm zu
schreiben!

« (21)

Die Darstellung dieser Funktion liefert die optimale Fern-
wKrmeerzeugeranlagenatruktur« Gleichzeitig wird berückeich-
tigt, in welchem Maße die Anschlußleistung dieses Optimum

-554-



bestimmt. Außerdem 1st durcb SenaibilUBtsbetrachtungen fest-
zustellen, ob das Optimum (*opt.) unabhängig von diesen Be-
einflussungen bei einem festen Wert existiert»

7» Variantenrechnung

Zur Charakterisierung dieses Sachverhaltes wurde HKW nit vier
verschiedenen und HW mit sechs verschiedenen Kostenfunktionen J
untersucht» Daraus ergaben sieb 12 Varianten»

Tabelle

HKW-Nr»

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Bei den hei zwerken handelt ss sich um typ»nlösungen

HW 1, 4 Dampfereeuger alt 6,5 t/h
HW 2, 5 Dampferieuger mit 1Ď t/b !
HW 3. 6 Dampf«rssufcx alt 40 t/b j

Olelches gilt für dl« Heizkraftwerke

HKW 1, 3 Daapfsrssuftr alt 40 t/b
HKW 2, 4 Daapferieufer alt 320 t/b
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

KW-

1
2
3
1
2

. 3
4
5
6
4
5
6



Um den Einfluß der AnseblueieIstung <3A auf den Koppelfaktor
darzustellen» wurden fltr die Varianten 7 und 10 die Anscbluß-
leietungen im Bereich von Q A * 500 bis 3000 *jj ̂  verhindert*
Die Leistung der Industrieabnehmer wurde dabei Qj » 0 gesetzt»
Im Ergebnis der Rechnung wird ausgewiesen, daß

• die optimalen Koppelfaktoren für Variante 7 unabhängig von
der Leistung bei a& . o,6 bis 0,8 und für Variante 10 bei
« • 0 , 2 sich bewegen;

- die KurvenverlMufe 41 • f (*} sehr flach verlaufen;

die Kostenünderung **Ф- • 0,16 im Bereich «s • 0 bis 1 be-
trügt; QA

die gravierende Änderung des Koppelfaktore von 0,3 auf 0,2
auf die Wahl eines anderen HKW-^pe zurückzuführen ist*

Es under n sich a* w* "

- sich der spezifische gesellschaftliche Aufwand -4» • AW*
für die Variante 7 von QA - 500 auf QA • 3000^сД/ша 40 %
und für Variante 10 bei gleicher AnschlußleistungeKnderung
um 70 SS reduziert«

r"

Bei der weiteren Untersuchung der Varianten 1 bis 12 wurde
die AnschluSleistung mit QA - 3000 GJ/h und Qj - 600 GJ/b
festgelegt. Insgesamt kann auch hierbei wieder festgestellt '.
werden, daß f

Л
- die KurvenzUge AW • f («) ebenfalls wieder sehr flach ver-

laufen; ' •-'
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- die Minima der Varianten 7 bis 9 bei эс => о,б bis 0,8 und

die der Varianten 10 bia 12 bei » • 0,4 bis 0,6 liegen;

- auch bei Vernachlässigung der leistungsunabhängigen Kosten
(a-w = О, 8.цущ - 0) ändert sich die Aussage nicht merklich.

Auch wurde der Einfluß der Kraftwerksinvestitionskosten mit

untersucht. Das Kraftwerk dient in diesem Zusammenhang nur

als Ersatzkraftwerk. In den bisherigen Rechnungen wurde

a^ = 0 gesetzt. Wird diese Größe mit berücksichtigt &v~ amrwt

dann verlagern sich diese Koppelfaktoren der teuren HKW-Varian-

ten nicht von ihren Positionen.

U

Werden in die Untersuchung auch größere Fernwärmetrassen mit

einbezogen, über die Wärme aus einer externen Wärmeerzeugungs-

anlage (HKW, Kernkraftwerk, Kraftwerk) bezogen wird, so müssen

diese Kostenelemente mit in der Rechnung berücksichtigt werden.

Die Trassenlängen wurden im Bereich 1 = 5 bis 150 km verän-

dert. Als Grundyariante diente die /ariante 7 mit einer An-

schlußleistung QA = 3000 GJ/h und Qj « 600 GJ/h.

Es ist zu erkennen, daß sich die optimalen Koppelfaktoren

folgendermaßen verhalten:

1 /km/ 12

0,9

20

0,7

80

0,3

150

0,1

Werden die Brennstoffkosten einer kritischen Wertung unter-

zogen, so ist festzustellen, daß z. B. bei einer Verdopp-

lung des Brennstoffpreises in allen Anlagen (es wurde Roh-

braunkohle gewühlt) keine Verschiebung der optimalвь Koppel-
faktoren auftritt.

3. Schlußbetrachtungen

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß man optimale Koppelfak-

toren als Kennziffern mit allgemeiner Gültigkeit nur schwer
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ausweisen kano. Die rationelle Energieenwendung fordert na-
türlich Koppelfaktoren «^ » 1. Wie man jedoch erkennt, be-
stimmen die Investitionskosten der HKW maßgeblich das Opti-
mum. Hieraus ist abzuleiten, daß die HKW in der DDR kosten-
günstiger zu errichten sind*

Diese Untersuchungen stellen nur einen Ausschnitt dar, die
zukünftig vom Autor zur optimalen Gestaltung der gesamten
Fernwärmeversorgung vom Verbraucher bis zum Wa'rmeerzeuger
durchgeführt werden« Dabei wird den Fernwärmeparametern ver-
stärkte Aufmerksamkeit geschenkt.

-558-



Li teraturverzelehn is

/1/ KeDDziffernkatalog Investitionsvorhaben

Teil Wärmeversorgung

6. Ausgabe 1986

Herauegeber: Gutachterstelle im Ministerium fur

Kohle und Energie

/2/ Bode, W.; Optimale Gestaltung von Pernwärmevereorgungo-

ayatemen

Wissenschaftlicher Bericht der Ingenieurhochscbule

Zittau 1981.

-559-



Formelzeichen

a
AW
b
CP
dP

К
1
m
n
P
P

Q
Q
t
T
W

7

f
<r
T

leistungeunabhá'ngige spezifische Kosten
gesellschaftlicher Aufwand
leistungsabhängige spezifische Kosten
spezifische Wärme
Durchmesser
Kosten
Trassenlänge
Paktor
Jahre» Exponent
Preis
elektrische Leistung
Akkumulationefaktor
Wärmeleistung
Jahresarbeit
Temperatur
w

Strömungsgeschwindigkeit
Wirkungsgrad
Koppelfaktor
Dichte
Stromkennzahl
Zeit

I
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Indizes

A
a

В

b

D

PW

G

H

HKW

HW

I
i

K

m

max
min

0

R
T

th

V
z

Anschluß
außen

Betrieb

Vollast

Dampferzeuger

Fernwärme

Generator

Heizung

Heizkraftwerk

Heizwerk

Industrie, Investition

innen

Kraftwerk

mechanisch

maximal

minimal

Kleinstwert der Heizung

Rücklauf

Trasse

theoretisch

Vorlauf

zugeführt
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r TBFW
Bilď 1 г Jahreswarmebelastungsdiagramm

Trasse

Fernwůrmeversorflung von HKW mit Trasse

HKW

-562-

"s

i



DU яигс ож яювостюи DB ХЛ C.P.C.Ü.

dmpuim Im dernier Coagrěm

par Л. TRIBOVLET - Directeur Technique
de la C.P.C.Ü.

Л notre époqum de permanente revolution acientitique et technique,
1 'homme ne сешше d'etre plus exigeant quant a шоп envixonnement, le cour*
du dollar et celui du barii de patrole jouent au yoyo et entratnent le
marené de ľ energie dane dem spaamas, la 'panoplie dem outil*
technologiques m'enrichit... Comment, dana une activité situee au
carreíour de ces lame* de fond, comme le chaufíage urbain, pourrait-on
e'endormir dane la routine ? La Compagnie Parieienne de Chauffage urbain
n'échappe pa* ä cette néceaaité de battre des ailea, plutOt que de же
laísser planer ; de nager, plutôť que de faire la plane ne. L4DHC en
a deja été témoin :

Ли congrěs de varaovie, en 1976, la CPCU - résrau de 200 km,
clientele de 3 000 Ш - traitait dm aes relations avme
ľmnvironnement, et voyait son avenir лих couleura du nucléaire.

Trols ans plus tard, ä Sirmione, - avme ил réaeao dm 250 km «t ил«
clientele dm 3 400 m - c'était dfetudes économiques proapectives
qu'elle srn préoccupait, rendant compte dms réaultats dm comparaisona
théoriques entre reacteurs calogénes, turbines * gaz, chaudiérea
Л сплгЬоп ou au fuel, avec ou sans production combinée.

Kiev 19$2 г Aprés la reflexion, ľaction : on vient de mettre en
service une chaudiére Л charbon, ď une technique nouvelle
( ignitluld ), on est en train de réaliser un poste de prélévement
dm vapmux »vr unm centrále électrique, on a'appretm A am lancer
dana ľaventure dm la geothermie. Im résmau attaint 27S km, la
clientele 3 900 m.

Kt «n 19«, ой »n mat-on ?
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Exercice

Puissance ел service
аи 31/12 m/

риалtit* de vapeur
iivree io*t

Longueur du reseau
(branch comprit)
au 34/J2 to

Eííectifs au Ji/ií

Chiffze a1 »ftains
en №

Maultat«
d 'evpioi Cation ИГ

InvaetittmmntM HF

Л<

5В7.3

13.4

50,6

1981

3 867

7,2

273

414

741.1

20,3

99,7

1982

3 999

7,3

288

460

871.5

11.2

191

1983

4 049'

298

40«

1002,9

26.6

137

1984

4 138

8,0

309

506

1135.-

22.4

126

1985

4 256

в, б

322

514

1344,5

24.9

105

(1) valeur* pzovíaotns
(2) Accroiaaenents faiblmm du fait de rmdrmttmment» de poiaaanca» aouacritea

1986

4 32Ó2

8.5

335

523

1254.2

58.8

117

1987п

4 3б4г

8,8

346

542

1149,4

56

351

яжгляппом гж и ежлшж апжш ю яшжшш SVIVAMT Ш окхашшя
fJuUoeonne* de vapeur et X i

fntm(*/)

TOTAL « M O

елглст РШ пюеисгкж дк гл erev
ал гоппвш d« vapeur/Леигв

ени

TIM

•u 1/1/)9K> •и 1/1/19М
70TAI JMO

CAPITAL Of U CKO

IT M
f 1.1 И

i
1
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INCINBRATIOH M g СИРИИ» МЖ/UGBXSS

La princípmi* source ď energie de la С. Р. С. U. rente 1' incineration
des ordures měnagěres.

Les trois usines ой sent brOlées lem ordures de Peris et ďune
dnquantaine če communes de 1* bmnlieue restent cellem de Saint-
Ouen ( mise en service en 1954 ), lasu les Houlineaux ( 1965 ) et
Ivru ( 1969 ), trois communes situeem тик sommets d'un triangle
ou s'inscrit Paris. La ville de Paria, qui en ětait propriětaire,
a passé la main а ил syndicat interděpartemental et intercommunal,
le SYCTOH, qui en confie ľ exploitation á la Stě TIRV SA.

Frappant est ľaccroissement de la production de ces usines,
production passee de 1,8 Ht de vapeur en 1973 * J /ft en 1987, sans
investissements nouveaux. Quatre causes a cela :

1) capables de produire de ľélectridté et de la vapeur, lea
usines donnent a prěment prioritě a la vapeur, production plus
rěmuněratrice que 1'ělectricitě ( e f tet de la production
ďorigine nucléaire J.

2) assez nouvelle il y a vingt ans, la technique ď incineration
čas ordures dans de grandes unites est a prěment parfaitement
maítrisěe ; en particulier, un entretlen prěventif
minutieusement programme engendre dem taux de disponibilitě
et des rendements optimaux ;

3) de plus en plus competitive par rapport ě 1'envoi des ordures
en décharge, 1'incineration est la solution choisie par de
nouvelles communes de banlieue : le tonnage inciněrě augmente.

4) le pouvoir calorifique des ordures augmente lentement, lui
auasi.

С'est d'ailleurs pourquoi a ětě entreprise, au debut de 19Í7, la
construction, ě Saint-Ouen, d'une nouvelle usine d'incineration,
qui me subatituera » ľusine existente - en tonctionnement depuis
plum de 30 ans -, avec ил tendement thermique tzěm supěrieur ( Ш5 X,
au lieu de 50 X environ ), et и м puissance ěgalement supěrieure
( 230 с/л au lieu de iO ) - се qui, notamment, aboutira * faire
couvrir par la vapeur issue de 2'incineration la totalitě des besoins
de la CKV pendant les 3 moim ď ětě -.

On doit souligner cependant un curieux paradoxe t alors que la CKO
a une obligation ď achat de la vapeur issue de ľ incineration que
lui vend le SYCTOH, celle-ci ětait en 19Ш7, par le jeu de la formule
ď indexation de топ prix, la plus chěre - et de beaucoup - des
energies utilisěea par la CKO ( 100 r/t - contre 67 r/t pour la
vapeur produite аи fuel ou аи да* et 56 t/t pour le charbon ). »,

1
(1) Tous les % indiquěs concernent ľannee 19$7 •;'

i
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ПИИ. VOOKD : 30 t

Apr*» avoir *t», dana 1»» аллее* 60, trě» largaemnt dominant, le
fuel lourd ( A trěa baaa» teneur ел mou f r» ), а 41 a conamrv*
largement la prämier* placm ел autier* dm puiaaance install*» reste
en aeconde position quant aux quantitěa ďěnmrgi* utilit*»», maia
a perdu la moiti* da aa placm. Grtce aux capacitěa de atockage
installees dana lea diverse» chautferiea, il conserve cmpendant
un role determinant pendant lma vague« de froid, соям on ľa vu
ел Janvier 1987.

1л faible coOt de» chaudiěrea au fuel a fait qua, »an» pour autant
déroger a »a politique gmnéralm dm diversification, 1» CPCO a mis

ел amrvicm ел 1987 unm nouvmllm chaudiěrm au tuml dm 100 t/A dana j
ľ une de »e» chaufferie» f Vaugirard ) , et a'appršt» A fairm dm
mim» dana une autre chaufferie ( la Villette ) en 1988, ce qui lui
permettra de faire face aux beaoina en attendant le démarrag» dm
am» nouvellea unit*» au charbon dm Saint-Ouen ( 600 t/h ).

Par ailleura, la aoupleaae d'exploitation de» chaudiěrma au fuel
et ил »management de la rěglementation ont permia a la CPCU dm mattr*
en télécontrôle en 1987 ( exploitation «ал« préamnc* humainm ) aa
chaufterim dm 1'hOpital Bichat ( unm chaudiěrm dm 80 t/h ).

СНАШШОШ : 21 %

la troiaimmm mnmrgim utiliste par la CPCU mat A present ie charbon.

II mat brOlě dan» unm chaudiěrm a foyer Л projetmur dm 210 t/h,
mise en service en 1964, et deux chaudiěrea de 170 t/h, A lit
fluidiaé chaud ( ignifluid ) miaea en service ел 1982 ě S*int-Ouen.
Cea derniěrea ont pose, lma dmux premiérea аллее«, divmra problém»»,
tmia qu'mntréea d'air paraaltea mntralnant dma formations
intampestive» dm bloc» de mtchefer •; insuffisancm du ayatěmm dm
rěinjmction dma auima $ bourzag» daa goulottea d'alimentation en
charbon, a 1'entree de* foyere / echauffeamnt dma palimxa dm grillm,
trop pxochma dma paroia dma chaudiěrma t mauvaiam tenue de* barraaux,
dm grill», et de certain« tue«* dm rivm dm» grillaa. Tou« o««
problémea ont ětě, I'ил aprěa ľautrm, maítrlaéa. la flabilite dma
chaudiěrma atteint A prevent cmllm dma chaudiěrma au tuml, lmur
rmndmment thmxmlqum xmat* dm 1'ordrm dm 91,5 %, et J« CfCU n'a paa
hěaité i retenir Ja mam» tmchniqum pour dmux autre* unitě», dmut
tol» plua puiaaantea, actumllmmant en construction, égalmmant ě .
Saint-Oumn г unm autre camunication «n fait large—nt «tat. Ainai,
an 1990, Im charbon aura pri« la premiére placm pármi lma mnmrgima '
dm la CPCU. v

« -M

La charbon conaommě par la chautfarim dm Saint-Oumn, qui et ait A '}
1'originm Л 50 % du charbon trancaia ( loxxain ) et A 50 % du charbon г
import«, tait depuia Juillmt 1987 l'objmt d'un nouveau contra t * •;
la part du charbon lorrain u dépaaam «t dmpaaaera 75 %. •'

I



La quasi-totalitě de la fourniture eat et restera li vrее directement

a la chaufferie, par voie ferrée.

Quant i la chauditre Л foyer i projeteur, eile va etre équípée en

1988 d'un dépoussiéreur ilectrostatique, ce qui lui pezmectra ďune

part de satisfaire la réglementation en vigueur, et ď aut re part

de brüler des charbons moins couteux.

GAZ i 9 %

Pármi les energies utilisées par la CPCU, le gaz a pris, depuis

1984, une place notable.

Deux événements u ont contribué :

. at/ant assure ses ressources grace aux contrats passes avec

l'Algérie et l'VRSS. саг de France s'eat trouv* en mesure de

garantir ma fourniture au gros client industrial que pouvait itre

la CPCU

. le prix élevé attaint par le fuel lourd en 1984 et 1985 a rendu
compétitif le prix du gaz.

Apr*s avoir signé ил contrat de trois ans avec GdF, garantissant

notamment ďune part une consummation annuelie de gaz relativement

*lev*e, et á'autre part le maintien de la compůtitiviti du prix

du gaz avec celui du fuel, la CPCU a converti au gaz, entre mars

et octobre 1984, deux chaudi*res au fuel de 112 МИ ( 170 t/h ) dans

chacune de ses deux chaufferies de Crenelle et ď Ivry, et a equip*

chacune de ces quatre chauditres d'echangeurs fumeea/eau

d'alimentation supplemental res ; on a ainsi pu tirer le meilleur

parti da 1'absence de soufre dans le gaz, at ramener la temperature

des fumeea A 60»C ( Crenelle ) et 80*C ( Ivry, * cause du
prechautfage de ľeau ď alimentation par la geothermie ), augmentant,

par recuperation aur la chaleur de condensation dea fumeea, le

rendement thermique apparent dea chaudi*res de 4 a 6 pointa.

Une difficult* inattendue a aembl* devoir compromettre cette

operation г alorm que les fumeea emisea, aux alentoura de 170»с,
par les chauditraa аи fuel, aont toujour* totalement inviaiblea,

aaut par granda Sroida, lea chemineea ae aont trouvees, lora du

passage ли gas, couionneea ďenormea panachea blanca, qui ont aoulev*

dea tempětea de proteatation aupr*a dem habitanta dea immeublea

voiaina. Dea explications d*taill*ea, et l'accoutumance, ont fait

que cea tempětea a* aont progreasivement calmeea i 1'exploitation

аи даг dea chaudi*rea, qu'on avait cru, un temps, compromiae, ae

pourauit A present aana restriction.

Autre difficult* inattendue, plua recent* г la baiaae du prix du

p*trol*, et du fuel t Oas de France a ďabord accept* ď aligner

»on prix d* vent*, maia »at A present arrive A la limit* de aas

poaaibilltta, et, apr*a un ratour general аи fuel *n тага 19Ш7,

ľune dea deux chaufferlea fonctionne depuia octobre 19*7 twitdt
au gas tantOt аи fuel - 1'autre etant revenue au gas.

-567- » • ff f 9 m t



Maturallement, 1» Miniatur» dm l'Mnvlronnement e*t tzěa favorable
ě lm march« au gaz.

D'autant plum que йшш meaure* precis«« ont révélé <gu«, contraíxmmmnt
a се qu'on croyait, тете lm teneur en oxydea d'axote dmm fumeea
iaaue* dm* chaudiěree brůlant rti gaz »at beaucoup plum faible que
quand »11** bzOlent du tu»l.

•ИЮРРСТК» СОЮХЯЖЖ .- 3 X

On ťappzětait. loz* du congrěa d» Ki»v »n 1982, ä mettz» »n a»zvic»
un equip—ent ó» prélévement d» vapeur dan* uw central»
électriau». c»ll» d» Vitru aut S»in», * 3 km d'Ivzy.

Vana c»tt» central» ä 4 tranche* d» checun» 250 HU» , on a modiíié
d»ux tranche* pour pouvoir prélever, «лег* le* corps haute preaaion
•t baaae preaaion de* turbine* d» chacune ďentre elXe*. juaqu'é
100 t/h d» vapeur. Celle-ci, eizeulant dan* I» circuit primaire
d» tranaformateur* d» vapevr ( deux unitéa d» 100 t/h chacune ) , u
vaporia» i 22 bar* ľeeu du circuit eecondaire, vapaur qui. шртем
auzchauff» « 235'C, »at dělivrě» au réaeau d» la CKV.

I» prix d» vent» d« cett* vapeur par SdF « CPCU »at 1» prix - au
barem» МГ - d» 1 'elect r id té non produite du fait du prélěvement.

Apr** deux anna»*. 1903 »t 1984, ой il л *t* průlevů a Vitru plu*
de 800 000 tonne* de vapeur par an, et au coura desquelle* a pu
itze amorti en quaai-totalité 14nv»*ti*aem»nt réaliaé, la plac»
d» plum »n plua larg» occvpěe par 1» nucléair» dana 2a production
d'MdF * »u pour »ff »t d» réduir» 1* production dea centrále* i
charbon, comma cell» d» Vitru, »t par conaéquent lea poaaibilitě*
d» livzaieon d» vapeur ě la CKV t »t аи геаели d» chautfage urbain
d» Vitru qui, depui* J« tin d» 1993, »n prélavait 25 * ) . tar la
auita, la baiaa» du prix du tu»l a impoaé la négociation ďun nouveau
prix contzactu»!. 0» plu*, un tré» mauvaia tonetionnement dea
dégaxeura d'»au d'alimentation, pendant le* deux premier»» anna»*,
ш cauaě ďimportant»» corroaiona d»» tubea »t 4»» enveloppe* dee
écnengeura, »t d»a irai» d» rmia» «n «t«t relativement élevea.

ha aituation автЫ» ё préMat atabilieée aoua c»* divr* aapecta,
»t la central» d» Vitru aemble devoir livz»r ä la CKV pendant »neor»
pluaieura anné»a environ 250 000 tonn»* d» vapeur par an, é un prix _
compétitií avc celui d» la vapaur prodult» au íu»l ( ou au g»* ) . <

j í
* * e f e • * Л

'Л
(If m ělectrlqu»a *



GWOTHtUtlE : I %

En 1962, la geotnermie - energie nationale, поп polluante - avait
la faveur áes écologistes et des pouvoirs publics. La CPCü
a'appletait á engager plusieurs operations de géothermie.

On lisait cependant. dans la communication presentee par la CPCV
au Congrěs de Kiev : " Лих prix actuels de 1 'energie, ces operations
ne sont pas encore rentables, et devront etre ŕortement aidées par
ľ Etat. Ľ inflation et I'augmentation probable des prix
internationaux du pétrole et du charbon devraient les rendre
interessantes dans une dizaine d'annees ".

Or ľ inflation * ralenti, les prix du charbon, et surtout du pétrole,
л'one pas augmente mais fortement baissé ; de plus, des difficultés
techniques inattendues ont perturbs I'exploitation de plusieurs
des puits géothermiques de Za region parisienne. La CPCü peut done
s'eatimer heureuse d'avoir limitě ses ambitions ä deux operations
- dont une rentable -. Vne communication particuliěre leur est
consacree.

On peut retenir que la production ď energie gěothermale de ľ ensemble
de ces deux operations dépasse i peine 4 000 tep/an ( dont il
faudrait en toute rigueur deduire 1'energie ělectrique de pompage.
importante ) - soit bien peu de chose en regard par exemple des
consummations de charbon voisines de 110 000 tep/an.

СЫЛиРХЙЯЖ ЖХЛСТШ1ООЖ г 1 X

Autre piece nouvelle dans 1'appareil de production de la CPCV :
*u printemps 1985, alors qum le prix du fuel était encore ělevé
et le prix de ľélectricité ď'été -

fíi
 ( ďorigíne nuclěaire i děj*

bam, il a étě jugě interessant de faire produire en " ětě - par
une chaudiěre ělectrique la vapeur nécessaire aux besoins du rěseau
et excědmnt lea poaaibilitěs Лев usines d'incineration ď ordures.
Cest ainsi qu'* ětě louěe * une filiale d'EdF, et installee dans
une chaufferie exiatante ( Xvry ) une chaudiěre " a jets
multiples " de 34 ям» ( 45 t/h de vapeur ), qui m fonctionně - sans
auem Probleme technique - děs aoOt 19Ш5, et livrě en 1986 et 1987
plum de 100 000 tonnes de vapeur par «л. La meule contrainte
- inattendue - Нее ě c»et* operation emt venue de се que, aux
charges movennes et faiblem. Im teneur en oxugěne de Im vapeur
produite eat relativement importante, de teile morte qv'on cale
Im chaudiěre, quand eile est engagěe, prěa de топ debit maximum.

Maim, lá encore, Im baiame du prix du fuel m brouillé lem cartes г la i
vapeur produite é l'electrlcité n'emt, * present, pmm moina chére y
que ml on Im produit au fuel, ее qui ne laiase aucune marge pour л
mmortir le eoflt de Im location, ta CKV a done rěcemment annoncě >̂
ě ШАГ qu'elle renonctit ě exploiter cette unitě - dont le contrat
de location m'achevait de tout«! faeons en 1988 -. ,,

.../.... i
(1) V ětě " tmritmtre tf'MF tfur« 7 moim, du ler mvril аи 31 octobre.
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BOIS ET NUCLEAIRE : О

Deux mots encore, pour äire que la baisse du prix du charbon, la

distance entre la region parisienne et les forets, et ľ absence

d'vne ressource süffisante et suffisamtnent reguliere ел bois

děchiqueté, ont ( proviso!rement ? ) mis fin aux perspectives de

reconversion au bois d'une chaudiěre ä charbon ; et que, de тёте,

la baisse du prix du charbon, accompagnant 1'augmentation du prix

prévisionnel des chaudiěres nucléaires lié au renforcement de leur

sécuritě, a conduit á surseoir, probablement pour longtemps, аи

projet de réacteur calogěne auquel s'intéressait depuis 1975 la

CPCU, ďautant plus qu'il ne s'agirait plus maintenant de choisir

entre construire des chaudiěres A charbon ou construire un réacteur

nuclěaire, mais de choisir entre construire et exploiter un réacteur

nucléaire, et exploiter des chaudiěres ä charbon existantes.

INFORMATISATXON DE LA GESTION DES MOVEMENTS D'EHERGIB

Ainsi, apres de nombreuses anněes au cours desquelles, hors xine

production " fatale " issue de ľ incineration des ordures ménagěres

et иле production minime issue du charbon, la CPCU n'utilisait que

le fuel lourd, on en est arrive ä utiliser sept sources ďénergie

différentes, dont quatre - incineration, charbon, gaz, fuel - pour

une part significative. Ceci offre évidemment des possibilités

nouvelles de compétitivité, et de garantie ďapprovisionnement.

Cela accroít en revanche notablement la technicité requise des

personnels ď exploitation et ďentretien, et les coúts ďentretien.

Mais cela rend également beaucoup plus nécessaire une repartition

minutieuse des debits de vapeur requis des diffěrentes usines, de

f aeon ä се qu'ä chaque instant soient engagées аи maximum possible

- compte tenu de leurs puissances et de la configuration du

reseau - les sources ďénergie les moins chěres.

Comme, parallělement, extrémement maillě et pourvu ä present de

nombreuses vannes régulatrices ou télécommandées, le réseau est

devenu trěs complexe, il a fallu entreprendre une autre operation

originale, delicate et coüteuse, 1'infonnatisation du Centre des

mouvements ďénergie.

Dans un premier temps, on a améliorě la qualité des liaisons ( par

lignes těléphoniques ), entre les capteurs de debits, de pression

et de temperature inst a lies dans les chaufferies et sur le réseau, et

:; Je Centre ; organise la mise en mémoire des grandeurs scrutées ; et

;', doté de synoptiques et de consoles 1 'agent chargé de la gest ion

f' de cet ensemble.

í
'S
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On a entrepris en juillet 1987 - avec une aide importante de la

Communautě Economique Europěenne, qui voit lä une innovation

susceptible d'etre reprise dans de nombreux réseaux - la seconde

phase de ľopération, qui doit, en octobre 1988, faire élaborer

en temps reel par des ordinateurs toutes les consignee d'exploitation

des chaufferies et du réseau. Par la suite, lorsqu'il aura étě

vérifiě pendant une Saison de chauffage complete que ces consignes

sont - sauf exception - satisfaisantes, on pense passer ä 1 'etape

suivante, qui consistera ě се que les consignes de debit élaborées

par les ordinateurs soient affichées directement dans les

chaufferies.

1989 : LA FIN DES GRANDES EVOLUTIONS, OV ON NOOVBAU DEPART ?

Ľannée 1989 devrait voir ä la fois la mise en service .-

d'une nouvelle chaufferie a charbon de 600 t/h, achevant la

réoptimisation economique du pare de production de la CPCU, et lui

procurant une puissance installée süffisante pour plusieurs années ;

d'une nouvelle usine d'incineration d'ordures ménagěres ;

ďun systéme moderně d' exploitation de ľ ensemble de ľappareil

de production et du réseau. ,

Comme la mise en télésurveillance des 500 et quelques ouvrages

du réseau est d'ores et déjä pratiquement achevée, comme Je télécontrôle
des postes ďabonné progresse rapidement ( avec télécomptage ), comme

les ateliers centraux ďentretien de la CPCU auront été, dés le printemps

de 1988, transférés dans des locaux modernes et spatíeux, pres de la

chaufferie de Saint-Ouen, on pourrait se dire : en 1989,. ä l'Sge de

61 ans, la CPCU accédera enfin au calme et ä la stabilite dont jouissent

d'ordinaire, ä cet ige, les retraités.

Quelles exigences nouvelles sur le front de 1'environnement, quelles

пои vel les mutations sur marené de 1'energie, quelles nouvelles avancées

technologiques, viendront infirmer ce pronostic ?

i

(1) Contrôle du niveau d* ľeau dans le puisard, du bon fonetionnement

du poste de purge, et de 1'absence de fuite de vapeur.
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UTILISATION D'UNE CENTRÁLE IHEFMCbELECTRIQüE CENVENTIONNHCXE EHSTANTE
POUR LA PRODUCTION О0МВШБЕ EĽECTMCITE-CHALEUR

M. Luigi Bosco, Ingenieur
M. Palice Ainardi, ingénieur

/I/

1. ШГЮЮСИСК

ĽAzienda Energetica Municipale de Turin produit et distribue de
ľenergie électrique (des 1907) et de la chaleur (a partir des premieres
années de la décennie courante).

Au besoin, elle dispose: de dix centrales hydro-électriques avec
une puissance installée totale de 305 Ш et une productíbilité annuelle
moyenne de 990 GWh; de deux centrales thermiques de cogénération
(production cctnbinée électricité-chaleur) avec une puissance installée
totale de 44 Mi et une prcductibilité annuelle moyenne de 190 GWh
électriques et de 180 GWh thermiques, ainsi que d'une centrále
thermo-electrique traditionnelle située dans la Cannune de Moncalieri
(petit pays confinant avec la zone Sud de Turin), avec une puissance
installée totale de 205 W et une productibilité annuelle moyenne de 540
GWh.

Quant aux orientations prévues par les Plans Energétiques
Kationaux relatifs ä ľépargne de combustibles et ä la sauvegarde de
ľenvironnement, il est prévu de transformer en cogénération aussi cette
demiere centrále dans le but de pouvoir disposer, dans les années 90,
ďu n pare de production thermo-électrique entierement en cogénération.

II
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2. CONFIGURATION ACTUELLE DE IA CENTRÁLE DE M3NCAUERI

La centrále a été batie en 1955 avec 1'installation d'un premier
groupe ä vapeur de 35 MW électriques, construit par la Firme Américaine
Allis Chalmers.

Apres tme dizaine ďannées, un deuxiene groupe ä vapeur de 136 MW
électriques a été installé, dont la turbine a été produite par la Maison
Escher-wyss (Scciété Suisse qui fait partie maintenant du groupement BBC) .•

En suite, en 1974, on a adjoint un turbogaz, produit par la Firme
FIAT-TIG, pour effectuer un service de pointe électrique ďune puissance
de 35 MW.

Aujourd'hui, la centrále travaille de facon normale avec le
deuxiěme groupe, pendant presque 4.000 heures éguivalentes par année, dans
la perióde qui va de septembre ä mai.

Le turbogaz n'est utilise gu'en cas exceptionel et pendant des
périodes assez courtes, ä cause de la forte dépense de combustible. Le
groupe á vapeur de 35 MW joue le role de reserve non toumante.

3. INTERVENTIONS PREVUES KXJR IA TRANSFORMATION EN COGENERATION

Le groupe ä vapeur de 136 MW соте aussi le turbogaz ont fait
1'objet d'etudes pour la transformation en «»generation.

a). Transformation du groupe ä vapeur.
Les groupes ä vapeur sont susceptibles de recuperation de la

chaleur dispersée par le condensateur. Dans les cycles normaux de
Rankine, le niveau thermique de cette chaleur est trop bas pour etre
utilisable pour le chauffage urbain. On doit done transformer le cycle
en coupant ľ expansion dans la turbine ä des valeurs telies qu'elles
permettent. la condensation de la vapeur á des temperatures plus
élevées. Sur des groupes existants il f aut respecter la contrainte due
á la structure des "corps turbine" qui élaborent 1'expansion; quand on
est en presence de plusieurs corps répartis en fontion des niveaux de
pression (септе dans le cas du groupe de Moncalieri), on peut exclure
les corps de basse pression, en condensant directement la vapeur qui
arrive de la turbine de moyenne pressicn. Dans ce cas, il est
indispensable de débrancher mécaniquement les turbines de basse
pression afin ďéviter des pertes de puissance notables á la suite de
l'effet ventilant des palettes; ces pertes, entre autres, donneraient
Heu á une surchauffe dangereuse des turbines. Au lieu d'opter pour la
transformation décrite auparavant, AEM a choisi une solution
différente qui prévoit un seutirage partiel de la vapeur sur le
raccordement entre les corps de moyenne et baisse pression. Merne si
cette solution s'avere moins avantageuse du point de vue énergétique,
eile of f re ľavantage d'une plus grande flexibilite de fonetionnement
en permettaŕlt la regulation du debit de la vapeur soutirée.

Du point de vue mécanique en outre, on ne doit pas modifier la
ligne ď axe puisque on maintient touš les corps de la turbine.

Le tableau ci-apres indique les caractéristiques de la vapeur du
cycle thermique á certains points du cycle métne dans le fonetionnement
ä condensation, dans le fonetionnement ä soutirage de 50% et de 100%.

Les valeurs se referent ä la charge maximum du générateur de la
vapeur.

-573-



GBOUPE A

Vapeur en entree HP

- debit kg/s

- tenpérature "C

Vapeur en entree MP

- debit kg/s

- tenpérature *C

Vapeur soutirée

- debit kg/s
- temperature *C
- preesion MPa
- enthalpie MJ/kg
Vapeur en entree BP
- debit kg/s

- tenpérature *C

Vapeur en entree ccndensateur

- debit kg/s
- tenpérature 'с

La vapeur surchauffee soutirée a une temperature de condensation
de preeque 125 *C. Cette tenpérature permet ď o b t e n i r de l'eau
surchauffee a la tenpérature de presque 120 *C ä envpyer au reseau de
téléchauf fage.

C e s t en foncticn dee valeurs entbalpiques de la vapeur en entree
et sortie du condensateur chaud, que se determine la puissance
thermique ricupěrahle qui s'éleve á presque 163 т.

La puissance électrique realisable du systéme turbine-altemateur
se ráduit de 136 Mf ä 101 Mi.

; Oette valeur a été calculée en tenant osnpte du debit inferieur de
I la vapeur dans lee turbines á basse preesicn et du rendanent inférieur
ft qui en est la oonséquenoe.
Щ I M caracteristlques principales relative ä la pleine charge du
Щ groupe á scutirage á 50t et 100% sent ocoparées avec oelles du
í: groupe á condensation, dans la tableau II.
•:äí

É

-574-

TABLEAU I

APEUR A PLBINB CHARGE

Cycle ä
condensation

113,8
540

101,0
540

i 
i 

i 
i

84,3
229

76,1
24,8

Cycle ä
soutirage
50%

113,8
540

101,0
540

34,7
231
0,25
2,93

50,7
231

46,7
24,8

100%

113,8
540

101,0
540

69,4
231
0,25
2,93

18,3
231

17,6
24,8



Puissance thermique sur le
générateur de vapeur

Puissance électrique

Puissance thermique
au condensateur chaud

Puissance thermigue au
condensateur froid

Rendement total

TABLEAU II

Q (MW)

E (MW)

T (MW)

С (MW)

E+T. 100

Graupe а
condensation

355,8

136

-

174

38,2

Groupe ä
soutTirage
50% 100%

355,8

118

81,5

109

56,1

355,8

101

163

43

74,2

II est important de souligner la possibilité d'effectuer deux
types de réglages independents et, éventuellement, combines entre eux.

Le premier peut etre obtenu en réglant le soutirage de la vapeur
entre 0 et 100%, par correspondent la chaleur récupérable varie
entre 0 et la valeur maximum, en condition de parite de la charge
thermique du générateur de la vapeur (pour la charge thermique 100%
les valeurs de 0,50 et 100% sent celieš indiquées dans les trois
colonnes du tableau II).

Le deuxiéme réglage est obtenu en modifiant la charge thermigue
du générateur de la vapeur entre 30% et 100%; dans ce cas, tant la
charge électrique que la chaleur récupérée varient conjointement
seien un rapport legerement croissant en fonction d'un meilleur
rendement thermo-dinamique du groupe en relation á ľaugmentation de
la charge.

La figure 1 foumit une indication schématique de ľéquipement
prévu pour un soutirage de la vapeur du cycle thermique.

b) Transformation du groupe turbogaz.

La recuperation de la chaleur dans les groupes turbogaz^ est
effectuée sur les gaz ďéchappement de la turbine, gui sent envoyés á

: ľatmosphere encore třes chauds.
I Le cycle thermigue de la machine ne se ressent pas de fagon
| remarquable de la presence du récupérateur, si la contrepression ä
| ľéchappement n'est pas modifiée sensiblement.
Й Pour le turbogaz, il n'est pas prévu de perdre de la puissance
%. électrigue dans le passage du cycle simple au cycle ä recuperation.
4 Pour le turbogaz aussi, on a groupe au tableau III les principaux

parametres de fonctionnement ä pleine charge du groupe tant ä cycle
i p p g g

simple, gu'a cycle avec recuperation de la chaleur.
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тавдаш ni

Puissance thermique
introduite

Puissance électrique

Puissance thermique

Tanpérature de
l'air ouvert

Pression de
l'air ouvert

Debit air aspire

Depression á
ľaspiration /

Q ДО

E ДО

С ДО

То *С

Ро кРа

Qo kg/s

i Po кРа

Cycle Cycle avec
sinple recuperation

114,9 114,9

32,5 32,5

62,8

15 15

101.3 101,3

153.4 153,4

0,74 0,74

Temperature échappanent
turbine T *C 490 490

1
Taipérature échappanent
récupérateur T *C - HO

2
Debit air échappanent Q kg/s 155,6 155,6

Contrepressicn ä
ľéchappanent P kPa 2,94 2,94

Rendement total E+C 100« % 28,3 82,9

Q

Le turbogaz peut étre regle en puissance électrique, réglant
la puissance thermique introduite, avec le combustible (et, dans ce
cas, par consequent la recuperation de la chaleur varie), mais la
puissance thermique peut etre modifies aussi en variant le debit des
gaz ďéchappanent qui traversent le récupérateur en lee deviant
directement verš la chaninée.

En realite ее deuxiane réglage est peu raticnnel car, ä la y
difference du gtaupe á vapeur, il ne permet aucme recuperation sur j
ľenergie électrique. A

La figure 2 montre la disposition schématique da* ocqposants. 'r
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4. NOUVELLE ORGANISATION DE IA CENTOALE

Grace ä la transformation des deux groupes, ä vapeur et turbogaz,
la centrále de Mcncalieri pourra fonctionner carapletement en cogénération,
fournissant une puissance électrique presque égale ä celie que peut
obtenir le fonctionnanent du seul groupe ä vapeur (presque 134 Mi avec une
puissance thermique de 226 № ) .

Dans conditions particulieres de pointe électrique, 11 sera
possible, en interceptant le soutirage de la vapeur, de remettre en service
la pleine puissance a condensation.

' Pour pouvoir garantir le service chaleur en cas de panne d'un des
deux groupes de cogénération, des générateurs de vapeur sent prévus ayant
la fonction ď integration et de reserve dent une partie ä installer dans
la zone de la centrále et une partie dans une zone urbaine plus prôche des
centres de charge thermique.

En relation aux usagers prévus et ä la marche climatique moyenne
de la saison, on prévoit de desservir presque 80% de la demands des
usagers avec la chaleur de la cogénération.
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FIGURE 1

Schéma du deuxiéme groupe ä vapeur ä souti rage
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I
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FIGURE 2

Schém du turbogaz avec recuperation de la chaleur
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ТРАНСЗВУКОВЫЕ СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ТЕПЛОФИКАЦИИ

Фисенко В.В., Макухин A.A., /СССР/

Менэел К., Нехватал Я. /ЧССР/

Теория и методы расчета струйных аппаратов излагаются

в книге Е.Я. Соколова и Н.М. Зингера /1/.

Глава первой книги /1/ начинается с определения понятия

"струйный аппарат": Струйными аппаратами называются аппараты,

в которых происходит смешание и обмен энергией двух потоков

разных давлений с образованием смешанного потока с промежу-

точным давлением", на этой же странице в примечании говорится:

"В пароводяных инжекторах давление смешанного потока может

превышать давление рабочего потока". Таким образом, либо па-

роводяные инжекторы не относятся к классу струйных аппаратов,

либо не корректным является приведенное определение.

Многочисленные экспериментальные исследования работы

струйных аппаратов, накопленный опыт их проектирование и

эксплуатации привели к необходимости выполнения камеры сме-

шения в них в виде канала постоянного сечения. Существующий

подход к анализу условий работы камеры смешения трактует не-

обходимость выполнения ее в виде цилиндрического канала опре-

деленной протяженности с целью выравнивания профиля скоростей

<• рабочего и инжектируемого потоков, движущихся с различными

скоростями на входе в смеситель. В свою очередь повышение

• давления в камере смешения является "результатом процесса

jí выравнивания скоростей". Отсюда следует, что в случае одина-

Jí новых скоростей фаз на входе в цилиндрическую камеру смешения i

íí газожидкостного струйного насоса, повышения давления в каме- *

•*;•' ре смешения происходить не будет. Между тем, как будет по- «
£. Ц
ľ' казано ниже, при определенном соотношении фаз, в случае ра- ,•}
& -ů

венства их скоростей, в однородном двухфазном потоке проис- ?
ходит наибольшее возрастание давления в камере смешения. Oco- '"'
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бенно наглядным в этом отношении является пример возникнове-

ния интенсивного скачка давления в цилиндрическом канале при

поступлении в него газонасыщенной жидкости. В результате выде-

ления газа в свободное состояние в.канале образуется однород-

ная двухфазная смесь, скольжение фаз в которой отсутствует.

При этом наблюдается резкий скачек давления, в котором дав-

ление за скачком в десятки и даже сотни ра.э превышает давле-

ние перед скачком. То же явление имеет место в цилиндрическом

канале при адибатном вскипании насыщенной и недогретой до на-

сыщения жидкости /2/. Явление скачка может быть реализовано

и в цилиндрической камере смешения пароводяного инжектора.

При этом давление в камере смешения пароводяного инжектора

может быть выше давления на входе в рабочее сопло.

Наряду с широкораспространенными в энергетике паровоз-

душными эжекторами, в последнее время все чаще применяются

водовоздушные эжекторы, работа которых еще мало изучена, а

главное, отсутствует полное описание процессов, происходящих

при смешении эжектируемого и рабочего потоков. Двухфазная

смесь, образующая в результате их смешения, если она доста- •

точно однородная, обладает свойствами, существенно отличны-

ми от свойств каждого из смешивающихся потоков. Наиболее

важным является резкое снижение скорости звука в гомогенной

двухфазной смеси, что может привести к возникновению транс-

звукового режима течения при относительно небольших скоростях

движения смеси /10-50 м/с/. Описание процессов, происходящих

в водовоэдушных эжекторах, и методика их расчета должны учи- .

: тывать возможность реализации критического течения в камере

смешения эжектора.

\ Все вышеизложенное свидетельствует о том, что хорошо У,

ř; разработанная теория применительно к газоструйным аппаратам Л

Ь, требует существенного уточнения применительно к газожидкост- ^

••& ж
"$ ным устройствам и, в первую очередь, с точки зрения процес- ;.?

% сов, происходящих в камере смешения. В настоящее время уже >

•Ě накоплено достаточно экспериментально-теоретического мате- ''':

f, . #
|! риала, чтобы утверждать, что определяющим с точки зрения '•-581-



повышения давления в камере смешения является трансзвуковой

скачек давления, в свою очередь являющийся следствием повы-

шенной сжимаемости однородной двухфазной смеси.

В работе /1/ описаны результаты экспериментальных иссле-
дований водовоздушного эжектора ВТИ, проводившихся для полу-
чения эмпирического выражения объемного коэффициента эжекции
в смешивающем цилиндрическом канале. При этом визуально на-
блюдается скачек давления, "место скачка хорошо различимо, •,
так как после него движется уже не молочно-белая эмульсия,
а прозрачная вода с пузырьками воздуха". Витте / V описывает
наблюдаемый скачек как внезапный переход от струйного течения
к пенному. Струйное течение характеризуется у Витте наличием
ядра, состоящего из быстро движущихся капелек воды, окружен-
ных газом, а поток пены состоит из жидкости, в которой дис-
пергирован газ в форме пузырей. Витте назвал это явление
"смешивающий удар", так как газовая фаза окончательно рас-
.творяется в жидкости, когда проходит через описанный участок.
При этом Витте предполагает, что проскальзывание между пу-
зырьками газа и окружающим их воздухом очень мало.

Простым закрытием газового клапана эжектора Витте полу-
чил скачек особого вида. Как и в случае со смешивающим уда-
ром, в потоке возникают пузыри, но уже в результате выделе-
ния растворенного в жидкости воздуха, после скачка наблю-
дается только чистая жидкость без пузырьков газа. Скачек
этого вида Витте назвал кавитационным.

Условием эффективной работы пароводяных инжекторов ав-

торы работы /1/ считают условие обязательной конденсации пара

в приемной камере инжектора. В работе /2/ было высказано

предположение о том, что в основе эффективной работы парово- ä

& дяного инжектора лежит реализация скачка давления в камере у

ť смешения за счет резкого снижения скорости звука однородной ŕ

'£-,• двухфазной смеси. Для оценки интенсивности такого скачка "'
%, была предложена зависимость: "si

f 4

к'- •-'
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где Р_ и P* давления за и перед скачком;

к,А,М - показатель изоэнтропы двухфазной смеси,объем-

ное соотношение фаз и число Маха перед скачком соответствен

но.

В работе /4/ убедительно показано, что стремление до-

быться полной конденсации паровой среды до скачка не может

привести к улучшению выходных характеристик инжектора.

В настоящем докладе предлагается дальнейшее развитие

теории струйного насоса, в основе работы которого лежит ска-

чек давления в цилиндрической камере смешения.

Схематично конденсация насоса представлена на рис. 1.

Здесь показан примерный характер изменения давления транс-

портируемой жидкости /кривая 1/ и рабочего пара /кривая 2/

и их однородной смеси /кривая 3/ по длине проточной части.

При режиме давления пара на выходе из него /сечение 1-1/

равно давлению жидкости в том же сечении и остается одина-

ковым в конической камере смешения насоса, равным давлению

насыщения при температуре смеси.

Запишем уравнение импульсов для сечения 1-1 и П-П

соответственно:

В предположении, что обмен количеством движения между

средами происходит в отсутствие необратимых потерь, можно

записать ^ " ̂ г,:
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С учетом того, что W в сечении П равно W _ при
СМ Ж

условии полного схлопывания парового объема, а также того,
что Щ^> Щм уравнения /3/ можно переписать:

С учетом уравнения сплошности и уравнения Бернулли для

жидкости второе слагаемое в /4/ можно записать в виде:

При этом

А *
где Рпр - сопротивление сети, на которую работает насос.

Поскольку ?ж»?л при давлениях далеких от критического,

то выражение для плотности смеси перед скачком можно запи-

сать в виде feŕJ * (1-/i) f ж
 а скорость смеси соответствен-

но We* }(1-Л) •

С учетом этого, выражение /1/ можно переписать в виде:

Подставив /7/ и /5/, получим:

/8/

После подставки /5/ в /4/ с учетом /1/ и /7/ после неслож-

ных преобразований получим:
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В свою очередь

/ю/

где - удельный критический расход;

- критическая скорость истечения,

равная скорости звука в горле

сопла.

Таким образом:

где £. * -p— [TTJ I ~ к Р и т и ч е с к и е отношения давления.

Отсюда можно найти площадь критического сечения парового

сопла:

г
*

7J

а отношение расхода жидкости к расходу пара, которое лишь
условно можно назвать "коэффициентом инжекции", будет равно:

•Ti

q

•ví
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При заданных значениях >̂ /ö/ /ff»/ /f V ^ '/ и выбранном

значении давления пара на входе в паровое сопло Р« макси-

мальное значение коэффициента инжекции достигается при мак-

симальном значении произведения (1-Л)(3/9 -1} в знаменателе

/13/. Таким образом, можно найти то значение /5 при котором

будет максимальным «. : .

Отсюда fjonr 2/3.

Подставив это значение >fl в /12/ получим:

к. -В % X

Л находится из таблиц газодинамических функций при извест-

ном П • PI/PQ аналогично находится площадь выходного сече-

ния парового сопла как:

/15/

Площадь кольцевого сечения жидкостного сопла найти из урав-

нения сплошности:
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В свою очередь, площадь выходного сечения насоса определяется

зависимостью /8/ с учетом оптимального значения А « 2/3:

• %

С помощью зависимостей /14/ /15/ /16/ и /17/ могут

быть найдены все основные геометрические размеры проточной Ц

части насоса.

Не определенным остается лишь угол конусности коничес-

кой камеры смешения, который одновременно определяет ее осе-

вой размер. Ввиду сложности тепломассообменных процессов,

происходящих в конической камере, угол конусности необходимо

определить эмпирическим путем. При выбранной геометрии на-

соса, чем большем будет отклонение реальных процессов в про-

точной части насоса от принятой расчетной схемы, тем больше

будет реальный расход пара в насосе, по сравнению с его тео- i

ретическим значением. Таким образом, относительная величина

экспериментального и теоретического расхода пара может слу-

жить показателем эффективности преобразования энергии рабо-

чей среды в проточной части насоса.

На рис. 2 приведен чертеж погруженного насоса, рассчи- ':•

тайного с помощью приведенной выше расчетной схемы. Испыта-

ния нг-оса показали, что в приведенных габаритах насоса :

устойчиво обеспечивает расход 31 т/час и давления нагнета- \]
2ния от 1.6 до 4.7 кг/см , при изменении давления рабочего ,

2 '"••

пара от 3 до 8 кг/см . Режим работы близкий к расчетному ,у
2 •*•

был реализован при P •• 3 кг/см , при этом насос обеспечил Ц

"коэффициент инжекции" *с • 80, Объемное соотношение фаз jg
в смеси было близким к его оптимальному значению. ЩIСовместное решение уравнений /6/ и /7/ позволяет полу- ,ti
чить следующую зависимость для объемного соотношения фаз |
в смеси перед скачком: Щ
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/18/

Зная сопротивление сети, по измененным значениям давле-

ния нагнетания в насосе сожно рассчитать значение /i . Ре-

зультаты этих расчетов представлены на рис. 3 /кривая 5/. На

этом рисунке представлены сравнительные характеристики паро-

водяного инжектора, теоретически достижимые в рамках теории, -

изложенной в работе /1/ /кривая 3/, и на основе полученного

в данной работе результата /кривая 1/ при одинаковых началь-

ных параметрах рабочей и транспортируемой среды /Геометрия

> проточной части в обоих случаях будет различной/. Из сравне-

ния видно, что работа насоса при условии наличия двухфазной

смеси на входе в камеру смешения оказывается существенно

более эффективной, чем при условии обязательной и полной кон-

денсации рабочего пара перед входом в камеру смешения. Физи-

чески повышение эффективности работы насоса осуществляется

за счет снижения диссипативных потерь в процессе обмена им-

пульсом между паром и жидкостью. В первом случае в основе

процесса, имеющего место в инжекторе, лежит механизм тепло-

обмена и обмена количества движения между транспортируемой

и рабочей средой на основе вязкого трения. Во втором случае

в основе обмена количеством движения в скачке лежит меха-

низм упругого взаимодействия молекул пара с мелкодиспергиро-

ванными частицами жидкости. Вклад теплообмена и обмена коли-

: чеством движения будет тем меньше, чем меньшим будет время

'. протекания обменных процессов. При определенных /максимальных/

i значениях противодавления скачек давления в камере смешения :;
; становится близким к прямому, т.е. время обменных процессов i

| становится минимальным /рис. 1/. :':

Ш ä
•f" ' Из анализа зависимости /3/ следует, что расход жидкости г
IV jf
•Ľ- через насос дважды обращается в ноль при /3 « 1 и /Í »1/3. Ъ
P •'•;

§' Первый результат в достаточной степени тривиален: через на- 1

сое идет только пар, что соответствует такому положению '2

сопла к конической камере, при котором его внешние образую- Y

Si J
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аие упираются во внутренние образующие конической камере и та-

ким образом перекрывают доступ жидкости в насос. Второй резуль-

тат заслуживает более глубокого анализа. При /i « 1/3 зависи-

мость /3/ имеет физический смысл лишь при условии, что давле-

ние в камере смешения Р. больше давления противодавления сети

Pop . /что само по себе ограничивает область применения суще-

ствующих пароводяных инжекторов и делает принципиально невоз-

можной их работу на сеть с большим сопротивлением/. Это усло-

вие автоматически выполняется в рамках теории пароводяного

струйного насоса, изложенной в работе /1/, в соответствии с

которой снижение давления ниже его значения, соответствующего

давлению насыщения приводит к появлению пара в смеси 1Л > О/

и к срыву работы насоса /при /i »1/3/. Вместе с тем работа

насоса в диапазоне 1/3 -С /3 < 1 вполне допустима, и более

того, оказывается особенно эффективной, как было показано

выше, при /3 • 2/3.

Приведенный выше анализ предполагает оптимизацию работы

трансзвукового насоса по коэффициенту инжекции, т.е. тогда

когда необходимо получить максимальный расход транспортируе-

мой жидкости при минимальном расходе пара. Если ставится за-

дача получения скачка максимальной интенсивности при одно-

временном подогреве смеси, то параметром оптимизации должно

быть давление Pj.

В этом случае преобразуем /1/ к виду:

ц-7,

f
í

При прочих равных условиях и заданных параметрах пара Ж
ft

и жидкости на входе в инжектор и заданной температуре смеси .;

давления Р.. будет тем большим, чем* большим будет произведе- j

ние /3 (i - /3) . Как нетрудно убедиться максимум этого произ- %

ведения достигается при /3 «0,5. Несколько изменится при ;
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этом и геометрия проточной части насоса:

/20/

соответственно:

Z

На основании вышеизложенного можно сделать следующие ос-
новные выводы:

1. Эффективность работы струйных насосов может быть су-
щественно повышена, если в основу их расчета будут положены
предположенные в настоящей главе зависимости.

2. При прочих равных условиях работы насоса будет тем
более эффективной, чем ближе будет реальной значение объем-
ного паросодержания на входе в камеру смешения к его опти-
мальному значению, равному 2/3, в том случае когда нужно ми-
нимизировать расход пара; уЗ * 0,5, если необходимо обеспе-
чить максимальное давление нагнетания при одновременном нагре-
ве смеси.

3. Давление нагнетания в насосе может быть получено за-
метно выше давления рабочего пара на входе в сопло. Послед-
нее обстоятельство существенно расширит область применения
насосов подобного типа по сравнению с обычными пароводяными
инжекторами. Примером такого использования насоса может слу- ;-
жить его работа в схеме регенеративного подогрева питательной \

; воды в подогревателях смесительного типа, которые одновремен-
% но являются нагнетателями. В целом насосы, работающие на скач- i
•;<•, ке давления, найдут широкое применение везде, где требуется *
•ť;. надежно« обеспечение циркуляции жидкости, близкой к состоя- ц

'< нню насыщения; эамазученных, загрязненных средах, сред, со- ';-.
деркацкх абразивные частицы, агресианых и радиоактивных сред. ./
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В настоящее время а стадии опытной эксплуатации находят-
ся трансзвуковые насосы на Одесской ТЭЦ: откачка замазучен-
ных вод и осушение Сака низких точек; на Киевской ТЭД-5 в сис-
теме химводоочистки и для перекачивания сточных вод в очист-
ные сооружения /длина трассы - 2,5 км/.

Кроме того на Киевской ТЭЦ-5 создан экспериментальный

стенд по исследованию возможности использования трансзвуко-

вых насосов в системе регенерации в качестве смесителей нагне- ~1

тателей, осуществляющих подачу воды из конденсатора в деаэра-

тор при одновременном ее подогреве паром из отборов турбин.

Во всех случаях насосы показали надежность и устойчивость

I в работе и хорошие пусковые характеристики, а также высокую

экономичность.

Важным достоинством насоса является то, что в широком

диапазоне изменения сопротивления сети он обеспечивает

идеально постоянный расход. В реакторах типа РБМК это их

свойство может обеспечить стабилизацию расхода в каналах при

переменном их сопротивлении, связанным с изменением паросо-

держания.

В реакторах ACT использование насоса позволит интенси-
фицировать теплообмен и повысить теплосъем с активной зоны
на 40%. На основе трансзвукового насоса разработан новый ме-
тод стабильных высокодиспергированных эмульсий.

Использование насоса нашло применение в системе агро-
; прома для получения заменителя цельного молока. Применение
• названного устройства на молокозаводах Одесской области по- -
X: зволило создать принципиально новую технологию , которая '}

| обладая существенно более высокими потребительскими качест- •;•

f i вами по сравнению с существующими технологиями, имеет в сот- á

§• ни раз меньше малогабаритные характеристики и стоит в десят- j

t -f
•-; ки раз меньше. ч

/ • ' •

i
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В заключении следует заметить, что использование в транс-
звуковых насосах в качестве рабочей среды вскипающей жидкос-
ти оказывается еще более эффективным, чем использование пара
в том случае, когда необходимо получить высокие давления на-
гнетания смеси. В целом, высокие потребительские качества
трансзвуковых устройств, их экономичность, надежность в ра-
боте, простота в изготовлении и обслуживания предполагает
возможность их широкого использования: в энергетике, хими-
ческих производствах, пищевой технологии, на транспорте,
в нефте-газовой промышленности и предприятиях агропрома.

í
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Рис. 1 Характер изменения давления по длине

проточней пасти

1 - жидкость; 2 - пар; 3 •- пароээдяная смесь

ií
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Рис. 2 Чертеж насоса
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ ВРЕДНЕЙ

КОМПОНЕНТОВ ПРИ БЕСПЛАМЕННОМ ГОРЕНИИ ГАЗА В ТЕПЛОГЕНЕ-

РАТОРАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

РИДЕР К.Ф. /СССР/

А н н о т а ц и я

Рассмотрены кинетический и диффузионный режимы горения

газообразного топлива в стационарном слое огнеупорного ма-

териала.

Показано, что горение газа в слое огнеупора является

одним из методов снижения образования оксидов азота при под-

держании высоких тепловых нагрузок топочного объема. Изуче-

ны методы более глубокого снижения содержания N0 в продук-
3тах сгорания /до ЗОмг/м /. Выявлены оптимальные соотношения

геометрических характеристик насыпного слоя огнеупора, обес-

печивающие полноту сгорания топлива при снижении интенсив-

ности образования оксидов азота. Полученные результаты поз-

воляют разрабатывать конструкции компактных аппаратов для

различных теплотехнических процессов.

Перспективным направлением повышения эффективности ис-

пользования газа является его сжигание в стационарном насып-

ном слое огнеупорного материала. Исследования такого метода

сжигания, получившего название беспламенного горения, пока-

зали, что в этих условиях топочный процесс резко интенсифи-

цируется и в результате тепловые напряжения топочного объема

на два порядка выше, чем при факельном режиме горения. Высо-
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кие тепловые нагрузки малогабаритных топок с зернистым слоем

позволяют рассчитывать на этот принцип горения как на один из

методов снижения выхода N0^ за счет сокращения времени пребы-

вания реагентов в высокотемпературной зоне горения.

Одним из способов организации беспламенного горения

является подача в слой огнеупорного материала предварительно

подготовленной газовоэдушной смеси 11,2/. Выполненный цикл ис-

следований позволил определить предельные нагрузочные харак-
•:j

теристики слоя, которые соответствовали тепловыделению на ;1

единицу площади сечения камеры Ц^ « 1 •*• 5 МВт/м .

При й. £. 1 МВт/м горение в отдельных случаях прекращалось
о

из-за переохлаждения камеры, а при C}
f
 z? 5 МВт/м происходил

*° выброс пламени из слоя. Минимально допустимый коэффициент

расхода воздуха в диапазоне указанных тепловых нагрузок со-

ставил 1,03.
Анализ полей концентраций /СН., СО, Н-, 0_, СО, и N0 /

показал, что в условиях близких к стехиометрическим кривые
2

выгорания /рис.1/ при различных нагрузках / ^ » 1-!-5 МВт/м /

описываются единой экспоненциальной зависимостью:

где X - степень выгорания,

h - высота слоя в калибрах, т.е. высота, отнесенная

к среднему диаметру зерен / с/ /.

• Выгорание углеводородов завершается на участке зоны

'* горения протяженностью 0,8 4-1,4 «f .На этом же участке от-

' мечается наиболее интенсивное образование /70% от общего со- •

держания/ оксидов азота. Зона догорания СО и Н, находится ;

на участке от 3 до 4 калибра.

' В этом же цикле исследований было выявлено, что концен- 4
J. M

трация N0 в продуктах сгорания практически не зависит от v

i'.' нагрузки /рис. 2/. В то же время при постоянной нагрузке Я

К' и изменении коэффициентов расходов воздуха пик выхода окси- J.

i: -i

%. дов азота отмечался при горении в условиях близких к стехио- 'f

f метрическим /3,4/. Для сравнительной оценки способа горения !>
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газа в стационарном зернистом слое, как метода снижения вы-
хода N0 x была проведена серия опытов при факельном горении
топлива в той же топке /без засыпки/. При факельном горении
с увеличением тепловой нагрузки выход оксидов азота нарас-
тает. В диапазоне испытанных нагрузок содержание N0„ в про-
дуктах сгорания при факельном горении на 25 - 100% выше, чем
при горении в стационарном зернитом слое /рис. 2/. Время про-
текания реакции образования монооксида X/, , подсчитанное из
уравнения кинетики, при горении газа в слое составило 0,0í5 с,
а в факеле - 0,024 с. Это хорошо согласуется с аналогичными
величинами Хр , определенными из динамики образования моноокси-
да азота на участке выгорания основного количества газа /5/.
Можно отметить, что стационарный зернистый слой является мощ-
ным излучателем. Светимость факела, как известно, мала. По-
этому процесс охлаждения при горении газа в слое идет интен-
сивнее, чем в факеле.

Меньшее время реакции образования монооксида азота при
горении газа в слое обусловливает и более низкие концентра-
ции оксидов азота, полученные в процессе экспериментальных
исследований. Наряду с этим более низкая максимальная темпе- "
ратура продуктов сгорания /в слое - 2010 К, а в факеле -
2050 К/ дополнительно способствует минимизации выбросов N0 .

X

Эффективность методов снижения N0 была исследована на
полупромышленной установке, оборудование которой включало
дутьевую горелку, стенд-калориметр с топкой с зернистым слоем,
тепловоспринимающий змеевик и систему рециркуляции. Пробы
продуков сгорания отбирались с помощью многоточечного зонда. '
Средняя концентрация оксидов азота в диапазоне изменения .
теплового напряжения топочного устройства от 2,3 до 9,3 МВт/м J

• при горении газа в неохлаждаемом слое огнеупора составила -':
•Г- 3 "Л

г< 180 мг/м /высота засыпки составила 9 d /. При установке зме- p
|| евика средняя концентрация N0 уменьшалась до 108 мг/м . *í

"Ф. Размещение змеевика в слое огнеупора привело к снижению мак- '"•.
г" симальной температуры горения на 60 К. Процесс горения по -.i

Щ, сравнению со сжиганием в неохлаждаемом слое заторможен и на- \.
:
,

|> чинается на расстоянии 1,3 et газораздаточного диска. Змееви-
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новая поверхность, на основании данных по кривым образования

N0 и температур в слое, была размещена в области наиболее

активного образования N0 на расстоянии - 4 el газораздаточ-

ного диска /3/. Полнота сгорания при установке змеевика дос-

тигалась при J» = 1,02. Тепловое напряжение поверхности нагре-

ва змеевика равнялось 220 * 315 кВт/м .

Для построения ряда типоразмеров топочных устройств

с размещенными в зернистом слое экранными поверхностями воз-

никает необходимость в оценке величин коэффициентов теплоотда-

чи к змеевику. В результате применения известных закономер-

ностей теплопереноса в слое /конвекцией, излучением и тепло-

проводностью/ , а также общей схемы расчета теплоотдачи от

слоя к поверхности теплообмена, получены расчетные формулы,

позволяющие оценить влияние различных геометрических и режим-

ных параметров на интенсивность теплоотвода к охлаждающему

змеевику /б/.

При построении упрощенной расчетной модели процесса

'теплоотдачи от зернистого слоя, продуваемого высокотемпера-

турным потоком продуктов сгорания, к охлаждающей трубе, по-

груженной в слой, введены следующие допущения. Рассматрива-

лись только два ряда зерен вокруг трубы: первый, имеющий

с ней точки контакта, и второй, окружающий первый. Зерна

второго слоя располагаются неупорядоченно. Тепло к поверх-

ности трубы передается от продуктов сгорания непосредственно

конвекцией-X п»р и от зернистого слоя - jJ'tnp . Общий коэффи-

циент теплоотдачи: «С/м/в *JLf
mp'^'/цл.Величина #£'«> принималась

равной коэффициенту межфазного теплообмена между потоком и

зернами слоя. Для определения коэффициента теплопередачи

к трубе от зернистого слоя «Í ">р была получена формула:

ЗЯ Г
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где <L
1
 - коэффициент теплоотдачи от первого ряда зерен

к трубе;

Д.г - коэффициент теплопроводности материала зерен при
средней температуре;

4.
t
 - коэффициент теплоотдачи к первому ряду зерен от

второго.

Определение средних температур зерен и их поверхности,
необходимых при расчете, потребовало применения метода ите-
раций. Расчеты с применением ЭВМ ЕС-1022 показали, что коэф-
фициент /ľn»p практически не зависит от скорости фильтрации W
и в диапазоне скоростей 2,5 * 16,5 м/с и диаметров зерен
/6 Ť 22/. 10 м аппроксимируется зависимостьюiJ?mp= 5.el ' .
Для инженерных расчетов теплообмена змеевика со слоем дроб-
леного огнеупорного материала, близким по структуре к иссле-
дованному, рекомендуется формула:

Л*? « iiW0
'"

1
.^

0
'"* s.J'

0
''

1

 /2/

Общий коэффициент теплоотдачи к змеевику составил
200 - 500 Вт/ /м К/, что близко к величинам, наблюдаемым
в кипящем слое, и значительно выше, чем в радиационных и кон-
вективных поверхностях нагрева парогенератора и теплообмен-
ников.

Дальнейшее подавление образования оксидов азота осу-
ществлялось путем присадки к газовоздушной смеси продуктов .•
сгорания. Максимально целесообразная степень рециркуляции "

I для однозмеевиковой топки составила 24%. Температура рецир- ""
Г куляционных газов составила 440 К. Концентрация N0 снизи- f
t лась до 30 мг/м или на 83% относительно первоначальной ве- aí
•к ™

Щ. личины /рис. 3/. jjjf
v- Горение подготовленной газовоэдушной смеси в охлаждав- .":

?' ' :-i
-V мом слое с присадкой избыточного воздуха также приводит •(
•' i /*!

к резкому падению концентрации N0 . Так, при +• = 1 , 3 эмиссия '4'-'

-601-



оксидов азота в однозмеевиковой топке снизилась на 85%. Дос-

тигнутый эффект при горении газа в слое с рециркуляцией ды-

мовых газов или с присадкой избыточного воздуха объясняется

снижением температуры горения в этих условиях непосредствен-

но с момента возникновения и развития реакций горения газа.

Рассмотренные преимущества кинетического режима беспла-

менного горения газообразного топлива в стационарном слое

дробленого огнеупорного материала позволяют широко использо-

вать этот способ в промышленности. Однако сфера его примене-

ния ограничена теплогенераторами малой мощности /7/. При по-

вышении единичной мощности теплогенератора подобного типа

возникает опасность проскока пламени в раздаточный смеситель-

ный коллектор.Необходимо учитывать также, что склонность

к проскоку пламени возрастает при подаче подогретого воздуха

/например, при использовании рекуперации тепла/ вследствие

возрастания нормальной скорости распространения пламени.

Устранить этот недостаток можно, в частности, путем ор-

ганизации раздельной подачи в слой газообразного топлива и

воздуха, т.е. при диффузионном режиме беспламенного горения.

В этом случае слой огнеупорного материала должен быть одно-

временно смесителем потоков газа и воздуха и топливосхсигаю-

щей поверхностью. Нижняя часть засыпки призвана обеспечить

смешение потоков, а верхняя - работать в условиях кинетичес-

кого режима горения газообразного топлива в слое. Различие,

по-видимому , будет состоять в том, что газовоэдушно.я смесь

при прохождении верхней части насыпного слоя будет несколько

разбавлена продуктами сгорания, образовавшимися в нижней

турбулизирующей части засыпки.

Г ,

P В процессе исследований диффузионного режима беспла- .

|! менного горения было установлено, что полнота выгорания то- |

плива в пределах засыпки слоя достигается при ее высоте /

/8 ŕ 10/ d . При этом CL
r
 должно быть в пределах 1,2+3,2 •'•;

2
МВт/м . Нарушение этого условия снизу приводило к неполному .
сгоранию топлива, а сверху - к выносу факела из слоя, причем ••\

-602- •

i



устранение выброса факела из слоя путем увеличения его вы-
соты не достигалось. Исследование характера выгорания газо-
образного топлива по мере его фильтрации в слое позволило
построить'кривую /рис. 2/, отражающую этот процесс, которая *
может быть описана уравнением:

О, если -jj- < 3

1 - exp Г-0,036 / -̂ - - 3/31 , если А > з /3/

Анализ результатов испытаний, отраженных на этой кривой
показывает, что участок слоя высотой / 1 4 3/ «i обеспечивает
начальное смешение потоков газа и воздуха, на участке /З+5/d
смешение потоков, а основном, завершается и начинается горе-
ние топлива, далее на участке слоя /5 + 10/ W происходит
догорание горючих компонентов газообразного топлива /8/.

Анализ содержания NO X в продуктах сгорания при диффу-
зионном режиме беспламенного горения не выявил существенной
связи между тепловой нагрузкой и С N O x- Значения C N O x , со-
ставляющие при таком режиме горения 90-110 мг/м , оказались
ниже соответствующих значений, полученных при кинетическом
режиме беспламенного горения /рис. 2/. Полученный результат
можно объяснить следующим образом. В начальной стадии горе-
ния, когда концентрация 0- в топливной смеси имеет наиболь-
шее значение, температура в этой зоне сравнительно невысока
из-за большого разбавления продуктов горения. По мере выго-
рания топлива температура в соответствующей зоне, естествен-
но, повышается, однако при этом концентрация кислорода па-
дает. Подобное "растягивание" выгорания топлива при диффу-
зионном режиме беспламенного горения, по-видимому, и приво- '-;
дит к снижению выхода NO X .

 :

;

:;. Исследования. особенностей диффузионного режима беспла- й
h '-i
£ менного горения позволили на его основе разработать ряд прин- ff,

'í ципиальных схем теплогенераторов, например /9/, для различ- •'•'.
£ ных теплотехнических процессов. .,*

vi
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ПОДРИСУНОЧНЫБ НАДПИСИ

1. Рис.1. Выгорание газообразного топлива по высоте

слоя при кинетическом /кривая 1/ и диффу-

зионном /кривая 2/ режимах горения и CL
F

равном:

О - 1,18 МВт/м2;

О - 1,61 МВт/м2;

Д - 2,27 МВт/м2;

О - 3,14 МВт/м2,

2. Рис.2. Влияние тепловой нагрузки на выход N0
Ж

/ / = 1,02 + 1,05/

1 - Кинетический режим горения в факеле;

2 - Диффузионный режим горения в факеле;

3 - Кинетический режим горения в слое;

4 - Диффузионный режим горения в слое.

3. Рис.3. Зависимость концентрации N0 и расчетной тем-

пературы горения от степени рециркуляции про-

дуктов сгорания

1 - расчетная температура горения;

2 - одноэмеевиковая топка.

i
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STROM UNO FERNWÄRME AUS HOLZABFALLEM AH BEISPIEL DES E-WERKES WÜSTER

Autoren: Okfm. Dr. Peter Wüster A /
Dipl.-Ing. Dr. Alfred Reichl /A/
Betriebsleiter Johann Glöckl /A/

Kurzfassung:

Im vorliegenden Fall wurde der Bedeutung der heimischen Energiequelle Bio-
masse rechnungtragend eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage mit Holzschnitzel-
feuerung vorgestellt. Diese von den beiden Firmen EW Wüster KG, Ybbs, und
der Wärmebetriebe GmbH errichtete und betriebene Anlage weist im Endausbau
eine Gesamtleistung von 20 MWth auf. Auf Basis der gesamten Investitions-
kosten von rd. 83 Mio. AS. und einer gesamten Sekundärenergieabgabe von rd.
29.000 MWh/a ergeben sich für die Sekundärenergie Gestehungskosten von ins-
gesamt 0,75 AS/kWh. Mit dieser Anlage wurde nicht zuletzt gezeigt, daß auf
regionaler Basis in beschränktem Umfang das Abfallentsorgungsproblem, die
Wärmeversorgung und teilweise auch Stromversorgung sehr umweltfreundlich
gelöst werden konnte.

Außerdem wird durch die auslaufenden heimischen fossilen Energiereserven
der Nutzung der 'erneuerbaren Biomasse im regionalen Bereich ein immer
höherer Stellenwert in der Zukunft zukommen.
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t. Einleitung:

Die Biomasse als Energieträger wurde in der Folge der ölpreisschock's wie-
der entdeckt. Sie ist für Österreich vor allem durch die in naher Zukunft
zur Neige gehenden heimischen, fossilen Energieträger von besonderer Bedeu-
tung. Bei einem jährlichen Primärenergieverbrauch von rd. 1.000 PJ werden
maximale Reserven an fossilen Energieträgern von rd. 10.000 PJ angegeben
/1, 21. Davon betragen allerdings die sicheren und wahrscheinlichen Reser-
ven nur etwa 3.000 PJ. Allein aus diesen drei Zahlen ist zu ersehen, daß es
für Österreich wichtig ist, neben der rationellen Nutzung der importierten i
fossilen Energieträger und dem weiteren Ausbau der Wasserkraft, nach Mitteln
und Wegen zu suchen, auch die Biomasse einer energetischen Verwertung zuzu-
führen. Im Energiebericht 1986 der Bundesregierung /1/ werden die erneuer-
baren Energieträger, wie Brennholz, brennbare Abfälle, Stroh, Biogas, Geo-
thermie sowie Umgebungsv'ärme (mittels Sonnenkollektoren und Wärmepumpen ge-
wonnen) mit einem Anteil an der Aufbringung von 76 PJ/a per 1955 angegeben.
Den bei weitem größten Anteil an diesen Energieträgern konnte Brennholz für
sich buchen, das mit 45 PJ rd. 60 % davon ausmachte.

Optimistische Annahmen gehen davon aus, daß in den nächsten 20 Jahren diese
erneurbaren Energieträger etwa verdoppelt werden könnten, d.h. insgesamt
rd. 150 PJ/a durch diese Energieträger (ohne Wasserkraft) aufgebracht wer-
den könnten /3/. Da es sich dabei allerdings um relativ kostenintensive An-
wendungstechniken handelt, muß nach den derzeitigen und den für die näch-
sten Jahre absehbaren Energiepreisverhältnissen diese Zunahme eher als op-
timistische Prognose angesehen werden. Eine Stimulierung des vermehrten
Biomasseeinsatzes in der Energiewirtschaft könnte allerdings aus dem Bereich
der Landwirtschaft kommen. Anstatt weiterhin landwirtschaftliche Überschuß-
güter zu produzieren, die am Weltmarkt nur mit großen Verlusten abgesetzt
werden können, scheint ein durchaus gangbarer und vernünftiger Weg, die
Produktion von Biomasse für Energiezwecke zu forcieren, vor allem dann, ,;
wenn so wie in Österreich, die fossilen Energieträger in absehbarer Zeit
praktisch zu 100 % importiert werden müssen. ;;

jí

Im vorliegenden Fall wurde von einem privaten Elektrizitätsversorgungsun- *
ternehmen - EW Wüster - die Gunst der Stunde und das Zusammenfallen eini- ,<|
ger glücklicher Umstände genutzt und auf lokaler Basis eine Kraft-Wärme- •;
Kupplungsanlage mit einer Biomassefeuerung errichtet, die aus österreichi- $
scher Sicht als Pilotprojekt betrachtet werden muß. f
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2. Historische Entwicklung:

Die E-Werk Wüster KG versorgt seit dem Jahre 1898 das an der Donau gelegene
Städtchen Ybbs mit elektrischer Energie. Das für diese Zwecke errichtete
Drehstromkraftwerk war eines der ersten in Österreich für die öffentliche
Versorgung. Die Geschicke der Firma werden seit dieser Zeit von der Familie
Wüster geleitet (heute bereits in der 4. Generation).

Das heutige Versorgungsgebiet von ca. 50 km2 wird von ca. 10.000 Einwohnern
bewohnt. Bis zum Jahre 1984 wurde die Stromerzeugung auf Basis der in diesem
Gebiet reichlich vorhandenen Wasserkraft vorgenommen bzw. von der zuständi-
gen Landesgesellschaft bezogen.

Die Errichtung eines Fernheizkraftwerkes zwischen 1980 und 1984 wurde in
erster Linie durch die Ansiedlung eines Sägewerksbetriebes im Versorgungs-
gebiet des EW Wüster ausgelöst. Einerseits wurde es dadurch notwendig, die
elektrische Erzeugungskapazität zu vergrößern (derzeit ca. 5.000 kW) und
andererseits war dusch den Betrieb dieses Sägewerkes ein beträchtlicher An-
fall an Biomasse in Form von Holzschnitzeln zu erwarten. Es bot sich daher
für das EW Wüster die Kapazitätserweiterung seines Elektrizitätswerkes auf
Basis der Biomasse an. Da außerdem während der Sommermonate ausreichend hy-
draulische Energie zur Verfügung stand - d.h. die zusätzlichen Kapazitäten
in erster Linie für die Wintermonate errichtet werden mußten - war es nahe-
liegend, eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage zu errichten. Außerdem wurde durch
die Zusammenarbeit mit der Wärmebetriebe GmbH ein auf dem Gebiet der Fern-
wärmeversorgung erfahrener Partner gefunden. Diese in den Jähren 1980 bis
1984 errichtete Anlage stellt für Österreich eine Pilotanlage dar und ist
zweifellos die größte Investition des EW Wüster innerhalb der letzten 20
Jahre (Abb. 1).

3. Unternehmens- und Anlagenkonzeption:

Das Unternehmenskonzept des EW Wüster besteht darin, elektrische Energie zu |
erzeugen und zu verteilen, Fernwärme als Koppelprodukt aus der kalorischen Ц
Stromerzeugung zu gewinnen und an die Fernwärmegesellschaft weiterzugeben; Ц

weiters werden im Rahmen einer Schwesterfirma Hoch- und Niederspannungsan- :
)

lagen errichtet. Die technischen Daten des Kraftwerkes bzw. des Fernheiz- Ä
kraftwerkes sind in Tab. 1 zusammengefaßt. •>
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Die zwischen 1980 und 1984 errichtete Biomasseanlage mit Кraft-Wärme-Kupp-
lung besteht aus einem Rauchrohr-Biomasse-Kessel mit einer Vorschubrost-
feuerung. Für diese Leistung eher ungewöhnlich wurde auch eine Überhitzung
vorgesehen. Die Abgasreinigung erfolgt mittels Elektrofilter, wobei die
ausgetragene Flugasche mit Wasser vermischt wird und sofort auf Zugmaschi-
nenanhänger verladen wird. Diese Asche ist übrigens bestens als Naturdünger
geeignet. Ihre Abnahme und Verwertung ist für die nächsten Jahre bereits
durch Abkommen mit den umliegenden Bauern gesichert.

Die erzeugte Dampfmenge beträgt rd. 12 t/h und weist mit 34 bar und 420 °C
Heißdampfkondensationen auf. Dieser Dampf kann über zwei alternative Tur-
binen abgearbeitet werden. Einerseits steht eine Kondensationsentnahmetur-
bine mit maximaler elektrischer Leistung von 2,2 MW und andererseits eine
Gegendruckturbine mit 1,6 MW elektrisch und 8 MW Wärmeleistung zur Verfü-
gung. Die maximale Wärmeleistung bei der Kondensationsentnahmeturbine liegt
bei rd. 7 MW. Diese beiden Turbinen wurden vor allem im Hinblick darauf,
daß eine zweite Kesselanlage installiert werden soll, angeschafft. Derzeit
wird bei großer Wärmeentnahme mit der Gegendruckturbine gefahren und bei
kleinerem Wärmebedarf die Kondensationsentnahmeturbine in Betrieb genommen.
Der Biomassekessel wird von zwei voneinander unabhängigen Bunkersystemen
gespeist, deren Gesamtkapazität etwa dem zwei- bis dreitägigen Brennstoff-
bedarf entspricht. Ein Schema der Kraft-Wärme-Kupplungsanlage ist aus Abb. 2
ersichtlich. Abb. 3 zeigt den Biomasse-Kessel mit Aschetransportwagen und
Elektrofilter.

Für den weiteren Ausbau ist ein überdachter Lagerplatz für die Holzschnit-
zeln vorgesehen, um einerseits einen größeren Vorrat verfügbar zu haben und
andererseits die Holzschnitzeln im trockeneren Zustand verfeuern zu können.
Bei Anlieferung der Holzschnitzeln wird deren Feuchtigkeit gemessen und da-
von abhängig der Preis festgelegt.

4. Kostensituation und Wirtschaftlichkeit:

|, Die wichtigsten kommerziellen Daten sind in Tab. 2 zusammengefeßt. Bei *]
|[; einem Jahresumsatz von derzeit rd. 30 Mio. S und 35 Beschäftigten stellt ý
|í der Investitionsaufwand von 18 Mio. S für den Kraftanlagenteil des FHKW %
£ doch einen beträchtlichen Betrag dar.

I Weiters waren seitens des Fernwärmeversorgungsunternehmens (Wärmebetriebe $
Ges.m.b.H., WBG) 35 Mio. AS für die Kesselanlage und für das Fernwärmenetz J
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rd. 20 Mio. AS aufzuwenden. Derzeit wird damit eine Gesamtanschlußleistung
von 10 MW versorgt (zukünftiger Ausbau ist mit 18 MW vorgesehen bei nur
marginalen Netzinvestitionen). Bei einer Gesamtlänge des Verteilnetzes von
6,5 km mußten im Durchschnitt nur rd. AS 3.000,-- pro m Trassenlänge aufge-
wendet werden. Dieser kostengünstige Leitungsbau konnte nur mit vorisolier-
ten Rohren und bei günstigen Gebäudeverhältnissen bewerkstelligt werden.
Die Anschlußdichte liegt zwar mit rd. 1,5 MW/km weit unter dem österreichi-
schen Durchschnitt (rd. 6 MW/km /4/), führte aber doch auf Grund der rela-
tiv niedrigen spezifischen Leitungsinvestitionskosten zu guten betriebs- *
wirtschaftlichen Ergebnissen. ',•'

Die weiteren Anschlüsse - diesbezügliche Wünsche liegen bereits jetzt vor -
können allerdings erst nach dem Bau des zweiten Kessels vorgenommen werden.

Die Energieabgabe unter normalen Witterungsverhältnissen beträgt rd.
15.000 MWh/a an Fernwärme und rd. 5.000 MWh/a an elektrischer Energie.

Die gesamte Elektrizitätsabgabe des EW Wüster beträgt per anno rd. 14.000
MWh/a, wobei rd. 5.000 MWh/a aus der eigenen Wasserkraftanlage kommen und
die restlichen rd. 4.000 MWh/a vom Landeselektrizitätsversorger (EVN) zu-
gekauft werden.

Die Betriebskosten setzen sich einerseits aus den Personalkosten für den
Wärmeteil von rd. 1,8 Mio. AS/a und für den Maschinenteil von rd. 0,7 Mio.
AS/a zusammen,andererseits sind die gesamten Instandhaltungskosten mit rd.
1,5 Mio. AS/a zu veranschlagen.

Die Brennstoffkosten betrugen in den ersten Betriebsperioden 7,0 Mio. AS/a.
Für Hilfsenergie (vor allem el. Antriebe) waren 0,8 Mio. AS/a aufzuwenden.
Dabei wurden an elektrischer Energie 5.000 MWh und an Wärmeenergie 15.200
MWh in diesem Zeitraum in die jeweiligen Verteilnetze eingespeist.

Für die Holzschnitzeln werden je nach Qualität - der Heizwert schwankt ^
zwischen 12 und 15 kJ/kg-zwischen 160 und 190 AS/mJ bezahlt. Bei einer '
Schüttdichte von rd. 300 bis 350 kg/mJ liegt damit der Preis pro Tonne \
zwischen 520 und 630 AS. Daraus errechnen sich spezifische Brennstoffko- :i
sten von rd. 0,15 AS/kWh. ß

Die Energiebilanz stellt sich wie folgt dar. Bei einem eingesetzten Brenn- "!
stoff von 1 t (Holzschnitzel entsprechend einem Primärenergiegehalt von rd. y.
3.000 kWh bei 55 % Wassergehalt) wird vom Kessel Sekundärenergie (Oampf) :&
von rd. 2.400 kWh abgegeben. An elektrischer Energie werden daraus rd. ;
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400 kWh und an Fernwärme rd. 950 kWh erzeugt. Der Gesamtnutzungsgrad der
Kraft-Wärme-Kupplungsanlage beträgt damit rd. 45 % (sehr häufig Konden-
sationsbetrieb!). Im Endausbau - zweiter Biomassekessel und überwiegender
Einsatz der Gegendruckturbine - kann dieser Gesamtnutzungsgrad auf rd.
60 % gesteigert werden.

Die spezifischen Brennstoffkosten für die Sekundärenergie (el. Energie und
Wärme) ergeben sich daraus zu rd. 0,33 AS/kWh.
Für den Endausbau werden sie bei rd. 0,25 AS/kWh liegen.

Bei einer durchschnittlichen Abschreibungszeit von 20 Jahren und einer Ka-
pitalverzinsung von 7,75 % p.a. ergibt sich ein Jahresfaktor von 0,1 für
die Investitionskosten. Daraus folgen jährliche Fixkosten von 7,3 Mio. AS.
Umgelegt auf 20.200 NWh/a Sekundärenergie ergeben sich daraus 0,36 AS/kWh.

Aus den betrieblichen Fixkosten (Hilfsenergie, Instandhaltung und Personal)
von 4,8 Mio. AS p.a. errechnet man 0,24 AS/kWh.

Die gesamten spezifischen Gestehungskosten für die Sekundärenergie betragen
demnach (0,33 + 0,36 + 0,24) 0,93 AS/kWh.

Für den Endausbau sind rd. 10 Mio. AS als zusätzliche Investitionen aufzu-
wenden, d.h. der spezifische Fixkostenanteil reduziert sich bei einer Se-
kundärenergieausbeute von 29.000 MWh/a auf etwa 0,50 AS/kWh (Investitionen,
Instandhaltung und Personal). Mit den entsprechenden Brennstoffkosten er-
geben sich damit die gesamten spezifischen Gestehungskosten mit 0,75 AS/kWh.
Ein Wert,aufgrund dessen für die Zukunft durchaus betriebswirtschaftlich po-
sitive Ergebnisse erwartet werden können und dies, obwohl die gesamte An-
lage in relativ kleinem Leistungsbereich liegt und doch als Pilotanlage
anzusehen ist.

5. Zusammenfassung und Schlußfolgerung:

Die zur Neige gehenden heimischen fossilen Energieträger führen zu einer
verstärkten Beachtung der heimischen erneuerbaren Energieträger. Heben der
Wasserkraft, deren Nutzung die weitaus größte Bedeutung hat, ist es auf
lange Sicht sicher sinnvoll, auch die brennbaren erneuerbaren Energieträ-
ger zu nutzen.

Im vorliegenden Fall wurde ein biomassebefeuertes Fernheizkraftwerk vorge-
stellt, das im Endausbau eine Gesamtleistung von rd. 20 MWth aufweisen wird.
Daraus werden pro Jahr rd. 29.000 MWh Sekundärenergie (davon rd. 6.000 MWheJ)
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an die regionalen Versorgungssysteme abgegeben. Die dafür insgesamt aufzu-

wendenden Investitionskosten von rd. 83 Mio. AS, die notwendigen Instand-

haltungs- und Personalkosten sowie die Brennstoffkosten auf heutiger Basis

führen zu Gesamtkosten der Sekundärenergie von rd. 0,75 AS/kWh. Diese Wer-

te lassen für die Zukunft durchaus positive betriebswirtschaftliche Ergeb-

nisse erwarten. Abgesehen davon konnte mit dieser Anlage gezeigt werden,

daß im regionalen Bereich das Entsorgungsproblem der Holzschnitzeln auf

elegante Weise gelöst werden konnte - die Asche wird als Dünger wiederver-

wertet - und für die Region eine weitgehend krisensichere Versorgung mit

Wärme und Strom auf Basis erneuerbarer heimischer Energieträger sicherge-

stellt werden konnte.
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Tab. 1 : Datenzusa—enstellung für das EH-WOster

Finaengründung:

Installierte Leistungen:
1 Turbosatz
mit Dampfentnähme

1 Turbosatz
mit Gegendruck

Wasserkräften1age:
1 Francisturbine
1 Francisturbine
1 Dieselaggregat
(zur Spitzenabdeckung)

Elektrische Anlagen.:
40 Trafos (20 кV/400 V)
20-kV-Leitungen

Versorgung nit elektrischer Energie:
Anzahl der versorgten Anlagen
Versorgungsgebiet
Gesamte i nwohnerzah1
Anzahl der Zähler
Anzal der Rundsteuerempfänger
Anzahl der Beschäftigten

Jährliche Stroaproduktion bzw. Lieferungen:
aus Wasserkraft
aus Dampfturbinen

Bezug von EVN

ca.

ca.
ca.
ca.

2
7

1896

.200

.000
1.600
8.000

400
260

520

13.000

3

10
3.

5.
5.
4.

30

000
50
000
500
500
35

000
000
000

kWel

kww
kMel
Щ

kMel
kWel

kw e l

kVA
km

km1

MWh
MWh
MWh

I í
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Tab. 2: Kownerzielle Daten für das Fernheizkraftwerk Ybbs

1. Investitionskosten:

Biomasse-Kesselanläge (10 MWth)
(inkl. baulicher Anlagen, Holzschnitzelbunker,
Kessel, Warte, Übergabestation, Umwälzpumpen,
Elektrofilter, Kamin, Kesselhaus etc.)

Fernwärmenetz (ca, 6,5 km, max. Anschluß-
leistung 20 MWw)

EWY:2)

Maschinen und Anlagen
(inkl. 2 Turbosätze Steuerung und Regelung,
Schaltwarte, 20-kV-Einspeisung und Trafos)

in Mio. AS J )

per 1983

35.-

. 2 0 , -

18,-- ' .

Summe 73.--
in Mio. AS p.a.
per 1967

7.0
0,8
1.5
2.5

2. Betriebskosten:
Brennstoff
Hilfsenergien
Instandhaltung (ca. 2 X)
Personal

Summe 11,8

Abgegebene SekundSrenergie:
davon: - Fernwärme

. - Elektrische Energie
im Endausbau: Sekundärenergie gesamt

davon: Elektrische Energie

20.200 M №
15.200 MWh
5.000 MWh

ca. 29.000 MWh/a
6.000 bis 8.000 MWh/a

4. Spezifische Kosten der SekundSrenergie:
davon: Investitionskostenanteil

Betriebskostenanteil (ohne Brennstoff)
Gesamtkosten im Endausbau:

ges. 0.93 AS/kUh
0,36 AS/kWh
0,24 AS/kWh

ca. 0,75 AS/kWh

1)

2)

3)

MBG Warmebetriebe Ges .m.b.H.

EWY E-Werk Wüster KG, Ybbs

AS österreichische Schillinge
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ДЫ>. 1: FernheizkraftNerfc des EN-Wster mit Holzschnttzel-
bunker i« Vordergrund

Abb. 3: »ioMsse-Kesse! (10 MNtti) « i t Ascne«istr«gung und
Elektrofi lter (ganz links)
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УП МЕЦДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТВДОСНАБЖЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ДЕЙСТВУВДИХ ТШОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ

П.Кнотько, к.т.н.
М.Вол, инж.
СССР,

Современное состояние электроэнергетики требует решения
ряда важных научно-технических проблем. Одной из таких проб-
лем является выбор олтималымх путей технического перевооруже-
ния тепловых электростанций страны на блииайиие 20-25 лет, от
устойчивой и экономической работы которых будет во многом оп-
ределяться и надежность энергоснабжения народного хозяйства.

В период 1986-2000 годов значительная часть основного
оборудования действующих теплоэлектроцентралей на органичес-
ком топливе достигнет предельных сроков службы. Эта величина
определилась в 45 миллионов кВт, или 30£ от суммарной электри-
ческой мощности ТЭЦ Минэнерго СССР.

В основе всех работ по техническому перевооружению и ре-
конструкции ТЭЦ лежат решения, принятые в "Схемах теплоснаб-
жения11 на расчетный период. Уже на этой, предпроектной, ста-
дии определяются направления реконструкции энергоисточников
(компенсация выбывающей тепловой и электрической мощности,

k установка дополнительного основного и вспомогательного обору-
£• дования, изменение тепловой схемы, перевод электростанций в
s режим котельной, ликвидация электростанции с передачей нагру-
ň зок на другой, высокоэффективный энергоисточник и т.п.).
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Планируемые объемы ввода жовых. мощностей не позволяют
обеспечмть покрытие ожидаемого роста энергопотребления и од-
новременно компенсировать выбывающие из работы энергетические
мощное» i, следовательно, наряду с заменой оборудования, от-
работавшего расчетный ресурс времени, новым, возникают задачи
модернизации и продления срока эксплуатации указанного обору-
дования.

Одна из основных особенностей технического перевооруже-
ния и реконструкции теплоэлектроцентралей заключается в том,
что все мероприятия, проводимые по этой программе, должны
быть осуществлены без уменьшения отпуска тепла потребителям.
Работы по техническому перевооружению и реконструкции дейст-
вующих ТЭЦ ведутся в следующих направлениях:

- повышение эффективности теплофикации, прежде всего,
за счет увеличения доли комбинированной выработки электро-
энергии на ТЭЦ и ограничения величины, так называемой, "при-
вязанной" конденсационной мощности теплофикационных турбин,
а также перевода конденсационных турбин в теплофикационный
режим работы:

- модернизация части действующего теплофикационного обо-
рудования с целью повышения его надежности и экономичности;

- продление срока эксплуатации (обновление) оборудова-
ния, отработавшего расчетный ресурс времени (путем замены л

;. узлов и деталей). Вывод из работы указанного оборудования на ; j
v данном этапе, во многих случаях, экономически нецелесообра- 7
* эен и невозможен по условиям обеспечения поставки нового обо- <
?i рудования и бесперебойного электро- и теплоснабжения промпред- v

$' приятии и жилого фонда городов и поселков; j



- вывод из эксплуатации и демонтаж после достижения пре-
дельных наработок морально устаревших и физически изношенных
агрегатов, продление срока службы которых экономически неце-
лесообразно;

- внедрение прогрессивного технологического оборудования
(парогазовые установки, в т.ч. газотурбинные установки с ути-
лизацией теплоты уходяших газов в различных схемах, паровые
котлы и турбины, мощные теплонасосные установки), внедрение
нетрадиционных способов сжигания твердого топлива (кипящий
слой, вихревые топки и т.п.), переход на повышенные параметры
дара, повышение маневренных характеристик оборудования и теп-
лоэлектроцентралей в целом; .

В работах находят также отражение вопросы использования
помещений, высвобождающихся после демонтажа оборудования, пред-
ложения о переводе в режим синхронных компенсаторов генерато-
ров демонтируемых турбин, перевод котлов на пониженвве пара-
метры пара и водогрейный режим, вопросы сокращения (в значи-
тельной степени за счет автоматизации и совершенствования уп-
равления) численности обслуживающего персонала при одновремен-
ном улучшении условий труда, внедрения безотходных и малоот-
ходных технологий и мероприятий по защите окружающей природ-
ной среды.

Технологическое перевооружение и реконструкция ТЭЦ имеет
и ряд других отличительных особенностей, среди которых следу-
ет отметить:

- широкую гамму топлив, используемых на ТЭЦ;
- ограниченную номенклатуру котельного оборудования, вы-

пускаемого отечественными котлостроительинми заводами;
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- участие оборудования ТЭЦ в регулировании графика элек-
трических нагрузок (повышение маневренности действующих ТЭЦ):

- большой удельный вес мероприятий, осуществляемых для
обеспечения требований по охране окружающей природной среды.

Нет необходимости давать развернутые характеристики от-
меченному выше. Само понятие "ТЕПЛОЗУШСТРОЦЕНТРАЛЬ" - источ-
ник системы теплоэлектроснабжения, расположенный, как прави- j
ло, в черте города или вблизи жилой застройки, достаточно оп-
ределенно характеризует энергетический объект и предъявляемые
к нему требования.

Тагам образом при выборе направления работ по техническо-
му перевооружению и реконструкции теплоэлектроцентралей по-
мимо определения места и роли данного -энергоисточника в сис-
теме теплоснабжения, учитываются требования, предъявляемые
Госкомгидрометом СССР и другими органами вневедомственного
надзора по защите атмосферы, водной среды, рыбоохранным меро-
приятиям, уровням шума и т.д., а также результаты анализа ма-
териалов комплексного обследования оборудования, зданий и со-
оружений энергетического объекта, дающих объективную оценку
их состояния, подтверждающих или исключающих возможность их
дальнейшей эксплуатации в течение определенного срока.

В процессе разработки и рассмотрения предпроектных ма-
териалов (ОМ и ТЭРов) учитываются требования заказчиков, вы- ]

$< даваемые в виде исходных данных, материалы комплексного об- ф

H следования оборудования, зданий и сооружений действующих ТЭЦ, J»
;' изменения топливных режимов энергетического объекта, вносимые ,
?>' ''í
[ Госпланом СССР, а также предложения экспертов, направленные \;

t • -623- j
1
•



на повышение надежности энергоснабжения и экономической эф-

фективности технического перевооружения и реконструкции тепло-

электроцентрали или районной котельной.

Окончательные решения и рекомендации принимаются на пос-

тоянно-действующей комиссии Минэнерго СССР по техническому пе-

ревооружению и реконструкции.

Работы, выполненные в 1984-1985 годах, в большинстве свс— J

ем касались устаревших электростанций, укомплектованных инфор-

мационным или отечественным оборудованием изготовления 1930-

1950 годов, электростанций, переводимых в режим котельных.

Этому способствовала и номенклатура объектов и перечень

первоочередных работ.

Суть технического перевооружения и реконструкции на этих

объектах, по-существу, сводилась к определению целесообразно-

сти сохранения этих теплоисточников в системах теплоснабжения

и при подтверждении такой целесообразности и необходимости -

повышению надежности и улучшению технико-экономических показа-

телей, т.е. в большей степени - задачам продления сроков экс-

плуатации .

Качественное изменение технических решений, принимаемых

в ТЭР и проектах произошло в 1986 году, при проектировании

объектов техперевооружения и реконструкции, введенных в экс-

плуатацию в 1950-I960 годах. J

J| К такимрешениям относятся: §

Ü - перевод электростанций со смешанным составом основного с

fc
;
 оборудования на единые, повышенные параметры пара (13,8 МПа, >•;

g 560°C - на котлах); $
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- внедрение газотурблютих установок (ГГУ) с утилизацией
теплоты отходящих газов в котлах-утилизаторах;

- ориентация на применение котлоагрегатов с нетрадицион-
ными способами сжигания низкосортных твердых тошшв (вихревая
топка ЛПИ с низкотемпературным факелом, топки с "кипящим сло-
ем и др.);

- внедрение электрокотлов для повышения маневренных ха-
рактеристик ТЭЦ;

- установка на ТЭЦ, переводимых в режим котельных, тепло-
насосных установок, использующих теплоту сбросных очищенных
вод для подогрева воды, идущей на технологические и другие
цели.

Предварительный анализ выполненной ВНИПИэнергопромом до-
кументации для 71 ТЭЦ показал, что электростанции, подлежащие
техническому перевооружению и реконструкции,-условно, можно
разделить на три группы.

I группа
ТЭЦ, подлежащие полному демонтажу или переводимые в ре-

жим котельных. К этой группе относятся и электростанции, на
которых турбинное оборудование сохраняется до исчерпания ре-

/ сурса.
• В основном, это электростанции, оснащенные оборудовани-
- ем на начальное давление до 4,5 МПа, в большинстве своем из-
** готовленным инофирмами.

На ТЭЦ этой группы выводимая из эксплуатации электричес-
кая мощность (647 тыс.кВт) компенсируется другими электростан-
циями города или энергосистемы.
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Реализация проектных решении позволит высвободить топли-
во в количестве 600 тыс.ту.т и снизить численность лромышлен-
но-производственного персонала на 1660 человек.

П группа

ТЭЦ, на которых осуществляется демонтаж основного обору-
дования, отработавшего ресурс времени.

В указанную группу входят ТЭС, оснащенные оборудованием
на начальное давление до 10,0 Ш а .

На ТЭЦ этой группы электрическая мощность компенсируется
другими электростанциями города или энергосистемы, тепловая
мощность путем установки новых паровых котлов низкого давле-
ния или водогрейных.

Осуществляется демонтаж паровых турбин общей мощностью
656 тыс.кВт, при этом увеличение тепловой мощности составляет
2454 Гкал/ч.

Обеспечивается снижение общей численности промышленно-
лроизводственного персонала на 870 человек и экономия топлива
(за счет демонтажа малоэкономического оборудования и снижения
удельных расходов) порядка 700 тыс.ту.т.

Ш группа (основная).

В эту-группу входят тепловые электростанции, на которых
осуществляется как демонтаж устаревшего, так и установка ново- ;
го, замещающего оборудования, обновление основного оборудова- i

"ft

ния (продление эксплуатации) путем*' замены узлов и деталей. f
í

В группу входят электростанции; имеющие смешанный состав обо- \

рудования (оборудование на различные параметры), последние v
очереди строительства которых, или целиком ТЭЦ, оснащены обо- f}
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рудованием на параметры пара 13,8 МПа, 560°С.
На ТЭЦ этой группы:

- подлежат демонтажу (как морально устаревшие и физичес-
ки изношенные) паровые турбины суммарной мощности 1642 МВт;

- продлевается ресурс эксплуатации 15 турбин суммарной
мощностью 1356 МВт;

- устанавливаются паровые турбины общей мощностью
2790 МВт;

- восстанавливается и вводится в эксплуатацию тепловая
мощность 3350 Гкал/ч.

Сравнивая технико-экономические показатели и затраты на
техническое перевооружение и реконструкцию ТЭЦ или на строи-
тельство новых ТЭЦ и районных котельных, можно сделать вывод
о преимуществах осуществления этих работ на действующих теп-
лоэлектроцентралях. При этом в значительной степени сохраня-
ются инфраструктура объектов, выводы тепловых и электрических
сетей и т.п.

Учитывая большой удельный вес, который занимает техни- •
ческоё перевооружение и реконструкция электростанций и энер-
гетической программе страны, чрезвычайно важной и необходимой
становится решение задачи разработки унифицированных проект-
ных решений.

Условия для этого имеются, т.к. значительное количество .
| реконструируемых ТЭЦ имеют одинаковые топливные режимы и соо- /

| руженн по типовым проектам и по проектам повторного примене- п

4 нжя, в главных корпусах электростанций установлено однотипное .;
| основное оборудование, число наработки и техническое состоя-

ние которого примерно одинаков!.
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Руководствуясь указанию*, при внполнеиия ТЭР на реконст-
рукцию ряда электростанций принять унифицированные решения по
основному оборудованию и его компоновке и начал подготовку к
разработке проектной документации.

Например, в ячейках котлов производительностью 220 т/ч
на 9,6 Ш а типа ТП-230(ТП-230-2), ТП-14, ТП-41 главных кор-
пусов ТЭЦ на гаэомазутном топливе оказало« возможным уста-
новить современные котлы производит*;«оСтью 320-500 т/ч на
параметры пара 13,8 МЕ^, 560°С, т.е. обеспечивается не 1V.7V»
ко замена устаревшего оборудования и существенное повышение
технико-экономических показателей электростанций, но и ис-
пользование зданий. В качестве замещающего турбинного обору-
дования при этом чаще всего используется турбина P-50-I30 и
создаваемая в настоящее время ТМЗ двухцилиндровая турбина
T-II0-I30, имеющая одинаковую с серийной трехцшшндровой
турбиной T-II0/I20-I30 мощность теплофикационных отборов
(175 Гкал/ч), но существенно меньшую длину и упрощенную схе-
му регенерации. Турбина имеет также нерегулируемый промыш-
ленный отбор пара в количестве до 90-100 т/ч.

Унифицированные проектные решения и узлы принимаются
и для работ по модернизации основного оборудования ТЭЦ
(котлов, турбин, генераторов, трансформаторов), тепловым

• схемам электростанций, установке вспомогательного оборудова-
h # кия и т.д.
гр Серьезной помехой и причиной, тормозящей работы по тех-
Й ническому перевооружению и реконструкции ТЭЦ, является отсут-
;í ствие необходимого основного энергетического оборудования,
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в первую очередь - котельного. Работы, выполненные до IÖ87
года, характеризовались использованием для этих целей обору-
дования, серийно изготавливаемого отечественной промышленно-
стью, как правило, имеющего "Знак качества" или аттестованно-
го по "высшей" категории.

Программой работ по обоснованию технических предложений,
связанных с заменой демонтируемого тепломеханического обору-
дования ТЭЦ. Определены масштабы и сроки внедрения нового за-
мещающего оборудования, типоразмеры и основные технические
характеристики. Создаваемое новое оборудование должно быть
маневренным, а по габаритам соответствовать замещаемому, что,
как уже отмечалось, позволило бы эффективно решать вопросы
использования главных корпусов действующих электростанций для
его установки (естественно, при удовлетворительном состоянии
зданий).

Одновременно проводится определенная работа по созданию
электрического оборудования, технические характеристики кото-
рого соответствовали бы мировому уровню, а присоединительные
размеры исключали (или сводили к минимуму) работы по реконст-
рукции строительной части, в первую очередь - фундаментов
турбоагрегатов.

Предстоит существенно ускорить разработку новых типов
высокоэффективного малогабаритного основного и вспомогатель-
ного оборудования, столь необходимого для реализации наметив-

'•? шихся направлений научно-технического прогресса, в том числе
í создание газотурбинных и парогазовых установок нетрадицион-

ных способов сжигания твердого топлива (кипящий слой, вихре-
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топ, сжигмже водоуголышх суспензий), с тсм, чтобн но-
вое оборудмшвже могло бы» использовано для вдедренжя не
позднее начала 90-х ГОДОВ.

Существенный вклад в дело технической'срре&оэруженжя
ж реконструкции ТЭЦ могут внести: паровые турбин;

- типа Т-П0-1Э0, мощность Н О МВт на начальные парамет-
ры пара 12,8 МПа, 550°С и 8,8 МПа, 535°С двухцыжндровая. с
нерегулируемым промышленным отбором пара;

- типа Р-50-1Э0 (90) модернизированные для работы на
начальных параметрах пара, 9,0 МПа, 535°С;

- типа ТР-П0-1Э0, на начальные параметры пара 12,8 МПа,
555°С;

- типа ПТ-80-1Э0/1ЭМ мощностью 80 МВт, представляющая
собой сочетание унифицированного ЦВД серийно выпускаемой ПО
JM3 турбины ПГ-80-130 и Щ Щ ранее выпускаемой объединением
турбины ПТ-60;

Перечисленные выше турбины могут устанавливаться прежде
всего в существующих машинных отделениях главных корпусов
ТЭЦ, не имеющих подвалов, как правило, взамен турбоагрегатов
мощностью 26-50 МВт.

- типа ГГЭ-85 (ГГЗ) мощностью 85 МВт;
- типа ГТЭ-32 и ГГЭ-25А (НЗЛ) мощностью 32 и 25 МВт,

£ соответственно;
/:' - типа ПТ-12 (ЮТЗ) мощностью 12 МВт.
£i Котлы энергетические!
» •

- котел Е-420 (500) - 140 производительностью 420(500)
; • ' !
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т/ч. на параметры пара 13,8 МПа, 5 6 0 % для сжигания донецкого
"AI" ухудшенного качества (желательно, с "кипящим"слоем);

- котлы E-420-I40, E-2I0-I40 производительностью 420 и
210 т/ч на параметры 13,8 МПа, 560°С для сжжганжя низкокало-
рийных бурых углей в вихревых топках с низкотемпературным фа-
келом или с "кипящим" слоем;

- котел E-2I0-I40 производительностью 210 т/ч на парамет- i
ры пара 13,8 Ш а , 560°С для сжигания каменных и экибастузских
углей (в габаритах, по продольному разрезу, котла БКЗ
160-100ФБ);

- котел Б-210-140 Ш производительностью 210 т/ч на па-
раметры пара 13,8 Ш а , 560°С на газомазутном топливе (в габа-
ритах по продольному разрезу котла EK3-I60-I00 IV).

К9ТДИ ПЗРРЕЫ? низкого давления и водогрейные;
- котел Е-160-2,4(1,4) производительностью 160 т/ч, на

параметры пара 2,4 (1,4) Ш а , для сжигания ухудшенного донец-
кого антрацита, кузнецкого, высокозольного экибастузского,
борлинского я подмосковного углей в "кипящем" слое, с возмож-
ностью сжигания природного газа;

- котел-утилизатор, водогрейный, теплопроиэводительностью
100 Гкал/ч, для использования теплоты отходящих газов ГТУ.

При проведении работ по техперевооружению и реконструк-
ции особенно тщательно должно быть проведено комплексное обе- ••;
ледование источников теплоснабжения. •,

f Как уже отмечалось выше, материалы комплексного обследо- *

''• вания оборудования, зданий и сооружении энергетического обь- '
:V екта должны содержать объективную оценку их состояния, под- '':

)•', твердить или исключить возможность их дальнейшей эксплуатации '"
Li "
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Entwicklung einee Heizkraftwerkes mit 40-t/b-Dampf-
kesseln und 12-MW-ßegendruclcturbinen bei Einsatz
neuer Technologien zur Raucbgasentschwefelung und
zur Abwärmenutzung

Oberinga Gerd Schindler

Dipl.-Ing. Eberhard Köhler

/DDR/

Zusammen f asaum:

Vorgestellt wird die Weiterentwicklung der mehrfach
realisierten und praxiserprobten

"Heizwerksbausteinlösung mit rohbraunkoble-
gefeuerten Dampfkesseln der Leistungsgröße

zu einem Bausteinsystem für Heizwerke und Heizkraft-
werke»
Diese Weiterentwicklung ist besonders gekennzeichnet
durch den Einsatz von

- bis zu 12-MW-Gegendruckturbineft
- einer Raucbgasentscbwefelungsanlage als kombiniertes

Trocken-Naßverfahren unter Einsatz von Kalksteinmebl
- einer Rauchgasabwäroenutzung mit Dempratrahlwärme-

pumpen
- räumlich konzentrierter mikroelektronik des Systems

audatec гиг Steuerung und Überwachung.

Gestaltbar sind Heizwerke und Heizkraftwerke mit uni-
fizierten Katalogbausteinen für Teilanlagen und Ein-
zelobjekte«
Trotz weitgehender Kompaktierung der Gesamtanlage ist
hinreichende Variabilität für die Anordnung der Teil-
anlagen in lageplan entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten gesichert.

í
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Entwicklung eines Heizkraftwerkes mit 40-t/b-Dampf-
kesseln und IS-MW-Gegendruckturbinen bei Einsatz
neuer Technologien zur Rauchgasentschwefelung und
гиг Abwärrnenutsung

Obering. Gerd Schindler, Hauptabteilungeleiter im
VEB Wärmeanlagenbau "DSF"

Dipl.-Ing. Eberhard Köhler» Stelív« Abteilungsleiter
im VE Kombinat
Verbundnetze Energie

1. Einleitung

Zur verstärkten Nutzung der allgemein bekannten Vor-
teile der Wärme-Kraft-Kopplung auch in mittleren und
kleineren Zentren der Fernwärmeversorgung bzw. bei
der Bedarfsdeckung von Industriebetrieben erfolgte
in der DDR die Entwicklung einer neuen Lösung fur
Heiz- und Industriekraftwerke.

Grundlage dazu bildeten
- der 40-t/h-Dampfkessel mit Schwingscbubrost für

grubenfeuchte Robbraunkohle, der bisher in der
Druckstufe 1,4 MPa für eine Vielzahl von Heizwer-
ken eingesetzt wurde und nun mit der Drucketufe
5,3 MPa zum Einsatz kommt

- die Neuentwicklung einer kellerlosen Gegendruck-
turbine der Typenreibe BG mit Leistungen von 3»
6, 8 und 12 MW ,

- die Entwicklung neuer Technologien zur Raucbgas-
scbadetoffbeseitigung, zur Abwarmenutzung und zur
Steuerung und Überwachung auf Basis Mikroelektronik

- die umfangreichen Erfahrungen bei der Projektierung,
Realisierung und Inbetriebnahme konkreter Heizwerke
und Heizkraftwerke (Anl. 1 ) .

Das Ziel der Entwicklung bestand darin, durob Weiter-
entwicklung der mehrfach praxiserprobten

"Heizwerkabausteinlösung mit robbraun- •
kohlegefeuerten 40-t/h-Dampfkeeeeln" •]

zu einem Bausteinsystem für Heizwerke, Heizkraftwerke f
und Industriekraftwerke den Betreibern eine Anlage Я
zur Verfügung zu stellen, die durch Eineatz der ange- <:'
führten Neuentwicklungen eine auf hohem technischen
Niveau stehende und gleichzeitig kostengünstige Lösung ,|
darstellt«
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Trotz weitgebender Kompaktierung der Gesamtanlage
ist hinreichende Variabilität für die Anordnung der
Teilanlagen im Lageplan* entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten« gesichert«

•
2» Gesamtkonzeption

Die Gesamtkonzeption des Heiz- bzw. Industriekraft-
werkes ist auf Anlage 2 dargestellt«
Bei der Bearbeitung der Gesamtkonzeption mit den
Grundsatzproblemen der Lageplangestaltung wurden bei
der Einordnung der leilanJf jan eine Vielzahl techno-
logischer, funktlaneller, bautecbnischer und städte-
baulicher Gesichtspunkte beaohtet«
Die Produktionsfunktionen spielten dabei eine beson-
dere Rolle«
Bei der Anordnung der technologischen und bautechni-
schen Hilfe- und ffebenanlagen wurde besonderer Wert
darauf gelegt;, die möglichst optimale Zuordnung um
das Hauptgebäude zu erreichen, damit die zur Erzeu-
gung von Wärme und Elektroenergie notwendigen Haupt-
und Hilfestoffe, wie Kohle, Wasser, Elektroenergie,
Kalksteinmehl und andere Materialien, möglichst auf
kurzen Wegen zu den entsprechenden Anlagen gelangen«
Ebenso wurden die Prozesse der Entsorgung der Abpro-
dukte, zur Erreichung kürzester Transportwege, be-
trachtet«

Die auf Anlage 2 dargestellte Gesamtkonzeption ist
als effektivste Konzeption zu betrachten, die aber
entsprechend den örtlichen Bedingungen verändert
und angepaßt werden kann.
Dl« Schaltung eines derartigen HKW/XKW ist in ver-
einfachter Form auf Anlage 3 dargestellt«

3« Erläuterungen zur Konzeption der wichtigsten
TeilanlaKen

3.1. Bekofalungsanlage

Die Konzeption der Bekohlungsanlage ist wie folgt
gekennzeichnet t
- Kohlelagerplatz maximal 400 m lang, 40 m breit,

bestuckt mit maximal 3 Portalkrinen mit 6-t-Grei-
fer für den Kobleumschlag mit Waggonentladung und
Aufgabe der Kohle auf ein Platzband; zur Kobleent- л
ladung sind Waggonkipper bzw. Selbstentladetechno- ,
logien ebenfalls einsetzbar; /
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- Platzband 1000 mm mit Gewicbtsspannstation und
Aufgabe der Kohle auf die Brecheranlage in einer
Ubergabestation;

- Übergabestation mit Brecheranlage als Walzen- oder
scbeibenbrecber und Umlenkung des Förderstromea um
90°; Dosierung des Kalkateinmenlee in den Kohle-
strom bei Anwendung des kombinierten Trocken-Naß-
verfahrene zur Raucbgasentscbwefelung;
Übergabe des Koble-Kalk-Gemisches auf die Scbräg-
bandbrücke;

- Schrägbandbrücke aus Stahl mit eingebautem Gurtband-
rorderer лоио ram, geschlossene Ausführung, beheizt
und mit einer Haßreinigung ausgerüstet;
Anschluß am Bunkerbau des Hauptgebäudes und Abwurf
der Kohle in die Kesselbunker durch Flachfabren des
Gurtbandförderers und Einsatz von Pflugabetreicbern;

- Keaselbunker ist für etwa 6 Stunden Betriebszeit des
zugenongen Dampfkessels bei Vollast ausgelegt«

3.2. Wärmeerzeugungsanlage mit Bunkerbau und Kessel-
' haus

Im Kesselhaus können max. 6 x 40-t/h-Dampfkessel in-
stalliert werden.
Die 40-t/b-Dampfkeseel sind so konzipiert, daß sie
für die Drucketufen 1,4 MPa und 5,3 MPa gleiche Ab-
messungen haben* Es kann damit für das Hauptgebäude
die gleiche Bauhülle' sowohl für Heizwerke als auob
für Heizkraftwerke verwendet werden (Anlage 4-)»
Der Stufenausbau mit 3 Dampfkesseln in der 1* Bau»
stufe ist praktizierte Vorzugslöeung»
Der 40-t/h-Dampfkessel, Druckstufe 5*3 ИРа, ist ein
Zweizug-Strablungskeasel mit folgenden Parametern»

Höcbat-Dauerleietung
Betriebedruck
Arbeitadruck am
Vriscbdampfaustritt
Temperatur am
Prischdempfauatritt
Temperatur am
Speiaewassereintritt
Überlast für 2-3 b/d bzg.
auf höchste Dauerleistung 10 %
Mindest last bzg» auf
höchst« Dauerleistung 35 %
Wirkungsgrad 81,5 % ohne Luvo

86,5 % mit buvo

40
5,3

460

104

t/h
ИРа

МРа

í 10 °С

°с



Dle Anordnung eines ausgelagerten Luftvorwärmers er-
folgt zur Raucbgaswärmenutzung bei linsatz des Kalk-
stein-Atilitiv-Verfahrens zur Bauchgasentschwefelung
als 1. Kntschwefelungsstufe»
Gegenüber den ersten als Heizwerte errichteten Anla-
gen sind zwischenzeitlich folgende Terbessexungen
vorgenommen worden* (Anlage 4)
- Bekohlungebühne auf + 20,0 a; bisher + 24,0 m
- Heizeretaadsbübne auf + 4,80 mj bisher auf + 6,0 в
- Abstreichertechnologie für den Kohleabwurf in die
Kesselbunker alt verbesserter Geometrie der Bun-
kertasohen und -schurren, die das Abrutschen der
Sohle begünstigt

- Aufstellung der Behälter der thermischen Wasser-
aufbereitung auf Bunkerbaubübne + 9,0 m

- Einsatz räumlich konzentrierter Mikroelektronik
des Systems "audatec" für Aufgaben der Steuerung
und Überwachung (Verzicht auf IISR-Leitstände)*

Das Hauptgebäude steht im Regelfall rechtwinklig zur
Achse des Koblelagerplatzes, Zwingen Standortbedin-
gungen zur Parallellage beider Objekte, so wird in
die Schrägbandbrücke eine Umlenketation eingeordnet*

3*3« Stromerzeugungsanlage

ID Rahmen einer Heuentwicklung ist für den Einsatz
in diesen HKW/IKW die Baureihe BG mit Leistungen
von 3, 6, 8 und 12 Ш vorgesehen«
Die Turbinen sind kellerlose Gegendruckturbinen,
das beißt die Turbinen werden ohne das sonst übli-
che Tischfundament, annähernd auf ebener Erde, auf-
gestellt.
Das Turbinenbaus von 18 m Breite ist direkt an den
Bunkerbau (also ohne Zwischenbau) angeordnet«
Sie wichtigsten Daten für den 12-MW-Turbosatz sind
folgende:
Turbinentyp BG 35
Dampfzustand am Turbineneintritt

Dampfzustand am Turbinenaustritt
(norm*)

f Eineteilbereich

,; Abdampftemperatur im Leerlauf
V Dampfverbrauch
v"
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3.4. Entaschungsanlage

Für die Entaschungsanlage sind je nacb Einsatz der
Verfahren zur Raucbgasentachwefelung und nach den
Möglichkeiten der Entsorgung und Ablagerung der
Asche verschiedene kombinierte Verfahren möglich«

Bei maximaler Auslegung der Anlagen mit dem kombi-
nierten Trocken-Naßverfabren zur Raucbgasentschwefe-
lung und Vorhandensein einer Deponie wird folgende
Verfahrenskombination angewendet:

- Kratzerentaschung unter den Dampfkesseln mit Über-
gabe der Asche zu Druckspülapparaten der hydrauli-
schen Entaschung, Förderung mittels Aecbefdrder- .'
pumpen und -leitungen zur Deponie;

- Trogkettenförderer unter den Elektrofiltern mit
Übergabe der Asche zu Druckspülapparaten und För-
derung des Aschebreies zur Naßentscbwefelungsan-
lage mit Nutzung als Suspension zur Entschwefelung;
abgearbeitete Suspension wird über hydraulische
Entaschung (Ascheförderpumpen und Förderleituufcen)
der Deponie zugeführt.

Bei Nichtvorhandensein einer Deponie wird die Asche
in einen transportfähigen Zustand aufbereitet und
per Eisenbahmiaggons abgefahren«

3«5* Abgas reinigungsanlagen

Die staubseitige Reinigung erfolgt mittels Elektro-
filteranlagen. Dadurch wird ein ReingaeStaubgehalt
von = 50 mg/m3 i. N. erreicht*
Zur Rauchgasentschwefelung wurde das kombinierte
Trocken-Naßverfabren (EIN-Verfahren) entwickelt
(Anlage 5).
Dabei wird die durch die Zugabe von Kalkmebl zum
Brennstoff bereits mit CaO angereicherte E-Filter»
asche als Suspension in einen Absorber geleitet«
Die Kombination von Trocken- und Naßverfabren er-
möglicht, mit einem geringen Kalkmehlzueatz einen
hohen Entscbwefelungsgrad (ca* 80 %) zu erreichen.

3*6* Abwärmenutzungsanlage

Die Abwärmenutzung erfolgt einmal über die hinter
dem Kessel angeordneten Luftvorwärmer und zum ande-
ren über das Zwischenmedium Suspension» das aus dem j
Absorber abgeführt wird* (Anlage 6) 7
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Sie Zugabe von Kalkmehl direkt zum Brennstoff er-
möglicht die Absenkung der Rauchgastemperatur vor
Eintritt in den E-Filter auf ca. 120 °C. Die dadurch
nutzbare Wärme wird zur Vorwärmung der Verbrennunge-
luft eingesetzt, so daß die unter Pkt« 3«2* aufge-
führte Wirkungsgraderhöhung der Dampfkessel eintritt«
Durch Auskühlung der aus der 2« Stufe (Naßentscbwefe-
lung) abzuführenden Suspension, Aufwertung dieser
Wärme mittels Wärmepumpentechnik und Zuführung zum
Fernwärmesystem wird weitere Abwärme mit einer Lei-
stung von ca. 6 bis 8 MW (bei einer HKW-Auslegung
von 6 x 4 0 t/h) nutzbar gemacht.

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß für die
vorgestellte Lösung eine standige Weiterentwicklung
vorgesehen ist, wobei auf folgende Schwerpunkte kon-
zentriert wird:

- Rationelle Gestaltung des gesamten Prozesses der
Raucbgasreinigung mit Untersuchungen zur Konzen-
tration der Entfernung der staubformigen und gas-
förmigen Bestandteile in einem Aggregat

- Weiterentwicklung der Technologie zur Abwärme-
nutzung

- Weiterentwicklung der Technologie für Bekohlung
und Entaschung unter Beachtung bober Betriebs-
sicherheit bei allen Witterungsbedingungen

- Weiterführung des Einsatzes mikroelektroniscber
Geräte- und Rechentechnik zur effektiven Betriebs-
führung.

ii
-638- ' U



Anlage 1

Vorbabenübersicbt Heizwerke und Heizkraftwerke mit
40-t/h-Dampfkesseln

Vor-,
haben
ITr.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

I n s t a l l .
DK

Anz. x t/h

3 x
2 x
6 X

3 x
4 x
3 x
3 x

I х
3 x
3 x
1 X
3 x
3 x

И
2 x
1 X

2 x
4 x
3 x
5 x
3 x
3 x

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40.
40
40
40'
40
40
40
40
40
40
40
40
40

LeiBtun
Turb;

Anz. :

2
1
1

2
1
1
1
1

2

-

-

-

-

-

-

X

X
X

X

X
X

X
X

X

ine

12
12
12

6
.12
12
12
12

12

Druck-
stufe
UPa

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
5,3
1,4
1,4
1,4
1,4
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

Inbetrieb-
nahme

Jahr

1981
1991
1982
1984
1992
1984
1986
1987
1990
1988
1989
1988
1992

1989
1990
1990
1992
1992
1993
1992
1993

I • i

Ш #
Ш :•!

I
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Erläuterungen:

OK - Dampfkessel
AWN - Abwärmenutzung
RGR - Rauchgasreinigung

mit Entschwefelung
WU - Wärmeübertrager
GT - Gegendruckturbinen
VE - Vollentsalzung
KA - KondensataufDer
NAB - Netzausgteichbeh.
UWP - Umwälzpumpen

I
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Anlage 5
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IM
I

г ^ NaBdeponiB

* Naßdeponie
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MATBOTICXt MODELOVANÍ A ČÍSLICOVÁ SIMULACE
STACIONAWÍÍHO CHOVANÍ PARNÍ TEPILNÍ SÍTÍ
V SYST&U C Z Ť

Vladimir Studánka

В e s u a é

Referát pojednává o problematice matematického
modelováni a simulace stacionárních hydraulických
režimů parní tepelné sítě v soustav* .CZT na čísli-
covém počítači*

V první části referátu je uveden nelineární
stacionární model parní sítě, který byl sestaven
na základ* aplikace principu dekompozice a metody
aatematicko-fyslkální analysy.

Stacionární simulační model s rozprostřenými
parametry, jenž je popsán soustavou nelineárních
diferenciálních rovnle ve vektorovém tvaru, umo!-
maje analysu tepelné-hydraullckych vlastností parní
tepelné síti soustavy CZT«

V druhé části referátu jsou prezentovány výsledky
simulační varianty počítačového řešení stacionárního
chování parní síti s radiální topologickou strukturou
pro prípad konkrétní lokality CZT. Ověřeni validity
simulačního modelu je provedeno na základ* porovnání
a experimentálními hodnotami.
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1. ÚVOD

Dálil prudký vyroj technické základny teplárenství,
T souvislosti s budovania moderních soustav CZT, si v celo
světovém měřítku vyžaduj« aplikaci nových výpočetních pos-
tupu a progresivních f ore* řízeni*

Vidsckottchnlcká revoluce umožňuje v tomto směru vytvá-
řet systémy automatizovaného flsení soustav CZT jako jeden
z nejvýznamějšlch nástrojů racionalitace, nebol nasassnl
automatisace umožní docíleni vyšlí efektivnosti a účinnosti
procesu řízení z hlediska požadavku a potřeb energetického
hospodářství«

Proces výstavby a řešeni simulačních modelu, které popi
sují adekvátně probíhající spojité fysikálnl a technologické
procesy při výrobě a roxvodu tepla v soustavách CZT, nálež
svoji specifikou mesi teoreticky nejobtížnější úkoly, jel
je třeba v rámci ASft CZT řešit. Obtíže zde spočívají
nejen z hlediska velké rozmirnosti a rozlehlosti systému,
ale 1 s různorodostí a složitou strukturou soustav CZT, jež
náleží ke kategorii tzv. " složitých systému " •

Cílem příspěvku je poukázat na možnosti simulačního
modelováni z hlediska vyšetřování ustálených topelně-
hydraullckých vlastností rozsáhlé parní tepelné sítě v sys-
tému CZT pro konkrétní teplárenskou lokalitu, a to na
základě aplikace stacionárního nelsotermnlho modelu s využi-
tím moderních numerických algoritmu pro řešeni na číslicovém
počítači.

Předkládaný referát representuje nový a komplexní
přistup к řešení problematiky modelování hydraulických reži-
mu parních tepelných sítí soustav CZT na zakladl aplikace
moderních matematických, numerických a simulačních metod,
s cílem vytvořit účinnější nástroj pro analýzu vlastností
soustav CZT.
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2, STACIOHXRNÍ

2.t

Fro účely výstavby simulačního aodtlu parní tepelné
sítě v systému CZT byl a použitím principu dekompozice
jako základní atavabní prvák uvažován elementární přímý
potrubní segment tapalné síti / obr.1 /, jen! z fyxikál-
nlho hlediska představuje obecni dynamický systém s roz-
prostřenými parametry«

Na základe aatematlcko-fyzlkálnl analysy a za před-
pokladu jednorozmerného jednofázového proudění vodní
páry, při aplikaci základních zákonu mechaniky kontinua,
rovnice zachování hmotnosti,impulsu a energie, tvořící
obecni soustavu 3 parciálních diferenciálních rovnic,
a stavové rovnice vodní páry, popisující teplonosné
médium jako reálný plyn, je definován nelineární simu-
lační model pro potrubní úsek tepelné síti.

Obr. !
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Matematická reprezentace eteclonárníbo simulačního
modelu popisujíc! ustálené prouděni potrubním segmentem
perní tepelné sítě те skalárním tvaru sni :

M • pSw > kont!. /1.1/

dT
dx ср<Р,ТГ А"

+ g sin /9 J

/1.2/

/1.3/

kde й [Kř**J je hmotnostní průtok, P [PQ] - měrný tlal
T [к] - absolutní teplota, v [Jtf] - měrný objem»
Cpfj^K'j - měrné teplo pri stálém tlaku, 4 [Wm-1] - měrná
tepelná strata, 4 M J - součinitel hydraulického tření,
? [veg m J — měrná hmotnost, « tmi1) - střední rychlost prou-
děni, 5 [ní J - příčný pruřes, 0 (m]~ тп1trní průměr,
g [mí] - tíhové zrychlení zemské, /3 [rad] - ühel sklonu
potrubí»

fieěenl simulačního modelu / 1.1 / a£ / 1.3 /, což
představuje soustavu diferenciálních rovnic, jei jsou
nelineární vshledem k sávisle proměnným P» T , umocňuje
stsnovit základní termodynamické parametry - teplotu т«т(х]
a tlak psp(x) vodní páry jako teplonosného média v libo-
volném mlet* x«<xwl> podél délkové souřadnice segmentu
parní sítě •

Abychom mohli soustavu / 1.1 / sJ / 1.3 / řeělt je
nutno sadat rovně* okrajové podmínky modelu :

T t*ei

P (xe|
/1.4/

kde x, osnaöuje výchosl souřadnici délky úseku sítě.
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Zobecnená matematická formulace simulačního modelu
/ 1*1 /až / 1.4. / popisující ustálené prouděni v tepelné
síti je dána vektorovou diferenciální rovnicí ve dvou-
rozměrném reálném vektorovém prostoru ft2 :

еПГ/dx = F ÍY>
/1.5/

s vektorem závisle proměnných :

У » I p. т |T , Y« B 2 /1.6/

a vektorem okrajových podmínek modelu :

\J |P..T.|T, Y'cR2 /1.7/

a dále s nelineárni vektorovou funkcí pravých stran :

я 2 2

* ' If • 9 ? » *: "^V-^ * И —• R /f «в/
která je dána explicitní závislosti jak proměnných - tisku
a teploty teplonosného média, tak fyzikálních parametru
a konetant potrubního úseku parní tepelné sítě.

1С hlavním výhodám vektorové formy zápisu modelu / 1.5 »
náleží jak jednoduchost formulace, tak rovněž možnost
popsat stacionární simulační model proudění potrubním
úsekem tepelná sítě v jeho plné obecnosti.

Z hlediska korektnosti numerického řešení simulačního
modelu / 1.5 / až / 1.8 / budeme předpokládat, že vekto-
rová funkce W je definována a je spojitá v oblasti
A > < v l > « H a dále předpokládáme, že v |\ je F
zároveň Lipschitzovská.

Za uvedených předpokladu platí věta o existenci e jedno-
značnosti řešení*
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2.2 Model větve sítě

Simulační model stacionárního neisotermního prou-
dění vodní páry potrubní» segmentem tepelné sítě, jenž
je definován vstahy / l.l / až / 1.4 / » lze snadno
apllkortt pro případ větve parní tepelné alte.

Za předpokladu ustáleného proudění a konstantní
velikoati odběru páry ó. spotřebi6e tepla v uslu j
/ vis. obr* 2 / lte formulovat matematický model
stacionárního proudění teplonosného média v i - té
větvi parní aítě v diferenciální« tvaru :

á?
dx

/1.9/

/1.10/

kde ff a g{ representují nelineární funkce dvou reál-
ných proměnných P i a T-,

 t
 přičemi veličiny ft. i Q.

jsou parametry soustavy rovnic.
Pro < > 1,2, • • n větví tvoří výsledný stacionární

simulační model parní tepelné sítě s radiální topolo-
gickou strukturou sřejaě systém 2n obyčejných neli-
neárnich diferenciálních rovnic I. řádu .

V rovnicích / 1.9 / a / 1.10 / jsou skalární funkce
pravých stran simulačního modelu určeny vstahy :

1.11/

1.12/
2% I^-

g. sin

kde f %i osnačuje hodnotu celkového měrného
tepelného odporu větve parní sítě.
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Obr. 2

2*3 Si»ulačni aodal parní alti

Stacionární »laulačnl naisotaraol aodal popisu-
jící uatálan? atar radiální tápala* alte, aa pradpokladu
i.% реовЛпае a paraaatry aodalu parní alti aa naainl
а бааав» ala pouxa a alataa r soustavě, laa na sákladě
v^raaa / 1.9 / а / 1. 10 / vyjádřit v* vaktoroTáa
tvaru ;

dY/dx /1.13/

a vaktoraa zaviala prostamýoh aodalu :

T - (*N,V-J, /Р«К1.Т,Ь> f . < * * * ) /1.14/

a a vaktoraa) hodnot odbirů spotrsblöa tapla t

/1.15/
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Ve vztahu / 1.13 / označuje v vektor hmotnostních
průtoků větvemi sítě :

и . Л f, /1.16/

a dále •

modelu :

F « [

značí vektor pravých stran simulačního

/1.17/

jejichž skalární složky jsou dány relacemi / 1*11 / a

/ 1.12 /.

Ve výše uvedených vztazích značí
 m počet uzlu a n

počet větví radiální tepelné sítě , t.j. n.meN ,kde

ti reprezentuje množinu přirozených čísel.

К simulačnímu modelu připojíme dále vektor okrajových
podmínek :

YIO) • Y a

/1.18/

Blokové schéma stacionárního neizotermního simulačního
modelu parní tepelné sítě s radiální strukturou jena obr.3.

Obr.3
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3.

Pro účely modelování stacionárních stavů parní tepel
né sítě v reálné soustavě CZT, пл základě aplikace simu<
lačního modelu / 1.13 / až / 1.18 /, byla uvažována
radiální parní tepelná sil KRKONOŠE z lokality Elekt-
rárny Poříčí - Janské Lázně, o celkové délce cca 20 km
a maximálním průměru parního potrubí 600 mm. (oj

Tepelný zdroj parní sítě EPC představuje kondenzační
elektrárnu s odběrem tepla o dosažitelném tepelném
výkonu 260 MW a elektrickém výkonu 165 MW na prahu
tepelného zdroje.

Simulační experiment zahrnuje pracovní režim tepel-
né sítě ze dne 14.11.1985 při venkovní teplotě tQ= -0.9
*C a základních parametrech teplonosného média na prahu
zdroje EPO : p=1.17 MP» , t»231*C , Ua14 kg.s"1

a celkovém tepelném výkonu dodávaném do sítě o hodnotě
40.6 MW.

Charakteristické hodnoty fyzikálních parametrů a
konstant, které byly zahrnuty do simulačního modelu
byly převzaty jak z konstrukčních podkladu parní tepel-
né sítě, tak i z ověřených experimentálních výsledků
a údajů přímo v provozních podmínkách, [б j

Číslicová simulace vektorového modelu stacionárního
chování parní sítě KRKONOŠE o dimenzi N = 2n = 50
diferenciálních rovnic byla realizována na středním
počítači Datasaab 21 s počítačovým programem CISIH £5] ,
který byl sestaven a odladěn pro modelování a simulaci
spojitých procesů v systémech CZT.

Pro číslicovou simulaci modelu sítě byly použity
pro uvažovanou provozní variantu dva explicitní algorit-
my řešeni :

- Algoritmus Fehlbergovy modifikace metody Runge-Kutta
4/5 řádu s automatickou změnou délky kroku číslicové
simulace Cl]
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- Algoritau« extrapolačal metody OBS / Qragg-Buliŕeeh-
Stoer / s proměnným řádem a optimální •tratagil
výběru kroku simulace fei

3.1 Simulační výsledky

Qrafické znázorněni výsledku číslicové simulace
stacionárního chováni parní sítě KRKONOŠ! pro provozní
režim к 14.H. 1985 je uvedeno na obr. 4 a,b , jež zná-
zorňuji závislost hodnoty tlaku P a teploty T teplono«-
ného média na vzdálenosti x od základního tepelného
zdroje EPO Poříčí.

Z analýzy simulačních výsledku vyplývá, Že hodnoty
tlaku vodní páry, zjištěné číslicovou simulaci, kores-
pondují s experimentálně naměřenými hodnotami, přičemž
maximální odchylka tlaku |&Pmax] pro danou variantu nabývi
velikosti 0.021 Mp0 , což odpovídá relativní chybě • 2 •/• #

TLAK

126

Mi

1 Simulace oarní suě 1

-ЕГО

^ II WA II

>V TEXLEN09

\ TEXLEN11
n .

•

• i i

Legenda:

д Experimentální hodnoty
• Simulační výsledky

OEHT

i i i

Obr. 4 а
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Pro případ uvažované provozní varianty tepelné sítě
vykazuje porovnaní simulačních výsledku teploty teplonoa-
ného média s experimentální*! údaji maximální odchylku
teploty |л1тах|г5#5"с » c o ž odpovídá relativní chybe řešení
přibližně s 3 •/• .

Z porovnání výsledku simulace parní sít« KRKONOŠE při
aplikaci obou moderních explicitních algoritmu plyne, že
lepoí výsledky z hlediska rychlosti numerického řešení
při zadané přesnosti simulace / EPS /, vykazuje algoritmus
Fehlbergovy formule / RKř 45 /.

Například simulace stacionárního stavu sítě při zada-
ných parametrech přesnosti řešení EPS=W"6 a кгоУлх nume-
rického řešení н=5 0 e i vyžádala v případe metody RKF45
přibližně \*16 s strojového Oasu. Zatímco při aplikaci
extrapolační metody OBS při EPS - ю" a počátečním kroku

H • 5.0 činila doba výpočtu modelu asi \= 273 s , což
je přibližně 17 у větií spotřeba výpočetního času
v porovnání s Fehlbergovou integrační formulí RKF 43,

TEPLOTA
tl'ci

246

2M

120

.ЕРОчN

iSinutact parní

NEUMAN
д- —

1 1

TUT)

TEXLENOg
-A^TEXLENfl

i

Legendo:
Д Exptrimtnfální hodnoty
• Simulační výsltdky

i i i

Obr.4 b

120 150 «0
VZDÁLENOST 00 ZDROJE X [ k m ]
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4. SHRNUTÍ

Závěry s hlediska realizace výsledku referátu
v teplárenské praxi jsou založeny na výstavbě a ověřeni
stacionárního neizotermnlho simulačního modelu, jenž
popisuje ustálené proudění stlačitelného teplonosného
média - vodní páry tepelnou sítí v soustavě CZT.

Navržený simulační model, který byl sestaven na
základě aateaatlcko-fyzikální analýzy pro potrubní
segment parní sítě, byl v plné míře aplikován pro účely
číslicové simulace provozního stavu rozsáhlé radiální
parní tepelné sítě reálné teplárenské soustavy.

Porovnání s experimentem ukázalo, Že předložený
simulační model je prakticky použitelný pro analýzu
provozních vlastností parnlch tepelných sítí v ustále-
ných tepelně - hydraulických stavech, a to jak v oblasti
projektování, tak i dispečerského řízení provozu parnlch
sítí v soustavách CZT.

[i]

[4]

И
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OPTIMALIZACE PARAMETRB SCZT S JADERNÝM ZDROJEM TEPLA

Ooc. Ing«. J o s e f Urbánek, C S c ,

/es/

1. flvorf

Ve evěti je již řadu let zřejmá tendence ve směru kombi-
nované výroby tepla a elektrická energie a to zejména v těch
státech, které mají malé zásoby fosilních paliv a kde roční
trváni chladného počasí je dostatečně dlouhé. Kombinovaná vý-
roba přináii podstatné zvýšeni tepelné účinnosti, což je vý-
hoda, aviak je to vykoupeno značnými investicemi na dálkový
přenos tepla* Pokud teplárna jako zdroj tepla leži blízko
centra jeho spotřeby, nejsou investice tak vysoké a výhodnost
kombinované výroby je pak zřejmá.

Ekonomika má zvláitni důležitost и jaderných tepláren
(3T)nebo jaderných elektráren (ЭЕОТ) s dodávkou tepla, nebot
tato jaderná zařízeni se staví z bezpečnostních důvodů vždy
ve vitii vzdálenosti od velkých center spotřeby tepla, kam
se teplo dopravuje tepelným napáječem. Olouhý tepelný napáječ
má největší podíl ze viech zařízeni na výěi ceny tepla u spo-
třebitele.

Předmětem tohoto příspěvku je optimalizace hlavních tep-
lárenských parametrů pro SCZT o výkonu 1OOO MW£, přičemž
500 MWt je dodáváno z ЭЕОТ a delších 500 MWt je dodáváno
z plynových kotelen jako ipičkovacich zdrojů v místě spotřeby
tepla. V ЭЕОТ je počítáno s jadernými bloky o výkonu 1000 MW#.
Hlavními teplárenskými parametry se rozumí velikost ohřáti
vody jako teplonosného média v závislosti na délca přenosu
tapla pro uvedený výkon SCZT. Dále je určena ekonomická vzdá-
lenost pro přenos tepla z ЭЕОТ ve srovnání a jadernou výtopnou
(3V), která by dodávala teplo пш vzdálenost 5 km od místa spot-
raby, alternativně • klasickou teplárnou, kde palivem Je zemni
plyn. '•

V dálil části je věnována pozornost optimalizaci teplá-
renského součinitele ft> pro etejný iplčkový výkon SCZT, t. j.
1000 MVt.
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2. Optimalizace SCZT s ДЕОТ jako základním zdrojem tepla.

Na obr. 1 je blokové schéma SCZT, u něhož byl zvolen
špičkový výkon lOOOMWg při teplárenském součiniteli <*• * 0,5,
tzn. že z JEOT je dodáváno do SCZT 50СП"/(. SměSovače a äpič-
kovaci kotelny je výhodné situovat co nejblíže ke spotřebě,
:.j. к výměníkovým stanicí«, protože potrubí mezi Spičkovací
kotelnou a výměníkovými stanicemi má podstatně větši průtoko-
vý průřez než tepelný napáječ z OEOT.

L - délka napajeSe 20 - 40 - 60 - 80 km

špiSkovací kotelna
a amSSování

Výměníková atanice
u xdroje

Výměníková Otopná
atanlce tlleaa

t4V

t, At» I
Obr. 1 Blokové* aobaa» SCZT - ZDROJ t JBO«

Metoda a pracovni postup optiaalizace výše ohřáti A ty

topné vody ve zdroji vychází z představy, že čím větii je
Ax

y
 při pevné« t 2 v e při dané« tepelné« výkonu, ti» je nižii

hmotnost topné vody a proaěr tepelného napáječe klesá, čímž
ее snižuj« jeho cena. S rostoucí* tlv*t2y+ At y viak stoupá
pracovni tlak v teplé větvi napáječe, což působí proti snižo-
váni jeho ceny. Přito« kloaá též potřebná čerpací práce na
cirkulaci topné vody aezl zdroje« a ss)ilovacl«i eteniceai na
etráni epotřeby.

Na druhá atrané pro ivyiováni t l y J # 2 e p o t | I # b l - i b i r e t

i turbiny páru při vyšil« tlaku, čiaž ea eniřuje elektrický
výkon turbiny, i když tepelný výkon zOstává nezainin.Fřl to«
je Clnen předpoklad, ie vstupní regulační ventily,turbiny
jeou scela otevřeny, což ae shoduje se způsobe« provozu.

1
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Эе zepotřebi podotknout, že výminiková etenice и zdroje
odebírá páru z neregulovaných odbirO turbiny, a žt topná voda
aa ohřívá vicaetupňovi, při čemž počet etupňů ohřívacích ja

. závialý na celkovém ohřáti vody Д ty.
Zvyiováni A t tady anižuje investiční náklady napájače

1 ierpaci práci, aviak eoučaani zvyluje výrobní náklady na
zdroji. Tyto zrniny působí proti sobi, takže musí existovat
optimum pro At y.

Эако optimalizační kritérium vystupuje výrobní cena Jed-
notky tepelné energie na prahu spotřebitele.*Ze tím účelem
byl SCZT rozdilen na dvi čáetl, a alce na část zdrojovou a
část rozvodu a uživateli, t.J. rozvod teple v obytných domech
a radiátory. Byla tady počítána výrobní cena tapla na prahu
ЭЕОТ oddiloni od podílu ceny za rozvod, které nakonec byly
aačteny.

Při stanoveni výrobní ceny tepla nm prahu ЭЕОТ vycházíme
ze skutečnosti, že jaderná elektrárna slouží především pro vý-
robu elektrické energie o dodává-li též teplo. Je to spojeno
e poklesem výroby elektrické energie. Tento pokles muei býti
nahrazen Jiným elektrickým výkonem z tzv. "závirné elektrárny"
(ZE), což muže býti Jakákoliv elektrárna pracující do síti.
Při optimalizaci byla Jako ZE zvolena čáat výkonu Jiné jader-
né elektrárny. Pro lepši představu nám poslouží schema na
obr. 2. Podle něj můžeme říci. že výrobní náklady ne dodávku
tepla za období jednoho roku jsou dány součtem ročních výrob-
ních nákladů za elektrickou energii ze ZE a z anuity za zaří-
zení v ЭЕОТ, které tam bylo inatalováno pro dodávku tepla
a z anuity z nákladů na rozvodnou si? el. energie ze ZE.
Kalkulační vzorec pro uvedené náklady můžeme psáti takto:

ť < *

z toho je ж Ж 4 Г .i . «. M f _.~ 1

kde J.

С ejhel/kwhj - mirné výrobní náklady na teplo a .:
elektřinu z ЭЕ (ЭЕОТ) '

7 [hod/rok] - využiti jmenovitého tepelného výkonu »t -1
za rok
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Су,

[hod/rokj roční provozní dobe ЭЕОТ
[kw{ j tepelný výkon z ЭЕОТ

sníženi elektrického výkonu Jaderného bloku
ve prospech tepelného výkonu
inveetični nékledy ne výměníkovou štěnici
zvýšeni ceny turboaoustrojl
inveetični nékledy nm rozvodnou alt pro ZE
ябгпа cene přídavné chladicí vody do věží
odpar vody v chladící vizi na lM*t

Й/1ОО ] anuita , pro úrok 6% a životnoat zařízeni 35 let
je <*• 0,06697
ponirné náklady na údržbu voleny 0,02.[Sfi/ioo]

1.VÝROBA ELEKTRINY 2.VÝR0BA ELEKTŘINY A TEPLA
\ , «-** \ APe \

f J|Or

Modifikovaný TG

Výměník, stanice

U

•*•
3L h

závirnó j
elektrárna j

» tepelný výkon

A£nahradni ct.výkon >- rozvodná sH'
pro ZE

p t p .
výkon dodávoný
do šité

Obr, 2 BllanSní abhaaa pro т/robu «I. eaarfle
T JI e T JIOT •*- ZX

Vztah (1) ae naehá interpretove! také tak, la výrobní ná-
klady na dodávané teplo Jsou «tajné jako by byly výrobní ná-
klady za nevyrobenou elektrickou energií v OEOT, zvýiené o
odplaová náklady za zařízeni dle rozpiau v (1).
Podíl náklade 21 v celkových nákladech za dodávku tapla ja
coa 90%, viz [l]. Měrné výrobní náklady хш elektrinu z X
byly zvolaný va výil 0,42 Kčs/kwh v« shodě а [г].

Poaěr 4 £ / 4 v rovnlol (2) byl odečítán z obr. 3, kde
na ooa pořadnlo je vynesené převratná hodnota tohoto poaeru
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ť - р
*(&Ръ pro 4 hodnoty vratné topné vody, a »ice *2v

50-70-80-100, v závislosti na ohřáti topné vody 4t y.

ABe 7 -

8

7

6

5

4

ч

1

4

Vi
JpQ.

\

s

4 - 3 '-TŘELNY VÝKON
, R-SNÍŽEN í EL.

VÝKONU

-S
V ,

1 I
20 40 60 80 W 120

OHŘÁTÍ TOPNE VODY At„ . fc]
obr. 3 Zárlaloat a, na ohřátí rotí P » ™ 1000 1ПГ

Tyto závialoatl byly zjUriny propočítáni* řady alternativ
tepelného schéaa turbiny o výkonu 1000 a* při razná taploti
vratné vody a při jejia ohřáti A t y , ktaré es aěnilo v roz-
aahu 20 až 13O°C. Při toa ее eenil tál počet ohřívacích etup-
ňů v rozsahu 1 a* 5, kde stupňové ohřáti byl« 20 až 25°C
u nejnižšího ohříváku a u každého následujioiho aa zvyiovalo
o 1,5 až 2°C, aby bylo doaažano co najMnilch ztrát navrat-
noatlCil. Viechny ohříváky aěly podchlazoval kondenzátu
z topné páry. MěYné inveetičnl náklady pro výainikovou sta-
nici v Э Ю Т byly atanovany na úrovni ISO Kča/kWt ba« багра-
dal. Oetetni hodnoty v rovnioi (2) byly volaný podle eoufiee-
né oenové úrovně. Zvýianl ceny turbiny -Ц, bylo voláno 3%
z eany čiaei kondanzafinl turbiny.

Na obr, 4 ja ukázána závislost aerné výrobní eany tapla
dle rovnica (2), pro ohoř» uvedené 4 hodnoty vratná vody.
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na ohřáti topné vody 4t y. Эе zapotřebí poviianoutl ei znač-
ného rozdílu v Cj při teploti vratné vody 5O°C oproti c

f
 při

t2y - 70°C.

2Ю

Ě
z
Ш

u

«

0HRATI TOPNE VODY At
160 feil J

obr. 4 Caaa tepla na pnhu JEOT, WER 1000

Taplota vratné vody 7O°C «• 1 v »oučasných projektech u née
etéle pouiívé, ačkoliv při etřlzlivén ohodnoceni dle obr.4
je ct vylil o 1 hal/kWhc , t.j. za rok'rozdíl cca 24 «ll.Kče
pro dodávaný výkon z ЭЕОТ 500 m

t
 při ročnla vyuiltl j«enovi-

tého výkonu 4800 hod/rok. Oedné ее tedy o značné úapory při
přechodu no t2v» cca 55°C, tak jak ae to béfni dilé v «ever-
akých etátech Evropy. Oalii« přínose« je, ze při tomtéž
•notetvl dopravovaného tepla ea aniži taplota výetúpni vody
o cca 15 « 2O°C, ooi uaolňujo dlaenzovet teplou větev napá-
ječe na nížil tlak. Potrubí by ее aflo zasedni dlaenzovat
na tlak určený z praoovnl teploty« navolit nejblíže vylil
nerealizovaný jaenovltý tlak* Aby ее doeéhlo ekutečnl vychla-
zená vratné vody ne 50 ai SS°C# ja zapotřebí cvetllt ploohu
radiátoru cca o X%, 41ai uvedené úepory 24 all« Kčs kleenou
eoa пш 22 all. Kče» Tyto úapory lze eevózřejae doeáhnout jen
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při kombinované výrobě elektřiny a teple - nelze je dosáhnout
u výtopen, což je jeden z několika vážných důvodů, proč by se
měly ú nás stavět jen ve zcela výjimečných případech jaderné
výtopny a klasické výtopny vůbec.

V dnainich projektech SCZT je nutno přejit na t2y- 5O°C,
čímž se zajisti jejich ekonomický provoz za 10 a vice let,
kdy by se dneini chyba dala tižko napravovat.

Podil výrobní ceny tepla ze zařízeni vnô 3E0T, včetně
domovních rozvodů a radiátorů nebyl stanoven odděleni, podob-
ně jako byla stanovena cena tepla na prahu ЭЕОТ, nýbrž byla
přímo stanovena výrobní cena tepla u spotřebitele. Tato cena
zahrnuje samozřejmě i cenu na prahu OEOT. Vně JEOT bylo počí-
táno s kompletním zařízením dle obr. 1, včetně nákladů za
výkup pozemku pro tepelný napáječ.

Pro dimenzováni průměru repelného napáječe byly voleny
optimálni rychlosti vody podle následující tabulky:

jmenovitý tlak MPa

Nr 0,6
NP 1,6
NP 4

optimálni rychlost m/s
zdvojená větev
- 2x 4 d

1.9
2,6
3,25

jednoduchá vötev
- lx fi d

2,4
2,75

Tabulka je výsledkem optimalizačních výpočtů, při nichž
byla volen« výrobní cena 1 kWh^ na úrovni 0,42 Kčs a cena
1 kg potrubí 18 Kča.

Mírná náklady pro nejdôležitejii zařízeni byly voleny
taktoi

- tepelný napáječ - 18 Kčs/kg
- tplekovacl kotelny na zemni plyn - 1300 K6o/kWt

- přečerpávací stanice topná vody - 1000 K6o/kWe

• výměníková atanlce пш straně spotřeby - 750 K6e/kW{

• otna za pozemek pro napáječ, včetně nákladu na aoaty apod.
- tOO Kčt/a2

- sektorový kanál pro sekundárni rozvody - 280 Kčs/kW,
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- rozvodné sekundárni potrubí komplet - 4SS Kčs/kWt

- otopná tělesa - 325 Кбв/кИГ(.

- Ročni křivka trváni odběru tepla je charakterizována využi-
ti« jmenovitého výkonu 3EOT pri «C - 0,5 ve výši 4800 Hod/rok
a využiti« jmenovitého výkonu Spičkovacich zdrojů 600 hod/rok

- špičkovaci plynové kotelny dodaj i 12,5 % tepla ročně z do-
dávky 3E0T.

- Cena tepla v plynu -64,3 Kčs/63.

Odpisy byly stanoveny pro 6 % úrok a ekonomická život-
nost byla volena pro jednotlivá zařízeni dle naiich předpisů.

Tepelné ztráty byly počítány a dosáhly pro tepelný napá-
ječ výie 1 až 7 % dle délky napáječe, zatím co v sekundárním
okruhu byly voleny na úrovni 6 %.

Oélka tepelného napáječe byla volena ve čtyřech varian-
tách, L (km) « 20 - 40 - 60 - 80. Výsledky výpočtu jsou shrnu-
ty ve čtyřech diagramech na obr. 5. Jednotlivé počítané body
jsou spojovány přímkami z toho důvodu, že nelze těmito body
proložit křivku z těchto důvodů:

- prvé dva body každé čáry na diagramech platí pro dvoutrubko-
vý napáječ a tudíž jsou posazeny relativné výše než oscatni
body, platné pro jednotrubkový

- protože byly voleny jmenovité světlosti, nojsou v napáječi
při různých variantách optimální rychlosti dle uvedené ta-
bulky, tudíž body jaou vůči sobě rozházeny«

Na křivkách jaou viak jasně patrná minima, která jsou pro
dalži zpracováni vyznačena lipkami»

Ha základě diagramů v obr« 5 byl sestrojen diagram
v obr« 6, znázorňující závislost nejvýhodnejěiho ohřáti topná
vody пш délct» napáječe« Эе zapoeřebi připomenouti, ža obr« 6
platí pro přenálený výkon 500 m

f
, За tam zanesena též křivka

dla Wlnkense z Mannheimu [4J , která ja cca o 10°C niU, coi
svědči o tom, ža náklady na napáječe jaou v NSR nižěl.

Oále byla provedena optimalizace SCZT o etejnám špičkovém
výkonu, t. J. 1000 m

t
, kde jako základní zdroj aloužl jaderná
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výtopna (3V) s délkou tepelného napáječe L « 5 km a jako
ipíčkovac» xdroi elouři kotelny na zemni plyn.
Blokové schéma tohoto SGZT Je patrno z obr. 7.
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5 C m tepla s ЛОТ n spotřebitele - SCZT

Cílen optimalizace bylo stanoveni optimálni velikosti

teplárenského součinitele cL . Výsledky výpočtů jsou shrnuty

v obr. 8. Optimalizačním kriteriem je zde opět výrobní cena

1 kwht u spotřebitele.
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Výpočty byly provedeny pra dvě varianty měrných investičních
nákladu pro 3V :
- 7000 Kčs/kWt

- 5500 Kče/kWt.

Oak vyplývá z obr. 8, vyiii- náklady na 3V posunuji hod-
notu optimálního teplárenského součinitele mírně dolů, a «ice
z hodnoty oC m 0,53 pro 5500 Kče/kW( na a « 0,5 pro 7000
Kčs/kW , což je ve shodo а očekáváni«.

АО

Při «2V-50°C z J6OT proti teplárne
70°C

У Výtopna (na> »—ni plyn - 64.3Kčs/GJ)
Při t2V-50°C z Э60Т proti 3V Je Lak(aax)160 ka

70pC
80°C

130 ka
110 ka
175 ka
147 ka
128 ka

^Teplárna {ttm zaani plyn * 64,3Kca/G3)

délka napájača LÍkal
3 20 140 160

abr.9 Waxlaáint akaaasitcfcá vzaalanaat traaaport«
tapla x X 0 T

Na obr. 9 máme závisloat mérné výrobní ceny tapla u apo-
třebltele na délce napájača pro 3E0T při třech razných teplo-
tách vratné topné vody : ̂ (°с)« 50-70-80. Oo téhož dlagra-
au je vodorovnou přímkou vynaawia сапа tepla u apotřebitele,
dodávané z OV , při oirné investiční cene DV 5500 Kca/kt*t.
Oo dlagraau je rovnéž nakreslena čárkováni vodorovná přímka,
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platná pro teplárnu 3 kotli vytápěnými plynen. Průsečíky při-

mek podle obrázku určuji maximální ekonomickou vzdálenost

transportu tepla z OEOT pro uvedené teploty vratné vody:

« 5O°C je U

t 2 v- 7O°C je
t2v = 8 0 ° C J e ek

- 160km (proti OV) a L

« l30kffl (proti DV) a 1-

* 1 1 O k m ( P r o t i 3 V ) 9 L

e

-175ku (proti
klaa.tapl.
( " )

obr.10.

Obr. 10 predstavuje mapu ČSSR, do které jsou zakresleny

místa 3 existujicimi 3E0T, nebo plánovanými 3E0T. Zakreslené

kružnice okolo těchto mist naj i poloměr 100 km, což je přimá

vzdálenost, na kterou může býti transport tepla z 3E0T ekono-

mický, před stavbou 3V v kterémkoliv místě, ležícím uvnitř

kružnic. 3e patrno, že téměř celé území republiky, vyjma seve-

rozápadní oblasti Čech, může býti zásobeno teplem z 3E0T , po-

kud budou míti věak dostatečnou kapacitu. OEOT v tomto směru

nabízejí velké možnosti, jejichž realizace bude trvat deseti-

letí. Turbíny a projekty strojoven v OEOT musí však býti přiz-

působeny pro co největší vyvedení tepla z OEOT.

3. Optimalizace teplárenského součinitele u SCZT s JE.

Předložené výsledky platí pro SCZT se špičkovým výkonem
1000 MWt, do kterého jako základní zdroj pracuje OEOT a špičko-
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vacím zdrojem je kotelna na zemni plyn. Výchozí údaje jsou stej-

né jako v odst. 2, kde však se vycházelo jen z jednoho typu roč-

ního diagramu tepelné zátěže, charakterizovaného ročním využi-

tím Špičkového výkonu C • 2750 h/rok. K tomu zde přistupuji

dva další typy diagramů zátěže s V * 1650 h/rok a 1200 h/rok.

Oále byly výpočty provedeny pro délku napáječe až 120 km. Obr.11

představuje závislost měrné ceny tepla u spotřebitele na teplá-

renském součiniteli oC . Pro L « 20 km byla zkoušena citlivost

měrné ceny potrubí na oC O D t# jsou vyneseny křivky pro cenu

18 Kčs/kg a 36 Kčs/kg a vliv jak patrno není znatelný. Výpočty

v odst. 2 byly prováděny přioC • 0,5, tedy nikoliv v optimu jak

ukazuje obr. 11. Pro kratěi napáječ je ot dokonce cca 1.

Z důvodS zajištění dodávky tepla při výpadku 3E0T je však za-

potřebí míti špičkovaci zdroje, které se však normálně nemusí

využívat. Obr. 12 představuje závislost optimalizovaného teplá-

renského součinitele na f a L«°^
OPt

Z ť l e podstatně vyšší než
u OV, viz obr. 8, což je vysvětleno trojnásobně nižší cenou
tepla na prahu 3E0T ve srovnáni s OV.

25 VVER WOO j ji

TEPLÁRENSKY SOOC.cC
á... CENA NmUEČ£

b... %
qbr.ll.71iy "̂  xm cenu tepla

třebltele u 3CZT

obr.l2 Optimální yelikoet
teplárenského *
nitale pro SCZT
• JBOT

t
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Tha opt i • i jtji-k i on of district heatins netaorku

Dr Gyórgy Taksony, M.Sc.Mech.Eng.,C.Sc., Hungary

The developnent of infrastructures, and within this, the

public utilities is usually an activity requiring large

investment. Besides canalization, district heating is the most

expensive item, and even its maintainance costs are the

highest due to the loss of heat. Additionally, the district

heating network is part of a larger system; it is supplied by

a heat supplying plant or often by a combined heat-power

plant. The distribution networks discussed here include heat

transformer stations (consumer substations) as well. The

economical design of the above is strongly affected by the

investment and maintainance costs. This is why the distribu-

tion networks for the district heating are optimized through

the use of several steps in order to reach the most economical

solution.The relatively precise calculations are rather

complicated.

These factors make it advisable to use an electronic com-

puter for the calculations. At the beginning of the 70-s the

subject was worked out for computers which were then

considered large computers by Hungarian standards. Today -the

much cheaper micro or personal computers know nearly as much

as the earlier large or medium capacity ones. Another advan-

tage , of the personal computer is that the designer is

practically in direct connection with his computer.

Considering the above, we prepared computer programs for the

calculation and optimization of radial district heating net-

works. These programs were prepared for Sinclair ZX Spectrum,

ZX 81, Commodore and IBM PC-s.

1./Tha Jntiir«in»tiQn of the ta«k and launching of tha proff»«
I

Usually there are 2 main tasks: the supervision of the

system with possible extensions,and the design of new networks.
•i
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During the supervision of the operation-of the system, the
hydraulic supervision is an important target, that is, mainly
the determination of the drop of pressure and the values of
pressure at different junctions. Thus the different results
can be compared to the data recieved by measurements. When the
load changes, for instance when the network is extended, the
pressure relationships nay be needed. It can be seen that
mainly technical calculations are carried out on the given
network. ->]

When designing new networks, or when a large extension
occurs, the calculation of the investment, naintainance and
the overall costs are just as important as the technical
calculations. In order to ensure the most favourable overall
costs, the network calculations have to be carried out in
several variations. In order to keep the discounted investment
costs and operational costs at a lower level, larger systems
are prepared usually in several phases, taking into considera-
tion the optimum design of the whole system. The optimization
calculations also have to take into consideration the extra
charges due to the different times when different stages are
completed (interest charges). Naturally, we hav« to calculate
the prime costs and the operation costs in such oases, and to
discount to a given period.

The targets described above show that the hydraulic cal-
culations play an important role in both case*. But in the
second case,besides thie, and partly within this, there is a
variation calculation for the optimum, which is at least as
important. For this reason in the case of small computers, it
was advisable to use a closely approximating network calcula- ^
tion at the first step, eg. by calculating with an approximate
friction coefficient ate. Besides this, precis* calculations |
had to be carried out for the final calculation- Therefore the §
calculation system was oreated in the following way: for the .1
already operating networks, (with a given d) accurate calcula- ľf
tions were carried out, and naturally, the heat loss within •'•
the operating costs was determined as well as the electric |
energy required for circulation. In the case of new networks, '•'

I
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a sub-optimization is carried out in order to elaborate the

whole network.

There are several methods for doing this. Of these, we

integrated a generally used method into our program, which

ensures a near constant drop of pressure (s) in the network

and the separate stretches. This does not give the most

economical solution in every case, since at small crossec-

tions, eg. below a nominal diameter of 100, especially when

placed in a protective canal, the prime costs change slightly,

or show no difference. Considering this, we added another sub-

optimization, which has a value of ev = 1Q*. We tried to keep

this value constant.[l]

The prime costs, operating costs and overall costs of the

networks were calculated on a given initial (feed) pressure,

later the program or the designer chooses further initial

pressures, and from the variations the actual optimum can be

determined.

We considered the energy- and cost characteristics of the

heat supplying plant to be given: in the case of new district

heating systems, naturally there are a great number of possi-

bilities. There are several optimization methods and studies

for these eg [5]. We did not deal with dimensioning networks

at constant speeds (w). The optimum insulation thickness and

heat loss for the given nominal temperature and diameter were

taken as initial data. For the calculation of this, there are

several well known methods, among these, there are some

explicit methods too. At calculating the optimum thickness for

insulation, the price of heat as well as for instance the

standard dimensions and cost of the protective canal also play

an important role.

The network stretches were characterized by their initial j

and end points. The local resistances nay be characterized per i

stretch by the surplus value of the resistance (possibly as a }

function of d), or by its percentage value, or by both. $

He can indicate at which phase of construction the stretch i

will be finished,and also whether the pipe is of a given f.

dimension, or it can be chosen freely. In Hungary the majority Í
í
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of the district heated housing estates are built on relatively

flat ground, therefore we did not deal separately with the

differences in height.

We also indicate at which points there are consumers,that

is at which points there is heat loading (Q) and/or pressure

demand, and what the values of these are. We have to indicate

the discrete internal diameters which are to be used (eg.

100,8 mm) and the maximum velocities connected to these, the

mentioned local resistance values, the specific costs and the

heat losses. These characteristics are given in arrays.

Naturally further arrays are used for the calculations. Let

us mention here that in the case of the ZX 81 as well as the

ZX Spectrum, only one character can be used to define an

array. Therefore it causes some difficulty to memorize the

meaning of the arrays during programing or when studying the

program. In some cases, instead of arrays containing 16

elements,we used 2 or 3 values in the different ranges. This

method was used for instance with the approximating value of

the friction coefficient, with the pipe-roughness etc.

Naturally there are a great number of physical, technical,

economic and calculation controlling (for instance permissable

iteration number) special basic data. We only mention a few of

these: flow and return water temperature and viscosity, the

nominal pressure of the feed point, the price of electric

energy, the number of stretches etc.

2./ The method of calculation

The "exact" pipe friction coefficient was calculated with

the Nikuradse and-the Colebrook relationships, therefore, the

coefficient in turbulent flow, and within the rough range was

the following:

1

I
i

(2 l o g — + 1.14)2
k
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and in the transitional range:

1 2,51 k
___— = _2 log( _ +

fk Refí d 3.71

the first relationship is used when:

_. 200 d
— ) 2

Be k

the second relationship is used when the left side of the

equation is smaller than the right side. Let us mention here,

that for the latter decision in programming we use a

relationship ' which is altered but equivalent in its contents.

We described in chapter 1./ how we took into consideration

the local resistance in the program, thus the drop in pressure

is: .

IP v f
dp = Á IO<---W2 (1 + Zi)(l + Z2) + 2 f w3

d 2g 2g

To carry out the sub-optimization mentioned in chapter 1./
we first look for the critical path (and end-point), that is ;
the series of those stretches where the pressure drop is the
largest from the feed point to one of the end-points. When s
is constant, this is equivalent to the longest path. When s* =
lQxthe s* values have to be calculated to the end-points, and
the largest value has to be chosen. The side paths are
calculated with s being constant in the second case too. From í
the possible discrete diameter choise we determine the diame- ~
ter, according to <Ap standing the nearest to the given s. Then •••
along the critical path we choose diameters which sufficiently |.
precisely approach the pressure drops between the feed point |\
and the end point through several iterations. The iterations A
in this case are usually with approximate Á values. y

Next,the diameters along the side paths are calculated in a ;|
similar way, but with a constant value of s. Based on the' %'
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diameters from the approaching calculation, we calculate the

whole network with precise •£ values.

Then the data for the stretches are printed (on the screen

and) on the printer. Since the printer paper is usually small,

we have to consider an economical display. We usually print

only the endpoints of stretches, the values of l,d,Q,w,^p,p.

In the remaining column, we can print other values as well

(eg. throttling at consumer, amount of water flowing through,

the actual value of s or s", etc.)

After this, if needed, at each phase, we print the total

lengths at different pipe diameters, calculate the investment

costs, heat losses and their costs etc. and if needed,after

discounting we add up the suitable values. Then, the program

runs again with another initial pressure, and after running

several times, chooses the most favourable variation. For the

given network the initial basic data, for instance nominal

water temperature , can be simply modified.

Naturally it is rather important that the results of the

calculations should be documented. The most suitable method

for documenting the results, is printing. However, the situa-

tion is not as simple as with the calculation, since the

Sinclair computer has a very small printer which is not

very expensive and does not need an interface. A great problem

is that it prints with very small characters and in places it

is indecipherable. It is mainly for use for the programmer

only, not for documentation. From time to time, the printer

breaks down and the thermo paper is rather expensive. There is

a similar type of printer, which has larger characters , is -:

more reliable, probably has fewer errors and can print on '-*

normal paper as well without an interface. Its price is . J

approximately equal to that of the ZX Spectrum computer. There Jf

are more sophisticated printers, which print with really nice ^

characters on A4-A3 size'paper, these are perfect for documen- 4

tation. The Epson is such a printer, and has a price approx. 3 :;

tines that of the ZX Spectrum and needs an interface. There is "<

no printing problem for the Commodore and the IBM compatible v

computers. |
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In optimizing the distribution system, the unit capacities

of the heat transformer stations are of prime importance. This

value is best determined by taking a larger number of heat

transformer stations as variations when calculating the heat

supply of the given area. In the variations, the primary and

the secondary networks have to be examined (if possible,

according to the previous, by computer), as do all the prime

costs of the heat transformer stations (and their overall

maintainance costs) and the heat loss and other costs. I shall =

not go into more detail on this subject, I shall only refer to

my lecture held at the Karlovy-Vary Conference in 1982. [4]

b 3./Some aspects to be taken into consideration with comouterR

Naturally a computer with given capacity is needed for

accepting the previously mentioned amount of data and for

carrying out the calculations. The first question is: do small

computers have such a capacity? Todays micro and pesonal

computers have a capacity (memory and operation) nearly as

large as the medium and large capacity machines of the 70-s in

Hungary. Thus, those tasks which were executed by these medium

capacity computers are today - in most cases - almost

completely executable by micro and personal computers,

especially those with periferies. The amount of actual labour

is not more. Today, several types of micro-computers have

memories of 128 K.

The ZX 81 computer, with its 16 K capacity memory, is only

:* capable of executing a certain - significant - part of the

;•' work, eg. the hydraulic calculation for not more than 20
i .>

\ stretches in the network. The ZX 81 computer with 64 K memory '

','. extension is naturally capable of much more, but here also we ,

>} needed to solve a great problem. In spite of the 64 K memory -I

|.' extension, the computer is only capable of operating with a w

0; program which is not larger than 16 K. Naturally, the data <','

storing capacity of the computer increases significantly with
memory extension. J
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We solved the problem by entering the program in several

parts, that is we "broke it up". For this task, we wrote a

separate, not too long program, with which we placed the

required parts of the program or the program-portions into

areas further in the rear section of the memory. Thus the

computer is ready for accepting further program portions. As

we advance in the program, the dispensible parts of the prog-

ram are placed further back in the memory, and the program

part which is needed is brought forward (if needed then we

switch them).

We demonstrate similar breaks for other cases in the 5th

chapter.

In ZX 81 computers, the serial data entering operation is

• rather cumbersome (there is no BEAD command) We solved this by

entering the numeric data series as a STRING . and later

recieved the values through a cycle with the command VAL.

We tried to use adequate methods for making calculations,

for instance, the above mentioned approximate, but adequately

accurate calculation for the great number of previous varia-

tions. Taking into consideration possible developments, in the

program we saved space in the memory. So some rarely used

program portions requiring large memory areas or lengthy cal-

culations were not loaded into the program.(At medium-capacity

computers these rarely executed calculations were loaded into

the program eg. hydraulic calculations taking into considera-

tion the network water loss, and the calculation of local

:. resistances - sometimes as a function of several factors.) In

; the data-base the network stretches are given almost in

succession. Theoretically this is not needed because the com-

puter can arrange them in series with the aid of a fairly long

program portion. The above mentioned calculations were not

entered into the computer. Naturally, these additional parts

'ý.; can be added to the program afterwards.

ž-. The speed of calculation should be increased. Let me give

i\ an example: the computers print 8 digit numbers - which make

•̂  it harder to read, and uses-more spacer Instead, it is enough

|r to print to 2-3 decimal accuracy. Originally we used a string
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and powers. Later we substituted this with a short program-

portion which may seem - we can say - nore primitive. This

solved the problem with only 10 command lines, and its running

time was only a fraction of the original. He chose this

example because as opposed to larger computers, micro-com-

puters can print by given digits only with the aid of a

special program-portion. (IBM PC-s do not need such a program)

4./ Tha adapting of -the program for difťayent tvpeg of

computers •

The development of electronic computers is rather advanced

and so is the change in computer types. This is the case with

large and medium computers as well. Hungary is a relatively

small country, even so, more than 10 significantly different

types of computers are in use today (originating from at least

6 different countries) The number of variations are even

larger in the case of micro-computers, with several Hungarian

machines also in use.

Among the electronic computers we can expect a change in

types within 5-7 years or less. When the situation is

favourable, the new type is compatible with the old type, in

other cases we are not so fortunate.

Considering the above, we adapted the district heating

program for several types of computers: Sinclair SPECTRUM and

ZX 81; Commodore 64; IBM PC types (this last is under way)

In the case of IBM computers their insufficient capacity

• for BASIC (depending on BOM or disc program) wa6 a problem,

• whatsmore, it is even smaller than that of the other listed

; machines. Therefore we wrote the program in PASCAL as well for

; IBM computers. Thus the significantly larger memory capacity

f can be utilised if needed.

p We tried to write the programs for these other computers in

& a similar structure and if possible, with similar wording. For
• ? . T

l~ this reason, in certain sections, we gave up certain advan-
*j •

& t age B of the larger computers, naturally only if this did not
|? cause a great disadvantage.

i
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5. / Translation of t.he programs and its effect. on the

program oapacitv.

The described program and others similar to it are among

the larger programs in the field of technical calculations.

The rewriting of these programs demands a rather great amount

of work. This is only practical if they are employed many

times eg. several dozen times for a rather not too lengthy

period of time. In the opposite case, we had to try to adapt

the program with less work using a different solution.

The simplest method is to use translater programs. Among

the listed types of programs, the most favourable such program

was one translating between the ZX 81 and the SPECTRUM com-

puters , which we owned. It was favourable that after

translating the ZX 81 program, we recieved a complete SPECTRUM

program on the SPECTRUM machine. This meant that we recieved

almost the same speed and (memory) capacity for the SPECTRUM,

as if we had written the program especially for the SPECTRUM.

There is also a similar program from SPECTRUM to Commodore-

64. But this is actually an emulator, that is it makes the

Commodore capable of working in SPECTRUM mode. This is much

less favourable than the previous solution. We have to enter

the emulator program each time, after thi6 the SPECTRUM prog-

ram can be loaded, and only then can we start the calcula-

tions. It is advantageous, however, that the Commodore floppy

can be applied to the calculations. It is unfavourable that

usually the SPECTRUM program can only be loaded from a tape

recorder. That means, besides the floppy, in the case of the

Commodore, at least on the first occasion, the Commodore tape

recorder is also needed. (Once we have saved the program on

floppy disc, it is better, to load from there.) The greatest

disadvantage of this solution is that the emulator program has

a memory capacity demand of 30 K. Thus, in normal cases, there

is only approx, 15 K free memory space left in the Commodore.
fc'

ti This means that our program, which is noticeably longer, can

j-". only be run by breaking it into pieces, that is a part of the

|Ž program is loaded from the floppy. After the calculation the
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results which are to be used later have to be kept in the

memory. We load a new portion of the program, calculate with

it, etc.

We hope later to be able to translate the BASIC programs

into PASCAL.
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"FERNWÄRME AUS STROH - ENTWICKLUNG UND TENDENZEN UNTER BE-

SONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ERFAHRUNGEN AUS SEIBERSDORF"

Autor: Ing. Johann A. Maier und

Peter Gritsch

/CS/

ZUSAMMENFASSUNG: Die Stroh-Fernwärmeanlage in Seibersdorf

(Leistung 2,2 MW) ist die erste Stroh-Heizzentrale eines Fern-

wärmeunternehmens in Österreich. Die Brennstoffbeschaffung und

der Standort in einer kleinen Gemeinde bedingen einige wesent-

liche Unterschiede zu den konventionellen Fernwärmeprojekten.

1. ALLGEMEINES;

Seit Anfang der achtziger Jahre gibt es in Österreich Bestre-

bungen zur Nutzung der Biomasse als Brennstoff für die Fern-

wärmeversorgung. Unter Biomasse ist hiebei in erster Linie

Holz-Hackgut und Rinde zu verstehen. Die Verwertung der ins-

besondere in Ost-Österreich anfallenden Überschuß-Strohmengen

in der Fernwärmeversorgung galt hingegen lange Zeit als tech-

nisch schwer realisierbar.

Ausschlaggebend für das Vorantreiben der .energetischen Bio-

mas Benutzung sind hauptsächlich die Aspekte der Landwirt-

schaftspolitik und der Umweltpolitik. Einerseits soll das in

Österreich vorliegende Uberschußpotential an Energieholz und

Stroh als zusätzliche Erwerbsquelle für die Landwirtschaft

verwertet werden /1/. Andererseits gilt es, dem anhaltenden

Trend zum Heizen mit festen Brennstoffen in Einzelheizungen

aus umweltpolitischen Gründen entgegenzuwirken, weil diese

Heizungen nachweislich die größten spezifischen Luftschadstoff

Emissionen verursachen 111. Das bis Anfang 1986 hohe Energie-

preisniveau war ein Katalysator für diese Politik. Der Ener-

giepreisverfall hat bisher nicht'zu einer Xnderung dieser

Zielsetzungen geführt. • " 1
'••<
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Der Anteil der Fernwärme am Nutzenergieverbrauch zur Raumhei-
zung und Warmwasserbereitung beträgt in Österreich 7 % /3/.
Fernwärmeversorgungen konzentrieren sich mit wenigen Ausnahmen
derzeit auf die größeren Städte (ab etwa 50.000 Einwohner).
Bisher wurde nur ein bestehendes größeres Fernwärmenetz nach-
träglich mit einer Biomasse-Heizzentrale ausgestaltet. Fern-
wärmeversorgungen mit Biomasseverbrennung mußt'en deshalb voll i
neu errichtet werden, was eine doppelte Investitionskostenbe-
lastung durch die Errichtung der vergleicheweise teuren Bio-
masse-Heizzentralen und den Aufbau eines Fernwärmeversorgungs-
netzes bedeutet.

Mit der Stroh-Fernwärmeanlage in Seiberedorf wurde Ende 1986

die erste Fernwärmeversorgung dieser Art in Osterreich in Be-

trieb genommen.

2. MERKMALE DER FERNWÄRMEVERSORGMG AUF STROHBASIS;

Die besonderen Anforderungen und Randbedingungen bei der Reali
sierung des Fernwärmeprojektes in Seiberedorf stellen sich auct
bei den Folgeprojekten von strohbefeuerten Fernwärmeanlagen
ein, die derzeit in Österreich in Planung oder Diskussion sind

(1) Zugleich mit dem Stroh-Fernheizwerk ist ein Fernwärmenetz
zu errichten.

(2) Diese Projekte beziehen sich zur Zeit fast ausnahmslos auf
kleine und kleinste Gemeinden (ab ca. 300 Einwohner) im
ländlichen Raum.

(3) Dementsprechend hat sich das Fernwärmenetz den Gegebenhei-
ten einer sehr lockeren Bebauung mit geringen Leitungs-
durchmessern anzupassen (erdverlegte Kunststoffmantelrohre
teilweise flexible Rohrleitungssysteme).

(4) Gerade der Brennstoff Stroh mit seiner geringen Wärmedichte
stellt hohe Anforderungen an die Organisation der Brenn-
stoff beschaffung und bedingt eine hohe Sensibilität hin-
sichtlich der Transportwege.

(5) Die Trägerschaft solcher Projekte hat einen engen Bezug
zur Landwirtschaft und zur örtlichen Gemeinschaft der Fern-
warmekundeniln Seibersdorf ist eine Genossenschaft der Trä-
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ger und Betreiber der Fernwärmeanlage, die Folgeprojekte

haben ähnliche Organisationsstrukturen oder die Gemeinde-

verwaltung als Betreiber.

Fernwärmeanlagen, die von "professionellen" Fernwärmeunter-

nehmen betrieben werden, dürften beim Brennstoff Stroh erst

ab einer gewissen Mindestgröße (grob ab etwa 5 MW Anschluß-

leistung) sinnvoll sein oder bei besonderen Anforderungen

(z.B. Dampferzeugung, Krankenhäuser).

(6) Die relativ geringe Eigenkapitalausstattung bei solchen

Projekten und die durch die Ortsgröße begrenzte Ausbaumög-

lichkeit des Ortsnetzes erfordert, daß ein möglichst hoher

Anschlußgrad gleich bei Inbetriebnahme des Fernwärmesystems

erreicht wird. Parallel zur Planung des Projektes hat des-

halb bereits die Absatzförderung einzusetzen.

Entscheidend für die Verwirklichung des ersten Fernwärmenetzes

nit Strohverbrennung in Österreich war die Erstellung einer

Realisierbarkeitsstudie. Die Erfahrungen mit dieser Studie /4/

und ähnlichen Studien für mit Holzhackgut befeuerte Fernwärme-

projekte /5/ ergeben ein Anforderungsprofil für die Vorarbeit,

ie bei solchen Projekten zu leisten ist.

. REALISIERBARKEITSSTUDIE ••
Jie Studie sollte folgende Punkte beinhalten:

1) ErhebungdesWärreebedarfes:

Interessenten, Direktbefragung, Auswertung vorhandener

schriftlicher Unterlagen, Berücksichtigung des möglichen

Einsparungspotentials, Entwicklung des künftigen Bedarfes

an Wärmeenergie

2) Energieversorgungsstruktur £

Feststellung der vorhandenen Energieverbrauchsstruktur,

' Erfassung von regionalen kommunalen Energieressourcen,

künftige Energieversorgungsetrukturen

(3)
bisher - künftige
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(4) Investitionskosten^
- Kesselanlage

- maschinentechnische Einrichtungen im Heizhaus

- Leitungsnetz

- Heizhaus
- Wärmeübergabestationen

(5) Rohrnetz:

Trassenführung, Rohrdimensionen, Rchrnetzplan, Systembe-

schreibung

(6) Ermittlung_des_Standortes_der_Heizzentrale_in_Absprache

mit derGemeindeund.möglichenfetroffenen.ßerücksichti;

gung derGrundstücksyerhältnisse^

GrundstOcksbeschreibung, Zufahrtsmöglichkeit, Umwidmung

der umliegenden Grundstücke, besondere Vorschriften
(7) Brennstoffaufbringung^

Erarbeitung eines Organisationsmodelles

(8) Organisatione:_und_Rechtsfgrm£

verschiedene Vorschläge erarbeiten

(9) Finanzierungf

Projektbezogenee Finanzierungsmodell unter Einbindung der

vorhandenen Förderungsmöglichkeiten

;iO) DynamischeWirtschaftlichkeitsberechnung^

Koeten-Nutzen-Rechnung, Erfolgsvorschau (Cash Flow Rech-

nung) und Finanzplanung

Brennstoffbereitstellung,Folgewirkung für die Gemeinde,

Betreuung, Wartung

Die Ergebnisse aus der Realisierbarkeitsstudie für das Sei-
bersdorfer Projekt waren:

- Strohverbrennungsanlage mit Häoksler (gut regelbar)

- Genossenschaft unter Beteiligung der Marktgemeinde als
Betreiber

- Strohpreis 50 g/kg (Preisbasis 1986 - indexgebunden)

- Entrichtung von Anschlußgebühren durch die Abnehmer, um
Grundkapital für die Genossenschaft zu schaffen.

7
f
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4. DIE STROHVERBRENNUNGSANLAGE /6/;

Für die Verbrennungsanlage mit einer Leistung von 2,2 Megawatt

war die Errichtung einer eigenen Heizzentrale unumgänglich.

An den Standort der Heizzentrale wurden folgende Anforderungen

gestellt:

- zentrale Lage, um die kostenintensiven Hauptleitungen mit

großem Durchmesser auf ein Minimum zu beschränken

- verkehrstechnisch leicht erreichbar, um eine problemlose

Brennmaterialanlieferung zu gewährleisten.

Das Gebäude wurde aus feuerbeständigen Stahlbetonfertigteilen

errichtet und weist eine verbaute Fläche von ca. 370 m2 auf.

In der Heizzentrale befinden sich neben der Verbrennungsanlage

die Einrichtungen zur Rauchgasreinigung und die maschinentech-

nischen Anlagen zur Wärmeverteilung. Ein Strohlager für 150

Hešstonballen (rund 500 kg/Ballen) und ein Unterflur-Öltank

( 5000 1 als Ausfallsreserve) sind der Heizzentrale angegliedert

Das Stroh wird in Hesstonballen angeliefert und in genau ange-

zeichneten Bahnen im Lager ausgerichtet (max. 150 Ballen = Vor-

rat für ca. 7 Tage).

Die Hesstonballen werden vollautomatisch durch eine Krananlage

auf den Fördertisch gehoben, die Verschnürung durchgeschnitten

und in den Zerreißer befördert. Das gehäckselte Stroh gelangt

mittels einer Transportschnecke über einen Dosierbehälter mit

Infrarotlicht und eine Zellenradschleuse (RUckbrandsicherung)

zur Stokerschnecke, die den Brennstoff in den Verbrennungsraum

befördert.

Die Kesselleistung der Anlage beträgt 2200 kW.

Um die Wärmeerzeugung auf den jeweiligen Bedarf abzustimmen,

wird der Brennstoff - automatisch durch Kesselthermostate und

Zeitichaltuhren gesteuert - auf einen beweglichen Kettenrost

aufgebracht.

Die Bewegung de» Kettenrostes verhindert eine Verschlackung
•3
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des Feuerrauraes. Durch genau abgestimmte Primir- und Sekundär-

luftzufuhr wird eine gute Verbrennung erreicht. Die in den

"Verbrennungsraum eingeblasene Tertiärluft sichert einen opti-

malen Ausbrand. Als Wärmetauscher dient ein aufgesetzter Kes-

sel mit eingebautem Economizer und stehenden Rauchgaszügen.

Das Rauchgas wird durch ein Multizyklonfilter vorgefiltert.

Ein nachgeschaltetes Schlauchfilter (Schlauchqualität Dralon

T) reduziert die Emissionswerte auf den geforderten Wert

(Staubgehalt max.' 150 g/m3).

Durch einen Ventilator wird das Rauchgas über einen Doppelman-

tel-Edelstahlkamin abgeführt.

Die Asche wird über Schnecken aus dem Kessel und den Rauchgas-

filtern ausgetragen und in einen außerhalb rter Heizzentrale

liegenden Silo befördert. Die Asche wird mit Wasser bestäubt

und den Bauern als- Dünger auf die Felder ausgestreut.

5. DAS WXRMEVERTEILNETZ:

Die WSrme (HeiSwasser mit max. 90" С Vorlauftemperatur) wird

zu den einzelnen Abnehmern über im Erdreich verlegte Voll-

kunststoff röhre geleitet.

Die Wahl der Fernwärmeversorgungegenossenschaft Seibersdorf

fiel deshalb zugunsten des flexiblen Kunststoffxohrsystems

FLEXALEN aus, weil das Rohrnetz einerseits kostengünstig und

rasch aufgebaut werden muBte und andererseits infolge des

hohen Grundwasserspiegels die absolute Korrosionsbeständigkeit

von entscheidender Bedeutung war.

Die besondere Neuheit an diesem Rohrleitungssystem ist die pa-

tentierte Gliederisolierung, mit dar es erstmals möglich war,

Polyurethan-Hartschaum in ein flexibles System zu integrieren.

Mit den verwendeten Mediumrohren aus Polybuten gibt es bereits

seit mehr als zwei Jahrzehnten Betriebeerfahrungen im Hei-

zungsbereich.
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Die gemeinsame Hülle für Mediumrohre und Isolierung ist ein

Wellrohr aus Polyäthylen, welches mechanischen Schutz bei

Traneportverlegung und Rohrbettung bietet.

Die Einsatzgrenzen für dieses System sind mit 90° С und 5 bar

gesteckt, wobei die Lebenserwartung für dieses System bei glei

tender Temperaturfahrweise zwischen 60° C und(90
o C mit minde-

stens 35 Jahren angegeben wird.

Die Verbindung von Mediumrohr und Formstück wird mittels Poly-

fusionsschweiBung ausgeführt, die z.B. auch bei der Verschwei-

ßung von Gasrohren aus Polyäthylen zur Anwendung kommt.

Übergänge auf Stahlrohre oder Armaturen werden mit Klemtnver-

schraubungen oder Flanschbindunge,n hergestellt. In Seiberedorf

wurden für praktisch alle Hausanschlüsse Doppelleitungen ver-

legt, die einen zusätzlichen Vorteil durch die schmale Graben-

breite bringen und mittels Klemmverschraubungen an die Haus-

übergabestationen angeschlossen wurden.

Das gesamte Rohrleitungsnetz einschließlich der Hausübergabe-

stationen wurde von der Firma Fernwärmesysteme GmbH., Wien,

dimensioniert, geliefert und verlegt und ist nunmehr die

zweit« Heizperiode im Eineatz.

Das Versorgungsnetz besteht auf Grund der hohen Abnehmerzahl

aus zwei voneinander unabhängigen Leitungssträngen.

Die Trassenlänge mißt rund 4300 m (- 8600 m Leitung). Die

Leitung weist 8 Absperr- und Entlüftungsschächte auf.

Im Herbst 1987 wurde das Versorgungsnetz von Seiberedorf er-

weitert. Di* gesaalte TrassenlMnge beträgt nunmehr 5,15 km

und versorgt 67 Abnehmer.

Das Verteilnetz wird gleitend, entsprechend der Auftentempera-

tur, vorg*r*g*lt.

Di« Montagedauer für das gesamte Leitungsnetz inklusive Uber-

9 Wochen.
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6. DIE ABNEHMER:

Im Endausbau sollen etwa 100 Gebäude an die zentrale Wärmever-

sorgungsanlage angeschlossen werden. Sämtliche Wärmebezieher

wurden über Wärmetauscher mit dem Primärnetz verbunden. Die

Hausübergabestationen bestehen im wesentlichen aus einem ver-

löteten Plattenwärmetauscher, Ultraschall-Wärmemengenzähler,

Durchflußmengenbegrenzer, Rücklauftemperaturbegrenzer usw..

Die übergabestationen wurden von den Wärmebeziehern finanziert

dazu kam noch eine Anschlußgebühr entsprechend der jeweiligen

Anschlußleistung.

Pro Jahr sind 4 Akontozahlungen zu leisten, die Schlußrechnung

erfolgt einmal jährlich am Ende der Heizsaison.

7. BRENNSTOFFANLIEFERUNG:

Als Strohlieferanten treten 15 Landwirte aus der Marktgemeinde

Seibersdorf auf.

Der Jahresbedarf liegt bei 700-800 Tonnen Stroh, das entspricht

1400-1600 Hesstonballen, die von einem Landwirt aus Trumau

egen Entlohnung gepreßt werden.

Die Ballen werden in den Scheunen bei den Bauern zwischenge-

lagert. Ein Organisationsplan sieht vor, daß jeder Landwirt

etwa dreimal in der Heizsaison liefert. Die Ablieferung erfolgt

mit einem einachsigen Großraumanhänger der Fernwärmeversor-

ungsgenossenschaft (Ladekapazität: 12 Ballen/Fuhre).

Jeder Strohballen wird vor der Einbringung ins Lager gewogen
-'i

Gabelstapler mit Wiegeeinrichtun'g) und auf seinen Wasserge-

halt untersucht. Für ein Kilogramm Stroh mit einem Wasserge-

halt von 16 Prozent werden derzeit 50 Groschen (exkl. 10 Pro-

zent MWSt. - Landwirtschaft) bezahlt.

ür jeden Prozentpunkt Abweichung von diesem Feuchtigkeitswert

gibt es Zu- beziehungsweise Abschläge von 4 Gewichtsprozenten.
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über 20 Prozent Wassergehalt wird das Stroh nicht mehr über-

nommen .

8. TRÄGERSCHAFT:
Für die gesarote Fernwärmeanlage in Seibersdorf wurde die Form
einer Fernwärme-Erzeuger-Abnehmer-Genossenschaft als Träger
gewählt. Ausschlaggebend für diese Konstruktion war:

(1) Das erforderliche Eigenkapital wurde gemeinsam von den

Brennstoff-Lieferanten und den Fernwärmebeziehern aufge-

bracht.

(2) Das Miteigentum aller Betroffenen an der Fernwärmeanlage

sichert eine sinnvolle, flexible Abstimmung zwischen den

Interessen der Brennstoff-Lieferanten und den Fernwärme-

beziehern.

9. AUSBLICK:
Mit der ersten Strohfernwärmeversorgungsanlage Österreichs in

Seibersdorf konnten wichtige Erfahrungen sowohl in technischer

als auch organisatorischer Hinsicht gesammelt werden.

Gegenwärtig sind eine Reihe ähnlicher Projekte in Planung
oder Diskussion. Grundsätzlich konnte mit dem Projekt Seibers-
dorf und einigen Fernwärmeversorgungsanlagen auf Holzhackgut-
basis bewiesen werden, daß die Fernwärme auch in kleineren
ländlichen Gemeinden Chancen hat. Da zu den generellen Vor-
teilen der Fernwärmeversorgung (Emissionsreduktion, rationelle
Energieverwertung, Importsubstitution, Komfortgewinn /7/) auch
regional- und landwirtschaftspolitische Argumente hinzukommen,
haben solche Projekte trotz eines niedrigen Energiepreisniveaus
weiterhin gute Realisierungsvoraussetzungen.
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LA NOUVELLE CHAUFFERIE A OWBQN DE U C.P.C.U.

ET SA CANALISATION

Monsieur TRIBOULET

Moniteur OELHOUC
Moneieur HOULLET

CElťRAlITES

Quand, è la tin de 1973, la prix du pétrola в
brusquement alignante, la CPCU - dont l'essentiel
Ou développement s'était réalisé au cours das 15
années précédant« . a constaté qua, со—a la plupart
das industrials «l ia s'était randua totalement
dapandanta du fual.

Sortir da cat ta dépendance n'était pa> facile : la
tonna da fuel ne coûte i t encore guère plus cher
que la tonne de charbon. On a réfléchi, supputé,
calculé, et décidé tout de mtae. en 1979, de
construire une chaufferie a charbon, coaposée da
deux chaudières á l i t fluidisé chaud ( ignitluid ) ,
de П 2 MJ/sec chacune.

Cette puissance était nécessaire au Nord de Paris, et
c'est Justement lé que, A Seint-Ouen, la CPCU
possédait le seul terrain disponible pour une tel le
opération. C'est ainsi qu'ont été aises en service,
en «ers et novembre 1962, i« s dtw chaudières en
question.

Mais dani l ' intervalle le prix du pétrole avait
de nouveau bondi, ce qui d'une part a validé la
décision qui venait d'être prise, et d'autre part
a déplacé la ligne de pertage optimale fuel/
charbon : l'équilibre économique aérait attaint
quand la durée d'engageaient du fuel serait réduite
a seins de 2 SOO heures, e t , mima avec la chaufferie
s charbon en construction, on en serait encore loin.

La CPCU a donc, déa le f in de »981. entamé la
recherche de nouveaux terrain*, de localisation
et de caractéristique* compatibles avec l'édification
d'une chaufferie * charbon de 600 t /h . Quelques
mots après, e l le avait jeté son dévolu sur un terrain
libra, é vocation industrielle, relativement proche
de Péris, et bien desservi per l'eau et le fer.

Prise de contact avec la municipalit«, lancement des
demandes d'autorisation administratives, choix d'un
bureau d'études, d'un architecte et du constructeur
des chaudières : on est arrivé a I9B4 - m i s , objet
d'une réaction de rejet de la part des autorités
locales, le projet a avorté.

La CPCU, qui espérait la mise en service de la
chaufferie en 1965, l'a vivement regretté. Et a
recherché, puis trouvé, un autre terrain. En
l'occurrence, le parc a fuel d'une centrale électrique
d'Electricité de Franc*, en voie de déclassement,
terrain qui avait l'avantage important d'etre contigu
è la chaufferie è charbon inaugurée peu avant.

On pouvait esparer se contenter de transposer le projet
étudié pour la commune voisine. Cela n'a marne pas
été possible : au cours de l'enquête publique ouverte
Д propos du projet abandonné par la suite, les pouvoirs
publics avaient manifesté une exigence inattendue
( puisque ne reposant pas sur un texte réglementaire
en vigueur ) : la limitation de la teneur en soufre
des fumées des nouvelles chaudières a 400 mg/Ma'
( alors qu'on ne peut pas faire miaux, avec des
charbons peu soufrés, que 1 200 mg/Nu' ) . 11 fa l la i t
dont désulfurer. On a inventorié les divers procédés
utilisés dans le monde, puis décidé...d'innover, en
injectant de la chaux finement pulvérisé* dans le
foyer de* chaudières, qui seraient è nouveau des
ignifluld. Mais pour obtanlr les temps de séjour et
les températures de réaction convenables, i l fa l la i t
donner aux chambres de combustion des chaudières des
dimensions notablement différentes de ce qui était
initialement prévu. Le coCt de* chaudières s'en
ressentait. Leur avantaoe par rapport eux solutions
concurrentes se réduisait. Ce n'est qu'après de
nombreux moi* de discussions et de calculs comparatifs
que, courant 1986, le choix a été définitivement
prononcé, et signifié eu constructeur, le Sté F1VES-
CAtL-ВДаООСК - en particulier parce que la CPCU était
satisfaite des performance* de* chaudière* ignlfluid
qu'elle exploitait depuis 4 en* - ,
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F:n des aléas ? Non. car à ce moment précis le prix
du pétrole exprimé en dollars, et le cours du
col lar , avaient commencé a baisser. L'équilibre
économique fuel/charbon se déplaçait. Très rentable
quand le fuel coûtait 2 000 F/ t , l ' a f f a i re ne l ' é ta i t
plus quand i l ne vêlait plus que 900 F/t , Et la
décision prise de lancer l ' a f fa i re malgré tout
concrétise une sorte de pari : pari que, f in 1969,
quand la chaufferie commencera a fonctionner, le
prix du fuel lourd soit redevenu supérieur de 40 ï
au moins a ce qu ' i l est a la f in de 1987, ou soit
à la ve i l le de le redevenir... Pari osé ? Sans
doute. Mais qui ne risque rien n'a rien.

A - LES CANALISATIONS

1 - LE ROLE DES CANALISATIONS * CONSTRUIRE

Les années 1989 et 1990 verront ainsi la mise en

service dans le nord de Paris de le nouvelle
chaufferie à charbon destinée a produire 600 t /h
de vapeur, et le raccordement d'une nouvelle usine
d'incinération d'ordures ménagères qui fournira
230 t /h de vapeur au réseau ( promoteur : le
SVCTOM ) .

La réalisation de cet ensemble * Saint-Ouen, ajouté
aux moyens de la chaufferie actuelle qui fournit
déjà 320 t/h de vapeur, portera a I 150 t /h le débit
de vapeur à véhiculer et répartir sur le réseau« ce
débit pouvant atteindre 1 220 t /h en extrême pointe.

Les canalisations qui existent déjà permettent de
transporter 450 t /h vers Paris et 10 t /h à
l ' intér ieur de Saint-Ouen. L'apport prévu vers le
Nord en banlieue est prévu pour 60 t / h . I l restera
donc 700 t /h de vapeur à transporter vers Paris
par une canalisation nouvelle.

Les travaux de construction de la chaufferie CPCU
et ceux de l'usine d'incinération de Saint-Ouen
sont commencés : la réalisation de la canalisation
de transport a débuté en juin 1987, pour une mise
en service de l'ensemble en octobre 1939. Sur cette
canalisation viendront se greffer plusieurs
ramifications importantes destinées a répartir la
vapeur dans les points névralgiques du réseau.

Pour situer les idées, en 1939/1990, la charge de
pointe de la production de la CPCU sera de
3 450 t/h ; l'ensemble de Saint~0uen représentera
I 150 t /h soit le 1/3. Sa production, essentiellement
au charbon pour 920 t / h , jointe aux 230 t /h produites
a partir d'ordures ménagères, couvrira en surface
les 2/3 du réseau pendant la presque to ta l i t é de
la saison de chauffage.

Caractéristiques des canalisations

Liaison Nord-Ouest < artère principale ) :

. 6 410 m en diamètres vapeur et retour des condensats
950/500 mm - 800/400 mm - 700/350 mm

. Montant estimé à 342,5 MF.

Ramifications principales :

a) communication Nord/Nord-Ouest : 750 m - DN 500/250

b) Lowendal : 1300 n - DN 500/250

c) Raynouard : 1300 m - Kl 300/200

d) Ternes : 400 m - DN 400/200

e) Victor Hugo : 1000 m - DN 300/150

Communication CPCU/SYCTOM a Saint-Ouen :
650 m - DN 600/250.

d'un montant total estimé a 84,7 MF.

Soit un ensemble de canalisations de transport de
1? 000 m construit sous voie publique représentant
un investissement de 427,2 millions de Francs d ' i c i
1990 avec les canalisations de raccordement et de
desserte locale.

I I - L'OUVRAGE PRINCIPAL : LA LIAISON NORD-OUEST

Compte tenu du développement actuel plutôt tourné
vers l'ouest de Paris, c'est dans cette direction
que s'est orientée de 1983 a 1984 la recherche du
tracé de la canalisation et les études économiques
de l'ensemble du projet, les études de fa isabi l i té
techniques et les calculs d'optimisation pour
déterminer les points d'impact les plus favorables
sur le réseau.

Les plans des projets, les choix technologiques et
techniques, la programmation, les évaluations
financières déf ini t ives ont et« élaborés en 1965 et
1986 et le lancement du projet est intervenu au premier
semestre 1987.

ï

1
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Le choix du tracé

Les idées directrices de ce choix ont été :
- tracé le plus court possible pour réduire le coût

de l'ouvrage
- induisent le moins de gêne pour les usagers des

voies empruntées et les riverains
- permettant de respecter les ouvrages existants :

gaz, électricité, télécommunications, eau, métro,
chemin de fer.

Deux solutions ont été envisagées dès l'origine :
- construction d'une galerie circulaire d'une

extrémité a l'autre sur б 000 m environ passant
au maximum sous les voles publiques pour éviter
les passages en tréfond de dominos privés

- solution mixte caniveau-galerie : le galerie étant
réalisée seulement pour les franchissements
impossibles a ciel ouvert.

Malgré l ' intérêt que pouvait présenter la réalisation
de la canalisation entièrement tn galerie au plan
technique et pour l'impact du chantier sur
l'environnement, son coût très largement supérieur
et le délai trop long, imposé par l'emploi obligé
d'une machine, deux au plus, ont rapidement conduit
* abandonner cette hypothèse et a choisir un projet
mixte caniveau-galerie ( figure 2 ) .

En définitive, le tracé adopte traverse
communes : Clichy, Saint-Ouen, Paris.

trois

Les fraichissements
significatifs :
. Ligne SNCF Vallée

construction )

d'ouvrages les plus

Montmorency Invalides ( en

Boulevard Périphérique
SNCF Auteuil
RATP, RER et les ouvrages
l'Etoile.

profonds place de

La canalisations ainsi adoptée a une longueur de

6 410 m, dont 5 300 m en caniveau a ciel ouvert

et 1 110 m en galerie ( figure 3 >. A part quatre

points localisés franchis an souterrain sur des

longueurs de в Д 30 m en raison de la densité et
de la position des ouvrages en service, le tracé

comprend deux galeries principales :

. è St-Ooen : 236 m boulevard Victor Hugo pour

franchir la plac* du Capitaine Glarner

, a Paris : 791 m entre l'avenue de Wagram. la place

des Ternes et l'avenue d'Iéna, pour franchir la

place de l'Etoile : en raison des impossibilités

techniques d'un passage a ciel ouvert compte tenu

des ouvrages très denses de métro et d'un pessaga

souterrain voitures et, pour des raisons évidentes

de circulation et de protection de ce site très

particulier.

Données techniques des tuyauteries

- Tuyauteries :

Vapeur : pression de calcul 20 bar

pression d'épreuve 30 bar

température de calcul 250'C

Eau pression de calcul 8 bar
pression d'épreuve 12 bar

Tuyauteries en acier en tube roulé en hélice ou
longitudinalament - sauf le tuyauterie de retour
d'eau dans la galerie Etoile en tube de fonte ductile
pré-isolé
diamètres vapeur 950 mm/800 mm/700 mm

•au 500 mm/400 mm/350 mm
dilatations vapeur 3 mm/m soit 0,30 m/100 m

•au 1,2 mm/m soit 0,12 m/100 m

DN9S0

ON MO

CM 700

Figure 2
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PROFIL EN LONG

Maison NORD-OUEST
3 - Profil («néral dt la LOIaon Nord-Oiiut

{•posant 1« al» en plece de guideges, de supports

glissants et de point* fixes Distant« salon Us

•odes de compensât ion de 60 * 400 mètres at герге-
nant Sas efforts axiaux atteignent 200 * 300
tonnes*
Le poids d'acier ainsi «is an place atteindra en-
viron 4000 tonnes.

L'absorption de l'allongement des tuyauteries est
assurée soit par des trecés naturals, relativement

peu coopte tenu des dimensions, soit par des com-

pensateurs è soufflets exiaux ou articulés.

- Calorifuge : an coquille» de leine de verre ou de

leine de roche volcanique.

Les ceniveeux en tranchée ouverte (figure 4)

- Dimensions en alignement droit varient de 1,94 m

i 2,93 m en largeur, 1,46 « et 1,90 и en hauteur
(figure S).
L'épaisseur des piédroits et du radier est en

général de 0.25 m.

Le caniveau armé et les delies de couverture dont

le portée peut atteindre 2,34 • sont calculés pour

résister eux charges permenentes dues é l'enfouis-

sement è une cherge entre 0,40 » et 4 «, aux sur-

charges de circulation réglemnteires, mai» eussi

eux conditions theraiques ; noteaaent pour satis-

faire è la dilatation propre du caniveau dont la

temperature intérieure moyenne est de 60'C meis

aussi et surtout ao gradient thermique entre pa-

rais intérieure * 60*C et extérieure * 10'C et aux

enoe* thermiques Jusqu'à 100'C pendant 4 heures.

Un* grande partie du caniveau est réélise* »tan-

che ce qui nécessite de traiter de façon soignée

et complexe l'ouvrege en structure continue avec

des Joints étenehes 4e dilatation et un revfteinent

extérieur de protection «ulticouche.

• Franchissement des ouvreges existents

Coma* il s* doit, tous les projets ont été soumis

aux divers Intervenants gestionnaires des ouvrages

ainsi qu'aux services municipaux ou oepartementeux

concernés pour les chaussées et l'essainissement,

selon les procédures administratives habituelles,

mais eussi en collaboration étroita compte tenu

de l'importence exceptionnelle de la canalisation.

Ajouté aux problèmes techniques de montage, de

pentes, et de compensation des tuyauteries le res-

pect des conditions de franchissement des ouvreges

dont le densité i Paris et en proche banlieue est

particulièrement Importante, simultanément avec

l'obligation de pesser sous cheussée un tel ouvra-

ge en respectent les conditions imposées pour

maintenir le circulation, ont rendu très complexe

les études en plan et profil.

CANIVEAUX Coupes types

5 - Coupe* das caniveaux

l;
% •

Figura 4 - Cwlveeu an ceura * •
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les canalisations ou ouvrants en Mrvica supposés
tras procb»» voira touchés a priori par la eanl-
vaau ont été au préalable systémat iquement sondés.
Us conditions da construction at d'exécution das
caniveau« prochas da certains ouvragés très par-
ticuliers, égouts. »ТР. INCF, ont été élaborées
an collaboration avac las organ 1 s»» concernés.

- impact das travaux

Partager ainsi an deux la Nord-Ouest do Paris et
de sa proche banlieue par un chantier important
ne pouvait se taire que par une information pré-
cisa et continue des élus, des riverains, en
accord et en collaboration avec lai services de
la Voirie, de l'Equipement et de la Police.

Us contact» ont été pris plus d'un en event de
lancer les travaux ; certains projets ont d'ail-
leurs dû »tra aeditjés, de façon nfm importante
pour certains, pour respecter les contrainte» de
aécurité.

ta paierie principale

- Tracé

I

Indiqué précédemment le trajet le plus court
de le canalisation pour atteindre son point
d'aboutissement place.d'Iéna, devait traverser
diamétralement le place de l'Etoile Charles de
Gaulle, entra l'avenue de Magram at l'avenue
ď léna.
CSté Nord, avenue de Wegraa, les nombreux ouvrages
existant notamment ceux de la M T P at du KR, plus
un passage souterrain voiture, rendent le passage
en surface infranchissable. Il ne pouvait an outra
être question de traverser cette plaça avec des
emprises superficielles pour des raisons de cir-
culation, de sécurité voire de conservation de ce
site touristique international.

Il a donc été décidé de passer en souterrain amis
l'ensemble, d'autant que le prefil de la butte que
constitue cette place ainsi que lé présence d'un
horlion géologique favorable rendait â priori fa-
cile un passage an galerie de le plece des Ternes
è l'avenue d'Iéna (figura 6).
U gelerie est donc en ligne droite en plan avenue
4e Hagren et an courba sur la place de l'Etoile
pour tangenter les deux exes de l'avenue d'Iéna
•t de l'avenue de Magrem en évitant l'aplomb da
l'Arc de Triomphe.

• Dimension«

U eelerle aura une longueur de 791 métras i elle
aera construite é partir d'un puits de 4 x 9,50 m
è chaque extrémité

- puits léna : profondeur 30 métrés
• puits Ternes : profondeur 1» métrés
et d'un puits central, lequel au stade définitif
abritera les Installations de contrôle et d'ex-
ploitation
- puits leeujon : profondeur 33 metres
un quatrième puits intermédiaire place des Ternes
- puits Saint-Honoré : profondeur IS métras
servira de ventilation de décompression et de re-
montée pour la ramification an DN 400/200 mm vers
l'avenue Saint-Honoré (ramification Ternes).

Us tuyauteries prévues ont les diemétres avi-
vants :
• puits Ternes à puits Saint-Honoré :

diamètre vapeur BOO mm, diamètre eau 400 m«
• puits Saint-Honoré è puits léna :

diamètre vapeur 700 mm, diametra aau 3S0 mm.

Us contraintes suivantes ont été prises en compte
pour déterminer les dimensions intérieures de le
galerie en fer è cheval :
- diamètre extérieur de la tuyauterie calorifugée
- dégagement de 0,90 в autour das tuyauteries

pour permettre le pose, le soudage et le con-
trôle

- gabarit de circulation pour le personnel de
maintenance

- piste de circulation pour approvisionner les
tuyauterie». *

Us tuyauteries sont en acier ; la possibilité,
pour le retour d'eau, de l'emploi de tuba fonte
ductile précalorifugé a permis d'optimiser les
sections de gelerie en ter è cheval dont las di-
mensions intérieures sont :
, pour le DN 700 hauteur 2,49 m - largeur 2.30 m
. pour le DN 800 hauteur 2,60 • - lergeur 2,50 m.
Us épaisseurs de maçonnerie ne sont pas infé-
rieures è 0,30 m.
U ferreillage du béton est essentiellement néces-
saire pour les effets thermiques - 10*C sur le
paroi externe et 60'C aur la paroi interne - pou-
vant atteindre 100'C - 4 heures.
De ce fait , le section a pu itre simplifiée avac
un radier plat plutôt qu'un radier incurvé (figu-
re 7).
U galerie a été conçue et calculée pour résister
i une pression de vapeur de 3 bar et 100'C en cas
de tulte importante, la décompression и faisant
par des aérations indépendantes dans las puits
léna et Saint-Honoré.
Us chambres où se situent le matériel de manoeu-
vre et d'exploitation sont Indépendantes des eccèr
eux-mêmes Indépendants de la galerie pour que le
sécurité du personnel soit garantie lors des visi-
tes et toutes les cloisons Internes en béton armé
qui séparent les sas sont étudiées pour résister
é 3 ber et 100'C.
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Ľ E loll*
Ch d« Geull* GALERIE "ETOILE*

Pl*e* des
TERNES

Figure 6 - Profil de la galerie principale

Galerie* type 2.45 « 2.30

Figur« 8 - Pui te "Tcrnta" - Fonu du |
la galerie

Fi gurr 7 - Coupe transversal« de la galerie

Méthode d'exécution

Le section relativement réduit« de la gelarle at

se longueur ont conduit è adopter un« aéthode

d'exécution des terrassements traditionnel*.
r

Souterrain (figura в)

Terrassement : abattage é la machine é attaque

ponctuelle type Alpine ДИ 50 (figura 9) • évacua-

tion par un tapis de 30 m\ de longueur sur ski,

qui sera accroché i l'Alpine qui la tira et la

charge au fur at é «eiure de l'avancement.

Soutènement : blindage par planchas métro ou bas-

telngs salon las terrains rencontrés. Soutènement

par cintra TH aspacéi de 1,60 в ou 2 • relié» par

das entretoitet at bloqués an pieds dans des

potelles.
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•éton : coffras« métalllqu* roulant automoteur ou
tir« par un treuil da 12 «1 mi» an service après
•is* an plec* du farralllege (figure 10).

Treitement de terrain
En point bat du souterrain, l'ouvrage se situe
légèrement d a m Ja nappe phréatique. Si le pré-
sence de cette nappe occasionne une gin* dans 1*
déroulement des travaux, un traitement par Injec-
tion * base de silicate sere realise depuis le
souterrain (figure 11).

Problèmes particuliers

Ils sont essentiellement dus é la présence des
grends ouvrages existent que tangentent puits et
galerie particulièrement le tunnel de métro et un
égout avenue de Negrem entre lesquels passe le
puits, ce qui impose des butons actifs et un cal-
cul particulièrement soigné du blindage et du
puits ; de même Je passage Juste en dessous de le
station ЯЕЯ Etoile impose des contrôles et dos
précautions.

le chantier est localisé eu niveau des trois puits
•t pose «es problèmes d'impact è un nombre plus
limité de riverains ; mais ceux-ci verront les
travaux pendant deux ans at demi, avec des rou-
tions de camions de terrassement, de béton et, de
transport de matériels, tubes, accessoires, etc..
et les manutentions de tous ces matériels. Une
information précise et permanente a donc été mise
en place é l'égerd des riverains concernés, noten-
ment les commerçants.

Equipements

Tuyauteries
Ceniveaux «t galeries seront équipés des tuyau-
teries et eccessoires, points fixes, guidages,
supports etc.. précités ; seule la tuyauterie de
vapeur est calorifuge* en ceniveeu ; en geJerle
les deux tuyauteries sbnt celorifugèes.

COfFMGf

TtrrasMRMnt Bétonnas*
Figur* 10 - Mthoe* 4'*xécuti*n et la galeri*
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II - Machine de traitement de terrain

Télésurveillance des ouvrages et du caniveau
Le projet comporte 12 ouvreges de purges ou de
sectionnement ; ceux-ci seront équipés du système
generel de télésurveillance du réseau, qui contrô-
le l'état «es purges, des arrivées d'eau et des
fuites éventuelles de vapeur den» les chambres.
Le gelerie et le caniveau enterré seront en outre
équipés de cible de télésurveillance posé sur le
radier permettent de vérifier et localiser des
infiltrations éventuelles ou des fuites.

Telecontrol» - télécommande des mises en service
L'importance de la canalisation de vapeur impose
des conditions très strictes t respecter pour évi-
ter des désordres aux mises en service ; ces con-
ditions seront d'ailleurs élaborées é partir de
calculs en régime trensitoire très complexes.
Toutes les chambres seront einsi munies de robi-
netterie dont le partie essentielle sere équipée
de motorisation électrique et télécommandée loca-
lement 4 partir d'un accès souterrain contigu mais
independent de l'ouvrage en service, eussi bien
en ceniveeu qu'en gelerie.

La température du tube de vapeur dans des points
particuliers et l'état des purges dans chaque
chembre de cheque tronçon délimité par les section-
nements principaux, aoit 3 fois 2000 m environ,
seront remenés dsns chaque chambre de sectionne-
ment.

Le connaissance de l'état transitoire du tronçon
permettre aussi, en automatique, par Communica-
tions électroniques, de procéder é sa mise en
service è partir d'un seul ouvrage.

Les transmissions ae feront par la pose de cibles
•ultJpeiVes blindés résistent è 200'C, Jusqu'à*
S0 ееires, posés dens le ceniveau eu-dessus du
retour d'eau.

Equipements électromécaniques
Chaque chembre sera «unie d'ècleirag*, de moyens
J'épuisement per pompes électriques et ert secours
é air comprimé.
Let puits des fleleries, compte tenue de leur pro-
fondeur, seront en plus équipés d'accès par monte-
charme et de systèmes de ventil*tion forcée, par
ventilateurs électriques.



•liietio« • Bêlais III -

U Halten • été partsaée an « M « tots dst« m let
spéci flaue sour I« salaria f MU». U durée de
construction da ей««« lat, paar ľeaasaato 4 м
4 corps d'état, fénto clyil> tuyauterie, calerlruse,
télétreneaiealaa. « t au «ауащи * 10 aalt, sauf

1» lot précité pr«nt on 3* n i l .

U planning aénacal • «té Мае» | M i eattalser
l'exécution M tra«*»* at la répartition « к lat«
entra Juin IM7 at aastaaare !«•».

Pact«

la sentent fleaal ИЛ pravu a» oat« canallaation
•at «a 342,9 MF auayiela s'ajoutent M.7 MF de

I M oři« unltalraa aeyene ear type d'ouvraa*
rattortant * :

Dlaaatra« CwltMw tolaria

700/Î5O
•00/400
»50/500

» «a» F/al
3» M O F/al
SO O » F/ai

92 400 F/al
96 100 F/al
T» 400 r/aJ

La* cbaabra» da aastlonmaant awt aattata»
Slobalaaant à 9 HF.

L'amaabla da« aaulaaaaiit» da taUaurvaillanca,
télacontrSla et téUoewna» locates о» *
dlttanca. avec las aMuetlaaa aux «TT at * EdF, ast
astia* * 9Л MF.

tnt«r>aiiaBt«

Msttr* d'ouvraaa :

aMPMNIC «MUIENME R CHWFFMC (MAIN

Haltra d'oauvra atnéral : WFIKTU

Htttra d'oauvra tvyautaria :
CONFMNZE MMSKM« 1С CHMIFFMf MMIN

0raanlsa«a d'lmaaetlan sour la tuyauterie :
. Ю0ЭТ1С Owvraaa »rinelBal

raalfleatisM

U réalisation d'un tal ouvraas. avac ď í«eortent«
raalflcatiaaa, naoantra das difficulté« tacnniaue»
dues aux ouvras*« axiitanti et dae prealaaas d'iaosct
awr raipactar la circulation sutoaobile et piétonne,
las dreiti at la sseyrlté des riverains, de«
«•aaarcant*, das uaesers...

U osardlMtla» eatlaala вшг aatlsfalre è ce«
osjacttt« doit être aaaas aien an aaont avac le«
asrvicas fastlonnairea coaaatants. particulièrement
la Voirie at la Polica.

•tan str la t««da«c«. pour éviter oaa Inconvénient».
lias aux travaux on trenehée ouverte. Incite é
smtaaaer une seWtien tacnnlaw an «alerle souterraine
sur la tracé oeaalat : sais la lonaueur de l'ouvrage
в MB astres, at «a aaetlon, na parasttslant sss
d'utlUsar daas das condition« ds rentabilité valable*
plue da doux sacnlnsa da ereuseaant : le« délel«
ď«несиtion n'auraient alors pas été coapatieles avac
las objectif«, sauf è awltlpller tos puits pour libérer
ds* t range»* ala* caurt* an vue de tour éaulpaaant ;
Mis to prix, daj» plu» «lavé de 40 I . s'en «er.it
ressenti de façon Inacceptable.

I l n'ételt donc ps« DMtible d'adopter une telle
solution. C'ait pourauol to proaraeae. tel qu'il *
été défini précéasaaent, a été lancé, et finaleesnt,
соме la prouvant las travaux déjà larpaaant anosgéi,
••avéra réaliséete eee* dans une «rende vi l le.

Cast an tout cas. to plu« arand chantier qu'aura
au à esaueer la CKU. aul retirera une riche expérience
as* solutions orlflnslas «u'11 aura fallu eettre au
point pour le* calculs ds réslitanea. la» dispositif«
de sursa, les éauipeeen« parsattant la visita de»
ouvreaes, le* télétransaissiont, ate. . .

Oraaniaaa* da calculs intervenus :
. lianes ds tuyeuterie* : «St. KMDON
. structuras aupaort« : »OCOTtC

calorlfuaa : Umxt
1
i

I
T)

í
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En i m , en l'a « l t . tes objectifs à atteindre «n
•stiera d* teneur «я » , dem* tos fumées : mein*
d» 0,4 «/Ist*. conduisent to OKU á remettre «n cause
1» choix « м eéaératsere. at é »ЧпЫггатаг aur
les différants dispositifs de détulfuretlon ds*
fumées, tandis eue M t entreprit aas «assis as
désulfuration par injection a» chaex dlrarlament
oans to foyer des chaudière* « l i t ftoidis* «hand
( iaxlfluid > eui sont alors aaptoltéaa.

Las résultets praaattsara a* ess casais, associes
au fait eue ce type de combustion panera uns faible
euentlté d'exydt d'eaeta, esmdulsent to meistern
de l'Emiraeaaaent é accepter нее serte de
compensation entra peltatton eaotée et pollution
soufré».

lac teneurs asxlaales de " polluants
les fumées des chaudière* neuve) to* seat :

- NO
я

• NCI

: MO Bf/Na*

: 250 Bf/Ms«

: ЯОввЛт*

: Мае/Ив*

Оме esa cMdJtJaw, to CKU confira» la choix des
fénereteurs type ienifluld et to puissance «altsira
ее 2 0 W, »ton eye tour architecture ait evolve
depuis to přejet initial pour s'edapter eux
impsrstif* de to désulferatiea dene to foyer, et
leur art« aussi, aer comaajsnt. Nur 1* ess où
to ewaresn ut i Us* serait tree soufré ssur ад» to
•laato lajectiea de сяанк dans to foyer aaraatte
de nissrter toe atofeade tassées, da to stoce i
l'arriére das cnaudiére* et d* to «alsaence
électrieue sent réservées sour un éauiaaaent
ooaaleasntaire éventeel.

l U eau »sut еЧге ftokatosant reerouaés en trais
feeiltoe :

• la* disassltlfs d'aeerevisioMiaaent et de stockaa*
du coakustikto

- les chaadléree et tour» auxiliaire*

- le* dlseaaitifs de stockst* et d'évacuation es*
résidu*.

Le chsroon ( fines 0/10 ) est livré f»r trsiiK os
1 400 t sur «n enbnuchement airticulier - ; 1s
convoyées vers le esrc ds stockaas est assuré ssr

bto a» tapis an gelerie souterrain* * 1*
de 600 t/h ; la eise sur parc est essur**

an chariot vsrseur. se déplaçant longitudi-
su-oassss ou tss -.

te stnclnsi propreesnt dit < 30 000 «*. 16 000 t ) est
conctiteé aar «ne surface de 3 O00 «* environ
IXIXINI),
Une chareente «étellique coutituée de 6 portique*
port« toe dispositifs de else en stock et de plus
supportera «n barésge destin* é eschar sux ves* das
rivsrains to chsrbon et é suppriser les envols - é
solas eju'é ľetilisetion i l a» révèle nécesssire de
couvrir to stock 4 bruit, envols, risouss de s»l > :
les Infrastructures ont et* prévues pour cette
éventualité - .

la reprise du charbon est sssurée psr un grsttsur
è «enctionneeent autoastieue ( débit nominal
200 t/h ) : to charbon est ensuite distribu* psr tspis
et navette aux silos • Journaliers " sffectes * choque
chaud 1ère.

Cn •«cours, le* instelletlons ds aenutantion de cftsroon
de to chaufferie existant*, aasnaais». psmattent
de recevoir to charbon par trains ou camions at. sens
passage par Je parc ds stockage, d'sliamter iss silos
Jeureal tors.

Tout cet éauleemant doit être eis en service dss
octobre I9M. pour ľeliasatetion des chaudières
existante*, ce eui doit peraettre da to aattre au
point et de to taster tranquillesent.

lam auxiitslr

Les deux nouvelles chsudiéres, eui consommant eu régime
noalMl 37 t/h os cherkon chacune, ont un débit de
vepsur de MO t/h è 22 bar environ f timer« 29 bar ) .
U vapour eat lsgsr—snt surchauffée ( 230'C ) . Cos
chsudléras sont les plus puissantes ds ce type, et
to* praaleres conçue* pour to déaulfuratlon des fuaéss
dans to» foyer par injection de chsux. « l e * «ont
l'extrapolation ses chaudières existante* eui étalent
( á tour aise en service an IM2 > et restent

pratlauaasnt è ce Jour les plus puissants* d* e* typ*.

L'alimentation en elr de combustion, l'extraction
de* fumées sont assurés* par de* ventilateurs
centrlfues* entraîné* psr des moteurs é vitscs*
vsrisbto par variation de fréquence. Le recycl**a
d'un* partto da* fumées ssrast da eattrlsar la
température du Ut da combustion et d'éviter einsl
to formation anormals os blocs ds mâchefer.

t
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Nouvelle chaufferie ÄU.

Réservoir de fuel d'EdF
(à démolir)

Nouvelle
cheminée

' Nouvelle
chaufferie

1 Stockage du
mftchefer

J Stockage du
charbon

! Chaufferie
existante

I
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Ui feit notamment d'un* température d* f u i * » d«
IIO'C. 1« rendement d* c»» chaudières attaint 93.9 t
avec du charbon lorrain ( peu cendreux ) .

La circuit das fumées est équipé d'un dépoussiéreur
cyclone, d'un économiseur. d'un récheuffeur d'air
at d'un élactrofi l tra. L'ansaabla das suias ast
réinjecté. >auis sont évacués las anvols recueillis
Dar la dépoussiéraur élactrostatiqua. ca qui
constitua la purga nécassaira du circuit pour
éliminer las résidus da désulfuration.

L'eau d'alimntation das chaudières ast constituée
par un mélange de condensats < restitués par la
réseau de distribution ) et d'eau de Seine traitée
dans deux postes de ZOO m'/h chacun ( floculation
au chlorure ferrique. décarbonatation A froid a
;o chaux, f i l t ra t ion, adoucissaiwnt ) ; la dégezage
ast assuré thermiquement é basse pression
( 0.15 bar ) .

L'autonomie électrique de l' installation est assurée
Bar deux turbo alternateurs de 3,5 MM chacun, dont
la vëgmjr d'échappement est précisément condensée
dans les dégereurs.

les gai de combustion sont évacués i l'atmosphère
car une cheminée ( équipée intérieurement de trois
tubes en acier CORTEN de diamètre unitaire 3 m
environ, mais commune aux quatre chaudières ) qui
a fait l'objet d'une étude en soufflerie pour
determiner sa hauteur minimale ( 109 m >, afin
d'assurer la bonne dispersion des gez. Cette cheminée
sera décorée par placage de motifs décoratifs
Grillants ( acier inoxydable J dont les forées et
le disposition ont été créées par un sculpteur.

Le contrôla et la régulation de l'ensemble de
l'installation sont assurés per un systém intégré,
a microprocesseurs, é plusieurs niveaux, dont la
mise en service est prévue dés octobre 1988 pour
la conduite des chaudières existentes è partir de
la nouvelle M l l e de contrôla.

Las dispositifs de stockage et d'évacuation des
résidus

Le mâchefer, transporté par chassai hydrauliques
dent oau» fosses de réception, est reprit dans ces
fosses par bennes, puis a l * sur pire per un
transporteur five et un transporteur pivotant ; le
mâchefer est ensuite réparti sur le parc, de
S 000 •>'. per «in pont roulant, celui-ci servant
eu déstoekage pour enlèvement par camions tous une
trémie de chargement de 1Î5 • ' .

Les résidus de désulturatlon < essentiellement de
la chaux en excès, du sulfate da calcium, et du sulfite
de calcium en faible proportion ) sont stockés dans
deux silos de 900 m* chacun, actuellement affectés
eu stockage du charbon pour le chaufferie existente.
Ces résidus évacués par camions seront valorisés par
incorporation aux mâchefers < ou utilisés directement
par la constitution de remblais ou pour servir de
" charge " au ciment par exemple ) .

La chaux nécessaire a le désulfuretion sera de même
stockée dans deux silos semblable«. Le débit pour
la désulfuration, évidemment fonction de la teneur
en soufre des charbons brûlés sera eu maximum da
5,6 t/h pour les deux chaudières - et plus probablement
ï è 4 t /h .

Pin décembre- 1967, l'avancement des travaux
( achèvement des Infrastructures et début de montage
de la charpente support des chaudières ) permet de
confiner le date prévisible de alte en service
industriel des chaudières pour novembre/décembre 1969
et le premiéra résultets de le désulfuration des fumées
dé* le début de l'année 1990. Le parait de construire
a été délivré le 16 Juillet 1986. l'autorisation
d'exploiter notifiée la 13 novembre 1987.

Lors de la mise en service. 11 est prévu de porter
l 'effectif de l'équipe de quart ( service continu, è
6 équipes en roulement > de 4 è 8 agents, qui auront
donc è exploiter les 4 chaudières .

De même, l 'effectif de l'équipe de cour ( manutention
de charbon, chaux, mâchefer > et d'entretien sera
porté de 7 è 14 agents.

Les dépannages éventuels et l'entretien systématique
seront rendus plut efficients grtee au transfert dent
un nouveau bltlment. proche de le nouvelle
chaufferie, des etel iert centraux d'entretien,
actuellement implentés dans dea locaux vétustés et
trop petits, d'une autre usine.

Le coût global de l'opération, études, achat du terrain
• t construction des ateliers centraux compris, eat
évalué è 309 MF environ, dont 30 provenant de
subventions pour le développement d'équipements
antipollution originaux. Ce montant global ta
décoapoae, dans let grandes lignât, en :

• chaudières
• génie civil
• cheminée
' électricité, centrale
' menutentions charbon, alchtfer
' mécanique
' étude, pilotage
acquisition terrain

Total M».-MF
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Wirtschaftlicher Aufbau von Fernwärmesystemen mit mXtmn und
neuen Techniken

Dipl.-Ing. H*ns Peter Hinkens

1. Allgemeine Entwicklungstendenzen bei der Fernwärmeversorgung
in tier Bundesrepublik Deutschland und in Mosteuropa

Nicht zuletzt durch die Förderung seitens der Gebietskörper-
schaften hat die Fernwärmeversorgung in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung
erfahren. 19BS betrug der Anschlußwert rund 3*000 МЫ. die An-
zahl der Heizkraftwerke 135, die der Heizwerke 366, die Trans- •
port- und Verteilungsleitungslänge war auf rund 8500 km ange- !
stiegen, die Anzahl der Hausstationen betrug U1Z00. An der
Deckung des Niedertemperaturwärmebedarfs hat die Fernwärme in-
zwischen einen Anfil von в, S X erreicht. Oas ist an und für
sich wenig, wenn man bedenkt, da» in Schweden, Finnland und
Dänemark diese Anteile bei 30 bis SO Z liegen. Die Ausdehnung
der Fernwärmeversorgung wird in diesen Lindern begünstigt, da

я) mit der Erdgasversorgung erst jetzt begonnen wird
bt billige Importkohle zur Verfügung steht und außerdem
c> die Zentralheizung weit verbreitet ist.

Hinzu kommt, das in Dänemark der ölpreis hoch besteuert wird.

Die wirtschaftliche Voraussetzung für die Anwendung der Fern-
wärmeversorgung hat iich in den letzten 10 bis tS Jahren we-
sentlich geändert, Žumindestens in der Bundesrepublik Oeutsch-
land war die Fernwärmeversorgung im wesentlichen auf die Uärme-
lieferung an wenige Abnehmer in den Stadtkernen und auf die
Wärmeversorgung von Heubaugebieten unter Ausschluß der Niedrig-
bebauung (Einfamilienhäuserf beschränkt. Hier geht die Entwick-
lung in Richtung auf eine fischendeckende Versorgung bis hin
zu dichten Einfamilienhausbebauungen.

Fernwêrmm HBt sich am wirtschaftlichsten aus Kraftwerken aus-
koppeln, die aus stromwirtschaftlichen Gründen errichtet und
betrieben werden. Hierbei spielt die Überlegung der Einsatzzeit
(Grundlast, Hittellast, Spitzenlast) mine wesentliche Rolle, da
so weit wie möglich vermieden werden muß. durch den Zwang zur
Wärmeerzeugung den Einsatz von kostengünstigeren Kraftwerken,
so zum Beispiel von Kernkraftwerken, zu verhindern. Es ist da- \
her einm deutliche Tendenz festzustellen. Fernwärme mehr und
Mohr aus Kraftwerken der 6rund- und Mittellast zu entnehmen und
dabei unter Umständen einen Uärmetransport über weite Entfer- j.
nung in Kauf zu nehmen. f

Dadurch sind a>tch in Westeuropa in den letzten Jahren grôšere A
Fernwirmesysterne entstanden. Von denen in der Bundesrepublik *
verwirklichten Systemen seien beispielhaft aufgeführt: Berlin :
(Abb. t f tu, Teilverwirklichungen der Ruhr- und Saarschiene, ••
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Wärmetransportleitung von Kraftwerk Model bis zur Innenstadt
von Hamburg in DN 700 und 800 mit minmr Länge von 22 km Г2],
das Wärmetransportsystem in Mannheim mit einem Anfangsdurchmes-
ser von ON 1000 und einer räumlichen Ausdehnung von 32 km sowie
die 198 7 fertiggestellte Wärmetransportleitung Mannheim-Heidel-
berg mit einer Länge von 18 km in ON 600 und 700 (Abb. 2) [3J.

Wie weit sich der Wärmetransport über große Entfernungen wirt-
schaftlich lohnt, zeigt insbesondere eine Reihe von Beispielen
in Dänemark. In Kopenhagen und Umgebung wird bis 1990 ein Wär-
metransportsystem von 150 km Länge erstellt (Abb. 31. in das
neben zwei Heizkraftwerken eine Müllverbrennungsanlage und zu
Spitzenzeiten eine Reihe von Heizwerken einspeisen.

Weitere bemerkenswerte Fernwärmetransportsysteme sind in Oäne-
mark in Aarhus, Fredericia und in Odense in Bau bzw. bereits
verwirklicht worden Hl.

Aber auch in der Schweiz steht eine Reihe interessanter regio-
naler Fernwärmeversorgungssysteme zur Verwirklichung an, wobei
die Wärme aus den bestehenden Kernkraftwerken und aus Müllver-
brennungsanlagen ausgekoppelt wird bzw. werden soll t Abb. 4 t
C5J.

Die Wärmeauskopplung aus Kernkraftwerken wird auch in der Bun-
desrepublik Deutschland an Bedeutung gewinnen, falls nicht von
politischer Seite der Einsatz von Kernkraftwerken - wie es bei-
spielsweise in Schweden der Fall ist - zeitlich begrenzt wird
C6J.

Durch die Einführung von thermostatischen Feinregulierventilen
an den Heizkörpern konnten di» Rücklauf temperaturen in den
letzten Jahren um 10 - 20 К vermindert werden, wobei die größe-
re Temperaturabsenkung dann erreicht wurde, wenn die Wärme
teilweise oder ganz über die Wassermenge bzw. eine Wasser-
mengenbegrenzung verrechnet wird [7 3.

2. Tmchnimch. wirtschaftlich wichtige Entwicklungen bmi der
Fmrnwârmmmrzmugung bmi Hirmmtrmnmport und Verteilung sowim
bmi Hmumetmtionen

2.1 Wirmtmmrzmugung

Wim bereit» erwähnt, führt dim Fmrnwärmmautkopplung aus groumn
Kraftwmrkmn, dim »и» stromwirtschaftlichen Gründen errichtet
und bmtriebmn werden, in der Rmgml zu den thermodynamisch und
wirtschaftlich günstigsten Lösungen für die Fmrnwârmmmrzmugung.

Dim Wärmeauskopplung kann über minm dem Hauptblock parallel ge-
schaltete Gmgmndruckturbinm odmr übmr Anzapfungmn mus dmr
Hauptturbinm mrfolgmn (Abb. 5). Dim Entnahme aus großmn Kraft-
wmrkmn für Lmittungmn von 700 und 1300 МЫ wurdm in dmr Cms amt -
studím Св] und dmn Planatudimn [9] untmrsucht. Bmi dmr Er-
rechnung dmr Stromminbuňm wurdmn in dmr GmsamtMtudim folgende
Ptrammtmr variimrt:

•'•*

í

'Ír
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• Art des Dampfkraftprozesses (kohlegefeuertes Kraftwerk
700 МЫ. Kernkraftwerk 1300 MW und Hochtemperaturreaktor)

• Ein- und zweistufige Vorwärmung

• Kondensatordruck
0,06 bar Flußwasserkühlung
0,09 bar Naßkühlturm
0, 12 bar Trockenkühlturm

• Vor- und Rücklauftemperatur des Heizwassers

Oie Ergebnisse der Rechnungen der Gesamtstudie sind in Abb. S
wiedergegeben. Es zeigte sich, daß zwischen den fossil befeuer-
ten Heizkraftwerken und dem HTR~Prozeß keine wesentlichen
Unterschiede auftreten und sich in etwa die gleiche Stromein-
büße ergab.

Mit steigendem Kondensatordruck verringert sich die Stromein-
buße um 5,4 кЫ/МЫП je 0,01 bar Oruckunterschied. Oie zweistufi-
ge Aufwärmung mindert die Stromeinbuße gegenüber der einstufi-
gen um 17 - tO kWh/MWh. Eine Verminderung der Rücklauftempera-
tur von 70 auf 40 °c führt zu einer Verminderung der Strom-
einbuße von 20 - 22 kWh/MWh.

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf die Auskopplung der
Wärme aus einer Anzapf-Kondensationsturbine. Oie einer Dampf-
turbine zu entnehmenden Dampfmengen aus Turbinenanzapfungen
sind jedoch begrenzt, da infolge der Damp fentnahmen -der Druck
an den Entnahmestellen sinkt. Hierdurch kann sowohl die Biege-
beanspruchung der letzten Schaufelreihen vor der Entnahmestelle
als auch die Dampfgeschwindigkeit in den Abdampfleitungen die
zulässigen Grenzwerte erreichen.

Um die jeweiligen Grenzen der entnehmbaren Wärmemengen aufzu-
zeigen, wurden in der Planstudie Oberhausen - Westliches Ruhr-
gebiet [9J drei Turbinenmodelle untersucht:

Typ 1s Standard-Turbinen ohne Änderungen

Typ 2s Standard-Turbinen mit vergrößerten Amapfschlitzen im
Innengehäuse der Niederdruckturbine

Typ 3: Schwerwiegende Änderungen an den Niederdruck-Turbinen
durch Vergrößerung von Lagerabstand und Anzapfquer-
schnitt und Änderungen an Innen- und Außengehaußen

Die unter diesen Voraussetzungen auskoppelbaren Heizleistungen
sind in Tabelle 1 für ein Druckwasser-Kernkraftwerk mit einer
elektrischen Leistung von 1300 МЫ und für ein kohlegefeuertes
Kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 700 MW im Kon-
densationsbetrieb wiedergegeben. Oie entnehmbaren Heizdampf-
mengen, auch bezogen auf die elektrische Leistung, sind beim
konventionellen Kraftwerk infolge der geringeren spezifischen
Frischdampfmengen kleiner als beim Kernkraftwerk. Die den An-
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zapfungen entsprechenden Vorlauf temperaturen sind in Abb. 7+8
in Abhängigkeit von der Heizleistung aufgezeichnet. Daraus
ergibt sich, daß große Heizleistungen nur mit hohen Dampftem-
pera turen der Entnahme zu erzielen sind.

Um die vorgenannte Leistungsbegrenzung in Abhängigkeit vom
Temperaturniveau zu umgehen, wurde in den Planstudien K/BN/KO
und MA/LU/HD die Wärmeentnahme aus dem Hauptturbosatz parallel
geschalteter Gegendruckturbinen untersucht [9]. Neben den
dadurch höheren Anlagekosten weist diese Schaltung auch ener-
getische Nachteile auf, da die Hauptturbine zu den Hauptbe-
triebszeiten nur teilbelastet ist. Im Durchschnitt ergab sich %
fur die Zweigturbinen-Lösung eine um rund 30 X höhere Strom- p
einbüße. (Siehe Plan-Studien-Vergleich in Teil 8.4 der Gesamt-
studie. 1 Um den thermodynamischen Nachteil der Zweigturbine
möglichst gering zu halten, schlägt die Gesamtstudie vor, bis
600 MW Wärmeleistung aus der Hauptturbine und die darüber hin-
ausgehende Wärmeleistung aus. einer Zweigturbine zu entnehmen,
um den Nachteil der schlechten Auslastung des Niederdruckteils
der Haupt turbine zu vermeiden.

Weitere Untersuchungen führten zu folgender Überlegung (10).
Die Wärmeentnahme aus einem großen Kernkraftwerk, das vom
Uarmeverbrauchzentrum weiter entfernt liegt, wird sich in der
Regel nur dann lohnen, wenn dieses eine hohe Benutzungsdauer
von rund 6000 Stunden aufzuweisen hat. da nur dann mit günsti-
geren Wärmeerzeugungskosten gerechnet werden kann als bei der
Warmeauskopplung aus einem konventionellen Kraftwerk. Des wei-
teren ist davon auszugehen, daß sich regionale Fernwärmever-
sorgungssysteme mit Wärmeleistungen von 3000 bis 4000 MW nur
schrittweise über die Wärmekopplung aus konventionellen Anla-
gen aufbauen lassen, wie dies auch die Planstudien gezeigt
haben. Daher wird sich als Regelfall ein Konzept ergeben, das
die Grundlast der Wärmebedarfsdeckung dem Kernkraftwerk, die
Mittellast dem konventionellen Kraftwerk und die Spitzenlast '

Sp.itzcnkesseln oder Wärmespeichern zuordnet. In einem solchen '••
Fall ist auch im Sommer noch eine Wärmeabnahme von 400 bis 600
MW vorhanden. Bei einem Niederdruckteil kann daher eine Dop-
pel+'lut auf Gegendruck ausgelegt werden und die Wärmserzeugung
zur Hälfte aus dem Gegendruckdampf und zu je einem Viertel aus
Entnahmen der beiden Doppel fluten erfolgen. Die Wärmeerzeugung
im Sommer beschränkt sich auf den Gegendruckteil, die Ent-
nahmen für die Heizwasseraufwärmung sind geschlossen. Geht man •
dabei von einer Rücklauftemperatur von 40 °C aus und rechnet '•';
man eine Vor lauf temperatur aus der Kra f t -Wärme-Kopplung von .',
/00 °C, so ergeben sich in etwa folgende Aufwärmstufen bei ;.|
einsv dreistufigen Aufwärmung des Heizwassers : -^-.

S-.,
40 - 60 °C über Gegendruckturbine, erste Flut; Щ

60 - 60 °C über Gegendruckturbine, zweite Flut; :J

I
60 - 100 °C Entnahmen aus den Kondensations- und Y;>

Gegendruckturbinen. г ' ^

•r.'r
ľ';
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In diese Richtung gehen Entwicklungen, wie sie zum Beispiel
bei dorn neuen Heizkraftwerksblock des Großkraftwerk Mannheim
(GKM) (Abb. 9) [11] und hei vielen von der Kraftwerksunion
(кыи) erstellten Heizkraftwerken (Abb. 10) verwirklicht wurden
[12].

2.2 Technische Entwicklungen im Fernheizleitungsbau

In Westeuropa hat sich bei der Neuverlegung allgemein die
Kunststoffmantelrohr-techn.i k durchgesetzt. 70 X aller Fernheiz-
11=4 tungen wurden 7SÖ5 .in diesem Verfahren ausgeführt С 13].
Wir dieses Verfahren vor wenigen Jahren noch auf Verteilungs-
leiturxjen kleineren Durchmessers beschränkt, so werden nunmehr
auch Transport leitungen großer Nennweite, wie die Beispiele in
Köln, Ber.lxn, Hamburg und Mannheim zeigen, bis hin zu DN 1000
m Ktins ts tf.) f'fmantelrohrtechnik ausgeführt, wobei auch bei
diesen großen Nennweiten Rohrteile von bis zu 16 m Länge an
di.» Baustelle angeliefert werden. Bei der Leitung Mannheim-
Her deiberg wurde so weit als möglich die F.lachver.legung ver-
wirklicht, so djß die Leitung auf weite Strecken eine Mindest-
ub&rdeckung von nur 40 cm aufweist. Im landwirtschaftlich ge-
nutzten Teil mußte eine Überdeckung von 1,3m eingehalten wer-

damit em Tiefpflügen (Lockerung des Erdreichs) möglich

Pf im Bau der Transpartleitung Mannheim-Heidelberg ergab sich
an neuen Entwicklungen :

1. die Verwendung dünnwandiger Stahlrohre von в und 9 mm Mand-
•stárku und die Anwendung der Finitenelementenmethode bei
der statischen Berechnung l1^1,

c. Einsparung an Entlüftungen und Entleerungen [15],
>. Dehnungskanale anstelle von Oehnpolstern,
4. we>gen statisch ungünstiger Verhältnisse konnten fabrikmäßig

gebogene Kunststoffmantelrohre nicht angewandt werden
(Abb. 11),

!>. £ rprobung neuer Muffentechniken,
6. elektrische Vorspannung der Leitung,
7. Verringerung der Grabenbreite durch Verminderung der Ab-

•it.mde zwiichen und neben den Rohren auf 20 cm,
fl. mühchmblle Verdichtung des Sandes mit einem neuen Fibra-

tionsverrJichter (Abb. 19),
1. zusätzlich versteifte Klappen.

bereit erwähnt, werden in Dänemark, zumindest in den '••
|.; Stadton A.ifhu* und Ortt'nue, Vertei lungslei tungen mit etwa 30 .[
f.' bis i>fl Z der Kosten wie sie Í-I der Bundesrepublik Deutschland j •
if; лпги t re/' fen sinti, verlegt. Auf Grund der niedrigen Vorlauf tem- ;ť
|í pera t uren ist darüber hinaus eine einfachere Abgangstechnik j
í'i-' möglich. Zur Zeit werden in der Bundesrepublik Deutschland er- J/
;fr hebliche Anstrengungen unternommen, um die Kosten der Fern- -;
|,- heuleitungsverlegung ги verringern. Der Hauptkostenunter- ''f

schied liegt m den Tiefbauarbeiten auf Grund von geringeren J
Leistungen als auch auf Grund günstigerer Einzelpreise. Durch fi •
fine extreme Flachverlegung (Abb. 12) und die Einhaltung kur- £,
гег Bauzeiten ist es in Dänemark möglich, weitgehend ohne Ver- j

i<
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bau der Gräben auszukommen, worin der Schlüssel für eine Ver
billigung der Bauweise liegt. Durch niedrige Vorlauf tempera -
turen und die Verwendung von E-Muffen wird ein Offenhalten der
Gräben für die thermische Vorspannung in weiten Bereichen ver-
mieden. Auch in Straßen montiert man die Rohrleitungen entwe-
der neben oder über dem Graben. Bei kurzen Bauzeiten können
auch die Verkehrssicherungsmaßnahmen verringert werden. Bei
der Anschlußtechnik kommt den Dänen zugute, daß ein späterer
Anschluß an eine bestehende Leitung nur sehr selten vorkommt,
d. h. daß die Hausanschlüsse im Zuge der Leitungsverlegung
ausgeführt werden können. Infolge des hohen Heizölpreises kann
die Fernwärme dort so günstig angeboten werden, dafl sich alle ^

Hauseigentümer für den Anschluß an die Fernwärme entschließen, /il
sobald diese angeboten wird. Die Einführung einer extremen ''
Flachverlegung mit Überdeckungshöhen von etwa 35 cm bei den
Verteilungsleitungen in der Straße hat nicht nur den Vorteil
des geringeren Grabenaushubs und des Arbeitens ohne Verbau,
sondern gewährleistet darüber hinaus, daß alle anderen Versor-
gungsleitungen in den Straßen überfahren werden können, also
weder umgelegt noch unterfahren werden müssen. Die Anwendung
einer solchen Flachverlegung wird bei uns durch die Abgangs-
technik erschwert, wobei der Grundsatz, nur mit Steigung ins
Haus zu gehen, bereits weitgehend verlassen wurde. Als erstes
Hindernis erweist sich hier in der Regel der Bordstein
{Abb. 13) und die in Mannheim bisher weitgehend angewandte An-
bohrtechnik [18].

Wenn man einen unteren, Abgang grundsätzlich vermeiden will -
auch darüber wäre nachzudenken -, bleibt' nur noch die Anwen-
dung von flexiblen Leitungen, wobei sich das Flexwellrohr in
der Regel als zu teuer erwiesen hat. Die nächst billigere Lö-
sung ist das Aquawarm-System (Abb. 1K) in Kupferrohrtechnik,
das in der Lieferung immer noch 50 bis 100 7. teurer als das
Kunststoffmantelrohr ist. Die in Wolfsburg und in den nordi-
schen Ländern damit hergestellten Abgänge sind in Abb. 15 dar-
gestellt. Soweit die Rohrleitung gerade ins Haus verläuft,
kann auch das Lohja-System zur Anwendung kommen, wobei die
Dehnung der Rohrleitung im Haus aufgenommen wird. In letzter
Zeit kommt auch ein dünnwandiges Weichstahlrohr mit einer
weicheren Polyurethanisolierung zur Anwendung. Um Anschlußlei-
tungen in Vorgärten zu führen, bietet das Aquawarm-System die .
Möglichkeit, Sträucher und Bäume in einem spatenbreiten Graben -',
leicht zu umgehen und damit unübersehbare Vorteile. Wie die ,?
Tmbmllm 2 zeigt, konnten in Uolfsburg sehr niedrige Leitungs- ľ;
kosten erreicht werden, die dazu geführt haben, daß man in ','
Einfamilienhausgebieten eine Leitungsverlegung von Haus zu ','•
Haus gegenüber der in der Straße bevorzugt, wodurch auch kurze \
Leitungswege gewährleistet sind (Abb. 16) 117]. Щ

2.3 Umu» Heuestationstechnik í
.-ý

Plattenwärmetauscher heben bei großen und kleinen Leitungen zu Щ
kostengünstigen Lösungen mit' erstaunlich niedrigen Grädigkei- ';'£*
ten von г bis 3 К geführt. Daher hat insbesondere bei kleinen •'•
Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland die Tendenz zum vj
indirekten Anschluß bzw. bei Neubaugebieten zu Sekundärnetz- •"

•">
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Systemen geführt. Abb. 17 zeigt eine Wärmetauscherstation mit
Plattenwàrmetauscher -fúr eine Leistung von 10 MW und Abb. 19
von 70 kW.

Abgesehen von sicherheitstechnischen Erwägungen hat der indi-
rekte Anschluß auch da Vorteile, wo Heizkörper dem Ruhedruck
des Netzes nicht standhalten und bei einem direkten Anschluß
ausgewechselt werden müßten. Auch Anlagen mit Stahlradiatoren
werden heute in der Bundesrepublik wegen der vereinzelt aufge-
tretenen Spaltkorrosionen in der Regel über Wärmetauscher an-
geschlossen.

Bei Anschlußwerten bis 200 kW führen sich trotz aller Wider- J
stände und Schwierigkeiten mehr und mehr von Lieferfirmen an-
gebotene Kompaktstationen (Übergabestation + Hauszentrale)
ein. Wie Abb. 19 [183 beispielhaft zeigt, können d.durch die
Stationskosten etwa halbiert werden. Diese Kosteneinsparung
wird nicht nur durch die werkstattmäßige Fertigung der Haus-
station erreicht, sondern auch durch die großen Stückzahlen
von Armaturen, Regelgeraten und Meßeinrichtungen, die bei
großer Anzahl mit einem ansehnlichen Rabatt geliefert werden.
Hinderlich bei der Einführung dieser Stationen ist, daß die
Versorgungsunternehmen voneinander abweichende Regelungen
praktizieren, und es zu einer an sich wünschenswerten Normung
bisher noch nicht gekommen ist. Die Artenvielfalt hat anderer-
seits den Vorteil, daß der Weg zu immer kostengünstigeren Lö-
sungen offen bleibt, andererseits aber den Nachteil, daß der ]
Schritt zu einer wirklichen "Massenfertigung" unterbleibt, wie
das z. B. auf der Erdgasseite bei den Heizkesseln der Fall
ist, die heute steckdosenfertig mit außentemperaturgesteuerter
Regelung und eingebauter Umwälzpumpe geliefert werden.

г.* Weitere erwähnenswerte Entwicklungen

Auf eine Reihe von weiteren zum Teil länderspezifischen Ent-
wicklungen kann hier nur hingewiesen werden:

1. Nutzung der Erdwärme für Fernwärmesysteme insbesondere in
Frankreich (GéothermieI ;

2. die Anwendung großer Wärmepumpen bei der Fernwärmeversor-
gung insbesondere in Schweden und die Entwicklung einer
Zweistoffwärmepumpe in Mannheim;

3. Der Einsatz von rund SOO Blockheizkraftwerken in der Bun-
desrepublik Deutschland mit kleinen und großen Ö'l-/Gasmo-
toren bei kleinen Fernwärmesystemen ; ,

4. Die Einführung der Wirbelschichtfeuerung bei kleinen und :
mittleren Kraftwerkskesseln; ^

5. Der Bau von drucklosen Wärmespeichern mit Wasserinhalten 1
bis zu *fl 000 m3 Д-

6. Die Verwendung von Kunststoff- und Gußrohren als Mediumrohr
7. Die »Einführung neuer Leitwarttechniken (Bildschirm, Fern- ,

£< wirkanlagen mit Mikroprozessoren, Bustechniken und Rechner)
zur Überwachung und Steuerung von Fernwärmesystemen
(Abb. 201.
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3. Sytmmauslmgung in dmr fernwěrmeversorgung

3. i Niedrige Vorlauftemperaturen für Wärmmtransport und
-Verteilung

Bei Systemen, die mit intensiver Kraft-Wärme-Kopplung betrie-
ben werden, haben sich im letzten Jahrzehnt die Kostengewichte
verändert. Bei der Erzeugung ergaben sich erhebliche Kosten-
steigerungen, sowohl bei den Anlagekosten als auch bei den
Brennstoff kosten; während es bei den Anlagen für Transport und
Verteilung nicht zuletzt auch durch die Einfuhrung von Kunst-
stoffmantelrohrtechnik und Flachverlegung zu Kosteneinspa-
rungen gekommen ist. Geht man von aktuellen Kostendaten 'aus,
so ergeben sich die in Abb. 21 wiedergegebenen optimalen Vor-
lauftemperaturen bei gleitender Fahrweise, wenn man mit einem
Spitzenkesselleistungsanteil von 30 bis tO Z bei der Wärmeer-
zeugung rechnet í 19]. Wie aus der Darstellung zu ersehen,
ergeben sich auch für das Transportsystem verhältnismäßig
niedrige maximale Vorlauftemperaturen, wenn größere Wärmelei-
stungen zu übertragen sind. Oie Tendebz dieser Aussage wird
durch eine Reihe von anderen in letzter Zeit vorgelegten
Untersuchungen bestätigt. 120, 21, 22].

Das Komitee für Allgemeine Fragen der UNICHAL hat гит Kongreß
19B7 in Berlin eine Untersuchung "Überlegungen zur wirtschaft-
lichen Vorlauftempe r a tu r in Wärmeverteilungsnetzen" [23]
vorgelegt.

Abb. 22 zeigt eine Hausstationsschaltung für den direkten An-
schluß, bei der die Drücke und Vorlauftemperaturen im'Netz
kleiner als die maximal zulässigen sind. ••

Abb. 23 gibt das Schaltschema einer Hausstation wieder, bei
der diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Wie aus Abb. 24 zu ersehen ist, beträgt der Unterschied in den
Kosten der Hausstationen mit direktem Anschluß bis zu einer
Wärmeleistung von 250 kW 5 000 DM je Station.

Ein wesentlicher Anteil der Investitionen einer Fernwärmever-
sorgung entfällt auf den Bau der Wärmeverteilungsnetze. Die
Wirtschaftlichkeit der Fernwärmeversorgung wird daher maßgeb-
lich von den Netzbaukosten bestimmt. In Abb. 25 sind die Ko-
sten der Leitungsverlegung für Kunststoffmantelrohrsysteme in '
Abhängigkeit von der Nennweite dargestellt. Während die Kosten •'•}
für Rohrleitungen und Isolierungen innerhalb verhältnismäßig -,;
geringer Grenzen von 10 bis 20 t schwanken, ergibt sich für ^
die Tiefbauarbeiten ein breites Band der Kosten. Die niedrig- »j
sten Werte treten dabei naturgemäß in Neubaugebieten auf, da jj*
hier die Kosten für cfie Leitungsumlegungen, den Straßenauf rf
bruch und die Wiederherstellung für den Verbau und für die . ;,'-j
Verkehrssicherung entfallen. Auch können die Heizleistungen, ';
z. B. zusammen mit der Wasserleitung, in einen gemeinsamen -.j
Stufengraben verlegt werden. Bei der Verlegung von Heizlei- '*
tungen in der bestehenden Bebauung liegen die Kosten wesent- -Ц
lieh höher und schwanken in einem weiten Bereich. j
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Für die Untersuchung ist jedoch nicht so sehr die absolute
Höhe der Kosten von Belang, sondern vielmehr die Kostenände-
rung mit dem Leitungsdurchmesser und zusätzlich die Frage, ob
die absoluten Kosten durch Änderung der Vorlauf tempera tur
wesentlich beeinflußt werden können.

Als weitere Kostengröße geht die Anschlußtechnik mit in die
Kostenüberlegungen ein. Hierbei sollen nur solche Kostenunter-
schiede betrachtet werden, die von der Vorlauftemperatur be-
einflußt werden. Bei höheren Vorlauftemperaturen spielt die
Restdehnung der Verteilungsleitung selbst wie auch die Dehnung
der Anschlußleitung eine zunehmende Rolle. Abb. 26 С24]
zeigt die verschiedenen Anschlußtechniken im Bereich der Mann- а
heimer Fernwärmeversorgung mit maximalen Vorlauf temperaturen ;
von 140 °C. Demgegenüber zeigen die Erfahrungen in Odense
und anderen dänischen Städten mit maximalen bzw. weitgehend
konstanten Vorlauftemperaturen von 90 bis 100 °C, daß auf
zusätzliche Maßnahmen zur Aufnahme der Restdehnung der Vertei-
lungsleitung und für die Dehnung der Anschlußleitung verzich-
tet werden kann, soweit diese nicht mehr als 19 m lang sind.
Die hierdurch zu verzeichnende Kosteneinsparung beträgt 2 000
bis * 000 DM/Anschlußleitung.

Selbst wenn man davon ausgeht, daß bei der Leitungsverlegung
in der Straße für beide Systeme keine Kostenunterschiede anzu-
setzen sind, zeigt die Kostenrechnung, daß Systeme mit hoher
Vorlauftemperatur nur dann kostengünstiger sind, wenn auf
100 m Verteilungsleitung wesentlich weniger als ein Hausan-
schluß entfällt.

Zur Verminderung der Kosten werden insbesondere in Netzen mit
höheren Vorlauftemperaturen in zunehmenden Maße Sekundärsyste-
me, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten, einge-
setzt. Diese sind entweder über eine Beimischstation oder über
Wärmetauscher vom Transportnetz getrennt.

3.2 Unkonventionelle Wärmetransportsysteme

Kanalverlegte Transportsysteme verursachen hohe Kosten. In den
osteuropäischen Staaten sind daher große Wärmetransportlei-
tungen meist als Sockelleitungen erstellt worden. Sie werden
sich in den westeuropäischen Ländern nur in geringem Maße ver- .',
wirklichen lassen. Daher ist nach einer Verringerung der Ko- \
sten für erdverlegte Wärmetransportsysteme zu suchen was, wie \
gezeigt, mit dem Übergang zum Kunststoffmantelrohr schon zu
einem wesentlichen Teil gelungen ist. ;

Я
Wenn auch die Wärmepumpe energetisch und wirtschaftlich in der *
Regel ungünstiger als die Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, so Д
ergeben sicŘbeim Wärmetransport auf weit» Entfernungen den- Л
noch wirtscmftliche Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen. *
Dies kann dadurch geschehen, daß, wie bei der "kalten" Fern- Д
wärme (Abb. 27), Abwärme in kostengünstigen Einrohrtransport- ,f
Systemen in die Verbrauchszentren transportiert und dort über i.
Wärmepumpen auf ein Temperaturniveau angehoben wird, das, über \
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kleine Nahverteilungssysteme verteilt, ausreicht, um Verbrau-
chst- mit Raum- und Brauchwärme zu verseben.

Wärmepumpen können aber auch dazu dienen, die Rücklauf tempera-
turon im W.» rmetransportsystem zu verringern f Abb. 28), um

• das Transportsystem dadurch zu verbilligen, daß die Rück-
lauf leitung unisoliert ausgeführt wird oder in Wegfall kom-
men kann, so daß das durch die» Wärmepumpe abgekühlte Wärme-
transportwasser in ein verbrauchsnah gelegenes Gewässer ein-
geleitet wird, und um

• einen Teil der benötigten Wärme verbrauchsnah über Wärme-
pumpen ги erzeugen, um dadurch Wärmetransportkosten einzu-
sparen. Oie Wärmepumpen können entweder am Ende der Trans-
portleitung oder v&rbrauchsnah - wie bei der "kalten" Fern-
wärme aufgestellt werden.

In [tû] ist ein ausführliches Computerprogramm für die Er-
mittlung der einzelnen Kostenbestandteile der Wärmeerzeugung
und des -transportes für die vorgenannten Verfahren dargelegt
•sowie Voraussetzungen und Ergebnisse wiedergegeben. Daneben
erfolgt eine vereinfachende Darstellung in Kostenfunktionen,
die in einigen Abschnitten erweitert wurde. Bei Transport-
systemen, die mehrere Orte? zu versorgen haben, ist dieses Ver-
fahren besonders geeignet, in kürzester Zeit Ergebnisse und
die Parameter für eine optimale Auslegung zu liefern.

In Abb. 29 sind für die Höchstlasten von 100. 500 und 1000 МЫ
di» ermittelten Erzeugungs- und Transportkosten in Abhängig-
keit von der Entfernung aufgetragen, wobei bei den Systemen
mit Wärmepumpe nur die Zwei s to f fWärmepumpe in die Betrach-
tungen елпЬегодеп wurde.

Von den Stadtwerken Mannheim wurde im Rahmen eines vom BMFT
gpforderten Forschungsvorhabens [25] eine Zweistoffwärme-
pump» (Ammoniak/Wasser>, die gegenüber der Einstoffkompres-
sionswarmepumpe dann wesentliche Vorteile aufzuweisen hat,
wenn größere Abkuhl- und Aufwärmespannen, z. B. von 20 bis
m K, gegeben sind.

Bei größeren Entfernungen erweist sich das Einrohrsystem als
günstigstes Wärmetransportsystem. Oie "kalte" Fernwärm» mit
?weistuf fWärmepumpe ist das nächstgünstigste System. Für Frei-
leitungsiysteme ohne Wärmepumpe liegen die Wärmeerzeugungs-
und -transportkosten in etwa gleich mit denen des Zw*irohr-
•i y stems mit Wärmepumpe (It).

1976' wurde von Alefeld [26] eine Untersuchung veröffent-
licht, in der verschieden» Möglichkeiten des Wärmetransportes
mittels Schiene und Schiff untersucht wurden. Neben d»m H»iß-
wassertransport wurden Systeme von Salzen oder Lösungen unter-
sucht, bei denen die Warme im Kraftwerk, z. B. durch das Ver-
dampfen von Ammoniak, gespeichert wird. Oi» »inig» Jahre spä-
ter erschienene Untersuchung der TH Aachen T27Í führte im
Gegensatz zu den Aussagen von Alefeld zu einer wirtschaft-
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Jachen Überlegenheit des Heißwassertransportes gegenüber dem
von Salzgemischen. Nach diesen Untersuchungen war der Bahn-
transport bei kleineren Wärmemengen und großen Entfernungen
überlegen .^

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn wurden im
Rhein-Neckar-Raum zwei Streckenführungen untersucht. Für beide
wurde eine Wärmeauskopplung aus dem Großkraftwerk Mannheim an-
genommen. Oie erste Strecke führt über Weinheim nach Bensheim,
die zweite verläuft über Heidelberg-Neckargemünd-Meckesheim
nach Sxnsheim. Oie Warmehöchstlast der zu versorgenden Orte im
ersteren Falle beträgt 130 МЫ, im zweiten Falle (ohne Heidel-
berg) 243 MU. Oas zu transportierende Heizwasser wird im Heiz-
kraftwerk auf 150 °C erwärmt, mittels Bahn an den Ver-
brauchsort transportiert und dort mittels einer Beimischung
aus dem Rücklauf auf die Vorlauftemperatur des örtlichen Ver-
teilungsnetzes von 70 bis 120 °C abgekühlt. Dabei hat es
sich Alt vorteilhaft erwiesen, in diesen Prozeß noch eine
Wärmepumpe einzuschalten, die das Rücklaufwasser von z. B. 40
juf 10 °C abkühlt und andererseits das Beimischwasser er-
wärmt tAbb. 30).

Die Berechnungen ergaben, daß die Wärme -je nach Wärmeleistung
fuv 56, • • bis 80,-- DM/MUh bereitgestellt werden kann, und die
Kosten somit nur in einem geringen Maße von der Transportent-
fvrnung abhängig sind. Der Schiffstransport läuft in etwa nach
gleichem Schema ab. Untersucht wurde beispielhaft die Strecke
Mannheim-Worms. Als Höchstlast wurde ein Wert von rund :H0 МЫ
angenommen. 40 Z dieser Leistung sollten nach Berechnung über
den Schi f fs transport bereitgestellt werden. Die Rechnung
fahrte ги Bereitstellungskosten der Wärme von rund 60,--
OM/MWh. Otese Kosten liegen damit höher als beim Rohrleitungs-
transport . Weiter Untersuchungen zeigten, daß der Schiffs
transport dem Rohrleitungstransport nur bei kleinen Leistungen
bis etwa 50 МЫ Höchstlast überlegen ist.

i
А

/i

-712-



ЯкиммяипьгШ11i

Htidnvf-
9HHttWM

1У01

«i

«i

um-KKw

w*c
4 M
4 M

1400

no
ISOO
1H0
MO

1И0
мое

70 «C

MO
• M
•70

T U
1900
1*00

MO
1M0
1N0

•МММ

«•с
IM
M*
и»
M *
МО
МО

88
1

iWHMt

»•с
IM
МО
400

но
«0
МО

270
•10
МО

Auskoppelbare Heideituneen in MW Tabelle, i

Owl OHM

ЮМММи

оимлс
ия №

140

НО

ю.
240

ЗМ

IM

440

toot

430

4M

ON 32/40
«и Ьк

IM

2М

(МО»

2М

МО

МО

470

<И0>

440

470

DMM
мя to

IM

-

МО

2М

ЗМ

220

-

•20

470

•10

Tabelle. 2

• » t J « »

Bewag-Pernwarmcnttz mit Htizkrallwtrktn
und Netzpumpslationen

Abb. 1



Farnwïrmatranaportlaltwni GKM Mannheim • Haidalbarg МОлЩ " "i! í,.
Abb. 2

Wirmavarcorflungtplan Koppanhagan Abb. 3

rarnwVrmavarsoriiiing Лага- Limmattal

- 7 1 4 -

Abb.4

>4

I?"



Schaltungen für Turbinen von Leichtwasserreaktor-Heizkraftwerken

Abb. 5
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Erreichbare Votfauftemperaturen in
Abhängigkeit von der Heizleistung

Abb. 7

Auswkkungen der Heizschaltungen
auf die elektrische Leistung

Abb. 8
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HausanschluDleitung vom Kunststoff -
mantel röhr mit aquawarm Doppelrohr

Abb. 15
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Abb 16
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Abb. 17
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Abb.'
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Hausstation ohne Beimischung
System 110/50 °C Abb. 2 2
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПИТАЕМЫХ ОТ НЕСКОЛЬКИХ
И РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Николов Н., Савчев Хр., Даскалова М.,
Ловечев П., Вылкова В., Дочев Ст.
/Народная Республика Болгарии/

Развитие систем централизованного теплоснабжения в НРБ
и в других странах приводит к их усложнению и сопровождается
большими трудностями в разработке исследований их перспектив-
ного развития. Приходится рассматривать множество вариантов
/разрез в пространстве/ и множество этапов /разрез во вре-
мени/, а это невозможно сделать с помощь» ныне применяемых
ручных методов. Оптимизационная задача сложна, с множеством
подобъектов, возможных к ним решений, нелинейных зависимос-
тей и др.

Очень часто приходится рассматривать совместную работу '
множества источников /конвенциональных и ядерных/. Тепловые
сети между ними получаются закольцованные, источники работают
как пиковые или как основные, перебрасываются нагрузки между
отдельными районами и все это - при этапном развитии. Не-
обходимо исследовать разные концепции по связям между источ-
никами и районами, их совместную работу в гидравлическом и
тепловом режиме и др.

Системам теплоснабжения необходимо обеспечить такие ре-
жимы работы, чтобы покрытие тепловых нагрузок всех районов !
происходило при минимальных расчетных затратах. При этом не-
обходимо удовлетворить определенные требования обеспеченное- я

ти и надежности теплоснабжения. $

ЧИсходя из всех этих требований, на которые должна от- v,.
вечать данная тепловая сеть, выявляется необходимость преду- .!
смотреть возможности многоварнантного исследования предла- ;Т;
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гаемых технических решений. Одновременно с этим считаем, что
для конкретного проектирования, для оптимизации решений, для
предварительного исследования возможных эксплуатационных ре-
жимов и дру их проблем необходимы новые методы и средства.
Имеются ввиду алгоритмы и программы для ЭВМ, с помощь» кото-
рых осуществляются исследования еще на этапе предварительных
исследований и при проектировании.

Оптимальное проектирование и эксплуатация систем тепло- -
снабжения, питаемых от нескольких источников, особенно если
есть и ядерные, приводят к некоторым специфическим требова-
ниям. Более специфические становятся как схемные решения, так
и подход к выбору параметров, гидравлических и тепловых режи-
мов, надежности теплоснабжения. Все они дают отражение как
на методы оптимизации и проектных решений, так и на эксплуа-
тацию' систем.

В системах, питаемых от нескольких источников, безуслов-
но возникает необходимость в осуществлении схем, дающих воз-
можность для параллельной работы некоторых или всех источни-
ков при питании нескольких районов. Это требует рассмотрения
связей между районами с меньшей или большей пропускной способ-
ностью. Их режимное использование можно предусматривать на
весь год или только на летний период. Они могут служить одно-
временно для резервирования теплоснабжения хотя бы частей со-
седних районов при ремонтах, авариях и др.

Основным вопросом при появлении ядерных теплоисточников
является связь существующих районных источников и сетей
с транзитной сетью из таких источников.

Использование ядерных источников для теплоснабжения де- i
лается с целью получения экономии органических топлив. Кроме ]

того, известно, что у них больше специфических капитальных \

затрат по сравнению с конвенциональными источниками. Поэтому $
ядерные источники следует использовать для покрытия основной i
тепловой нагрузки, а пиковые нагрузки покрывать источниками "'

органического топлива. Эти новые источники появляются в су- '
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шествующих системах теплоснабжения. В этих условиях наличные
конвенциональные источники включаются параллельно ядерному
источнику. Такое присоединение можно осуществить принципиаль-
но пс следующим трем способам [3] :

1. Узел присоединения крупных районных котельных или
ТЭС к транзитной магистрали с возможностью выдачи части мощ-
ности из котельной или ТЭС в транзитную сеть;

2. Узел присоединения котельных небольшой мощности i
к транзитной магистрали, без возможности выдачи мощности;

3. Узел присоединения района без пиковой мощности.

Кроме способов схем присоединения районов и их источни-
ков к общей сети с ядерного источника, важным является и
принципиальный вопрос о схеме транзитной сети с нового ис-
точника до и между районов.

В общем возможны две решения: лучевая и кольцевая сети.
Лучевая сеть возможна при снабжении одного или двух районов.
При больше двух районов можно рассматривать и кольцевую сеть.

Связь всех районов в одно кольцо повышает стоимость ре-
шений. Поэтому алгоритмы и программы для расчетов должны
разрешать многовариантные решения. Кроме того, правильно
будет если они давали возможность расчитывать системы, раз-
вивающиеся динамически как в пространстве, так и во времени.

Данная система теплоснабжения строится и развивается
иногда 10 и больше лет при недетерминированных и детермини-
рованных исходных данных. Для решения такой задачи считаются .•
заданными: районы теплоснабжения с их тепловыми нагрузками, 5

" • • i

трассы тепловых сетей и наличные или новопроектироаанные %

районные источники. Известно также и развитие сетей и источ- ?
ников в районах. Предусматривается постепенное связывание \

•тих районовг путем соответствующей транзитной и распредели- А

тельной сети, к новому основному источнику. Источник и его "-i

сеть даются в нескольких вариантах касательно конфигурации, *



диаметров теплопроводов и способа прокладки» параметров тепло-
носителя и метода регулирования, этапности строительства сети
и источника.

Задача состоит в:

1. Осуществлении распределения покрытия тепловых нагру-
зок между основным и районными источниками;

2. Расчете гидравлического режима транзитной, распреде-
лительной и районных сетей;

3. Определении мест и параметров насосных и дроссельных
станций по главной транзиткой и распределительной сети;

4. Определении технико-экономических показателей системы
в различных вариантах и их представлении в удобном для срав-
нения виде.

Полной и точной реализации этой модели мешают некоторые
особенности рассматриваемых объектов. Поэтому до сих пор нет
методов для решения этой задачи, дапцих возможность находить
абсолютный оптимум. Трудности возникают при попытках учиты-
вать следующие особенности [5] :

1. Целочисленность некоторых характерных величин
/число источников и агрегатов в них, диаметры труб и др./;

2. Нелинейность, обусловленная нелинейной зависимостью
капиталовложений от мощности агрегатов, диаметров и пропуск-
ной способности теплопроводов и пр.;

3. Динамика, т.е. непрерывное развитие теплофикационной
системы с увеличением тепловых нагрузок.

В связи с этими трудностями для решения задачи исполь-
зуются приблизительные метод»!, по которым решение не всегда
составляет абсолютный оптимум, но приближается к нему.

Таковым методом является т.н. "оценочный" метод
По этому методу, на основании предварительного анализа,

4
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определяются варианты структуры теплофикационной системы.

Проектировщик определяет /выбирает/ число источников тепла

и их мощности, а также потоки тепла от источников к районам

теплоснабжения. С помощью математических моделей для источни-

ков и тепловых сетей определяются, для каждого варианта,

структура системы теплоснабжения и оптимальное решение. Путем

сравнения решений для всех вариантов выбирается лучшее решение.

Кроме возможности рассмотрения множества вариантов, сле-

дует подчеркнуть и возможность расчета множества этапов. Соз-

дается возможность для каждого этапа проводить тепловые, ги-

дравлические и технико-экономические расчеты для большого

числа характерных режимов в годовом разрезе. Можно проводить

расчеты при различных значениях удельной тепловой нагрузки

в течение отопительного периода, а также при средней и макси-

мальной нагрузке летом.

Этот комплекный подход приводит к главной схеме алго-

ритма, основанной в самом общем смысле на принципе динами-

ческого программирования. Традиционное формулирование этого

принципа требует шаговые процессы оптимального управления

во времени различных физических систем [4] . В нашем случае

физическая система - это рассматриваемая комплексная тепло-

вая сеть. Подобие времени - это расположение в пространстве

всех возможных вариантов для решения этой сети. Управление

состоит в сравнении различных вариантов. "Фазовая переменная",

определяющая состояние системы в "каждый момент" - это удо-

влетворение тепловых потребностей и гидравлических требова-

ний каждого района или подрайона при покрытии нагрузки всей

системы основным и районными источниками. Идея этого прин-

ципа заложена в структуре пакета программ для осуществления

оптимизации.

Пакет построен в следующей последовательности:

1. Ввод входной информации;

2. Подпрограммы для обработки входной информации, ис-

пользованной при расчетах всех вариантов;
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2.1. Температурный график;

2.2. Климатические данные и график продолжительности

тепловой нагрузки}

2.3. Переменный режим подогревателей для БГВ;

3. Истинная программа расчетов поциклично по всем ва-

риантам и всем этапам, составленная из следующих подпро-

грамм;

3.1. Потери тепла по сетям; ~

3.2. Баланс нагрузок и мощностей;

3.3. Тепловые нагрузки и расход тепла по районам

и в целом;

3.4. Расход сетевой воды по районам;

3.5. Покрытие тепловой нагрузки по районам;

3.6. Гидравлический режим по районам;

3.7. Комбинирование покрытия тепловой нагрузки и ги-

дравлического режима по районам;

3.8. Тепловые и гидравлические нагрузки по главной

тепловой сети;

3.9. Гидравлический расчет главной распределительной

сети;

3.10.Гидравлический расчет главной транзитной сети;

3.11.Приведенные расходы.

Во всех подпрограммах расчеты проводятся в циклах по

районах и по характерным значениям удельной отопительной ."

нагрузки, а также по этапам.

Разработанный пакет программ включает широкий круг л

вопросов, связанных не только с конкретной оптимизацией \,

схем тепловых сетей, питаемых от нескольких источников. f

Пакет применим и в других проектировочных решениях и это "-•

бесспорно повышает ценность отдельных программ. í
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В основном программы этого пакета делятся на две группы:

1. Программы для обработки информации общего характера;

2. Программы для расчета конкретных районов систем теп-
лоснабжения .

К первой группе относятся программы расчета температур-
ного графика, график продолжительности тепловой нагрузки и
переменного теплового режима подогревателей бытового горяче-
го водоснабжения. Эти программы можно применять и самостоя-
тельно.

С помощью других программ обрабатываются разные данные
и получаются промежуточные результаты, необходимые для даль-
нейших расчетов. В этом смысле они не дают возможность само-
стоятельного применения и их надо рассматривать главным обра-
зом как элементы комплекса программ для тепловых, гидравли-
ческих и технико-экономических расчетов.

Пакет предоставляет возможность проводить расчеты мно-
жества возможных решений, которые проектировщик желает срав-
нить. При этом показатели расчетов получаются в табличном
виде для всех этапов, на которые введены входные данные.
Пока сравнение осуществляется проектировщиками, но преду-
сматривается разработка подпрограммы для сравнения и работы
в диалоговом режиме по комплексной оптимизации.

•••)
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VAKUUMISOLIERTE ROHRLEITUNGEN FÜR FERNWÄRME AUCH IN UNGARN

György Dezsô, Budapest (H)

Mihály Hónigh, Miskolc (H)

ZUSAMMENFASSUNG

Das "Rohr in Rohr" Verfahren als eine Methode der Verlegung der Wärme-

transportleitungen ist in der letzten Zeit auch in Ungarn angenommen

worden, sogar macht diese Methode neulich die Mehrheit der Bauvorhaben

aus. 1987 ist eine besondere Ausführung von diesen Verlegungsverfahren,

eine vakuumisolierte Stahlmantelrohrleitung zustande gekommen. Die An-

lage ist 1987 in Betrieb genommen und die Betriebserfahrungen sind ein-

wandfrei.

Mit den vakuumisolierten Stahlmantelrohren verfügen wir über ein Ver-

fahren, das im Vergleich mit den früher bekannten Rohrverlegungsver-

fahren mehrfach bessere technische Parameter hat. Dieses Verfahren

stellt vor allem in Fernwärmesystemen über 120-130 С Betriebstemperatur

bzw. bei der Verlegung von Fernrohr- und Transitleitungen von hoher Bet-

riebssicherheit eine konkurrenzfähige Lösung dar. Über die hier darge-

stellten' Prinzipien hinaus sind wir in den Besitz einer technischer Kul-

tur und know-how geraten, die für die einwandfreie Planung und Ausführ-

ung notwendig sind.

Unser Bericht gibt einen Überblick über die auf diesem Gebiet anwendba-

ren Verfahren solchen Typs) und informiert über die Entscheidungs- und

Planungsaspekte der in Ungarn ausgeführten 1320 m Langen Leitung, sowie

über die wichtigsten technischen Angaben derselben.
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1. EINLEITUNG

• Die Wärmetransportleitungen sind und bleiben wesentliche Subsysteme

des Gesamtsystems der Fernwärme auch bei Systemen wo der Transport

der Energie nicht als Wärme, sondern als gebundene chemische Ener-

gie erfolgt (wie bei dem sog. EVA-ADAM-System) oder bei der prak-

tischen Ausführung der teilwese leitungfreien Wärnef.ransportsysteipen

(z.B.Heiswassertransport mit Druckbehälter). Wollen wir also den Wär-

metransport aufgrund technisch-ökonomischen Überlegungen weiterhin

so durchführen, dass wir dass Wärmetransportmittel (meistens Was-

ser) erwärmen, zum Abnehmer führen, abkühlen und rückführen lassen,

so wird das Wärmetransport-Wärmeverteilung Subsystem sowohl in der

Gesamttechnologie der Fernwärmeversorgung wie auch in den Kosten

eine sehr wichtige Rolle spielen. Ausbau der Infrastuktur des Wär-

metransports und dessen Betrieb sind in meisten Fällen massgebend

für die Betriebsregime, die Ausdehnung, die Betriebssicherheit und

die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Aus diesen Gründen müssen

der Rohrleitungbau, dessen Technik und Technologie sehr ernst ge-

nommen werden.- Diese Erkenntnis wird unterstüzt durch die ver-

schnellerte Entwicklung auf diesem Gebiet in den letzten zwei Jahr-

zehnten.

• Auch die Ereignisse der letzten fünfzehn Jahre, wie die zweifache

Explosion der Energiepreise, die verstärkte Erfordernisse des Um-

weltschutzes trugen dazu bei, dass die Wärmetransportleitungen

wieder in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit gerieten. Die früher

ausser Acht gelassene Nutzung von Abfallwärme und Thermalwasser

sind wirtschaftlich geworden und das brachte immer wieder neue Auf-

gaben im Bau der Wärmetransportleitungen jnit.

• Bei den besonderen ökonomischen Unständen Ungarns ist die traditio-

nelle Technologie des Eisenbetonschutzkanals verhältnismässig lan-

ge aufrechterhalten geblieben, und nur mit einer Verzögerung nach

den west-und nordeuropäischen Länden wurde mit der Anwendung von

PUR-isolierten Rohren mit Kunststoffmantel angefangen. Denselben

ökonomischen Aspekten zufolge sind die Systeme mit hoher gleiten-

der Temperaturregime, meistens max.150 С, für die Fernwärmever-

sorgung Ungarns kennzeichnend. Das ist prinzipiell zu hoch für die
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Kunststoffmantelrohre. Die Sache wird einigermassen verbessert da-

durch, dass die Kapazitäten der bestehenden Systeme meistens über-

dimensioniert und die Systeme selbst unvolldständig ausgelastet

sind, so dass die Notwendigkeit der Einhaltung des Nominalwerts von

150 С bei der praktischen Betriebsregime nicht besteht, infolgen-

dessen die Anwendung einer niedriegeren Temperaturregime und mehr

oder weniger Massenstromzuschusses möglich wird. Es ist trotzdem

festzustellen, dass die technische Anwendbarkeit der Kunststoffman-

telrohre in Ungarn an der Grenze des Möglichen liegt. Es hat sich

also die Anwendung einer solchen Rohrverlegungtechnologie in Un-

garn als notwendig erwiesen, welche bei zufriedenstellenden tech-

nischen Parametern die Vorteile des "Rohr in Rohr"-Verfahrens be-

halten kann. Unter diesen Umstanden wurde in der Stadt Miskolc,

als erste in Ungarn, eine vakuumisolierte Rohrleitung mit Stahl-

mantelrohr verlegt worden.

• Die Anpassung der Stahlmantelrohre in die Stammtafel der Wärmetrans-

portleitungen wird im Bild 1 dargestellt.

2. VAKUUMISOLIERTE ROHRVERLEGUNG IN UNGARN

2.1. Entscheidungsargumente

Für die Aufgaben im Bild 2 hat sich die Anwendung von Kompensatoren

innerhalb der möglichen Technologien der vakuumisolierten Stahlman-

telrohre als zweckmässig gezeigt, mit Rücksicht auf die Baukultur

und industrielles Hinterland in Ungarn. Nimmt man in Rücksicht,

dass die oberwähnte Technologie vollkommen aus einheimischen Werk-

stoffen auszufUhrem ist, während bei Stahlmantelrohren mit hohen

Durchmessern ein mit Zoll beschlagenes Importpreis für das Mantel-

rohr gerechnet wird - sind Stahlmantelrohre abhängig vom Durchmes-

ser und den Umständen der Verlegung bei den ungarischen Preisver-

hältnissen 10 zu 20 % billiger, als Kunststoffmantelrohre gleichen

Durchmessers, über den Vorteilen hinaus wie Einsparung an den

Investitionkosten und höhere Temperaturfestigkeit sind weitere

Vorteile dieses Verfahrens nachzuweisen:

Ш Durch das druckfeste Mantelrohr wird die Betriebssicherheit ver-

doppelt. Einen solchen Vorteil konnte kein anderes bis jetzt be-
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kanntes Verfahren bieten. Der Betrieb des Systems kann nähmlich auch

nach einer eventuellen Beschädigung des Mediumrohrs aufrechterhalten

bleiben.Das ist ganz besonders von Vorteil bei den in der Versorgung

lebenswichtigen Fernrohr- und Transitleitungen.

• Eine mechanische Belastung des Mantelrohrs ist gestattet, und dieses

kann die Fixpunktbelastung des Mediumrohrs aufnehmen. Demzufolge ist

der Bau eines besonderen Eisenbetonobjekts unnötig. Damit ist lokale

Arbeitaufwand einzusparen, und es ist auch bautechnisch vorteilhaft

sowohl bei mit der Leitungen der öffentlichen Werke dicht übersäten

Gebieten als auch bei den Transitleitungen.

• Die Rohrleitung hat eine praktisch unendliche Standzeit, das teils

durch den aktiven und den passiven Korrosionschutz des Mantelrohrs,

teils durch das Vakuum zwischen Mantel- und Mediumrohr gesichert

wird. Die Sättigungstemperatur des Wassers ist nämlich bei einem Va-

kuum von 30 mbar (3 kPa) kaum 24°C, so dass alle baurestliche und

sonstige Nässe zufolge des Vakuums entfernt werden, wobei ein sehr

trockener Raum zwischen der Rohren entsteht. (Dank diesem trockenen

Raum ist auf einen besonderen Korrosionschutz der Innenfläche des

Mantelrohrs sowie der Ausenflache des Mediumrohrs zu verzichten.)

• Das komplette vakuumisolierte Stahlmantelrohrsystem kann aus anor-

ganischen Stoffen hergestellt werden, und dadurch ist die uner-

wünscht schnelle Vereiterung von den organischen Stoffen bei warmen

itaständen zu vermeiden.

Alle Vorteile von den "Rohr in Rohr" Verfahren wie hohe Prefabrikati-

on, geringe lokale Arbeitaufwand, kurze Ausführungszeit, u.s.w.

sind bei der Bautechnologie dieses Verfahrens vorhanden.

• Das vakuumisolierte Stahlmantelrohrsystem kann mit den bekannten

Warnsystemen ausgerüstet werden, verfügt aber auch über ein eigenes

Warnsystem: das Vakuum, dessen Gestaltung wahrend des Betriebs eine :

ständige Information über die Dichte der Rohrleitung reicht. j

2.2. Die Parameter der ausgewählten Lösung /V

Die wichtigsten Parameter der in Miskolc aufgebauten und in Oktober , '

1987 in Betrieb genommenen Leitung (Bild 2 und 3) sind Folgende: ;
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Grundsätzliche technische Angeben der Leitung

Zu transportierende Wärmemenge

Vorlauftemperatur im Betrieb

(gleitende Fahrweise):

Länge der Leitung:

Nenndruck CND):

Betriebsdruck:

Zulässiger Warmeverlust :

Abstand der Unterstützungen

des Mediumrohres:

• Au3sen(Mantel)rohr

Werkstoff und Norm:

Aus s endurchrne s s e r:

Wandstärke:

• Innen(Medium)rohr

max.

min.

max.

2335

150(

60'

1320

25

20

90

t/h

»C

'c
m

bar

bar
W/za

max. 10 m

DX42/MSz 3741 (geplant)

OX65/DVSZ 20-86 (ausgeführt)

813,0 mm

8,0 mm

Werkstoff und Norm:

Aussendurchmesser:

Wandstärke:

• Wärmeisolierung

Steinwolle über Alufolie

Vakuum in Ringraum:

• Korrosionsschutz des Mantelrohres

Die geplante Leitfähigkeit:

DX42/MSz 3741

g = 50...75 kg/m3

X - 0,05 W/mK

e • 70 um

max. 30 mbar

2
max. 50 uS/m

610,0 mm

8,0 mm

Umhüllung (passiver Korrosionsschutz): Grundschickt HUNGIKOR A25

Schutzschickt HUNGIKOR B45

Kathodischer Korrosionsschutz (aktiver'Schutz)

• Überwachung der Stahlmantelrohrleitung

Aufbringen und Halten eines Vakuums,

Einbau von Zündkerzen im Mantelrohr ca.je 100 m.

i
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'The Selection of Veriable-Spetd ELectTic Drives

for Distric Heating Ifetwork Pumping Statione"

Artur Kaplar, M. Eng.

Janusz Troszkiewicz, D. Sne.

/PLR/

S_y_j_m_a_r_y

In the paper a study on application potentialities of var-

iable-speed electric drives for controlling operation of dis-

trict heating network pumping stations is presented. In the

introduction a brief review of some types of electric drives

is- contained. They are: D.C. motor drive, shaded-pol e induc-

tion motor drive with inverter feed and slip-ring asynchronous

motor drive (asynchronous cascade). There are presented too

some engineering and economical aspects of application of dri-

ve types under consideration in district heating network pum-

ping stations. Furthermore en analysis of development trends

(in Poland) for electric drives within capacity range suitable

to drive circulation pumpe in district heating networks is pre-

sented. The systems under consideration have been compared

with each other and results of such comparison used to deter-

mine indicatory scopes cf preferred applications for egch of

them.

Further on an analysis cf possibilities tc optimize the

selection of operation mode»for district heating network pum-

ping stations consisting of several circulation yumps opera-

ting.in parallel arrangement, each with infinitely variable

RPM control, is presented. Both economical чпЛ ensr«retistic

effects attainable as result of optimized operation sr.à con-

trol for ail pumping units, with different svstems being used

to drive them, яге described too. In calculations presented

there the systems have been considered additionally where on-

ly some of all pumps installed within a station concerned are

featured by variable RPM, while remaining ones operate at co-

nstant RFK.
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The purans used to force flow of heat carrier media within va-

rious parts of a heat generation ř>nd distribution svstem be-

long to most Lmncrtent components of each of such systems..

As in most of сгзез (especially for large district heating

systems) it is necessary to pump considerable amounts of hot

vpter end because of the necessity to have always зоне stan-

dby pumping capacity at each puaDing station continually ava-

ilable a Plurality of pumping units onerating in parallel ar-

rangement are being usually installed at each pumping station.

In case of pumping station of old type, where total rate of

flow provided by the station is frequently controlled bv tuiw

ning on and off individual nunpine units, number of such uni-

ts required for a given station often depends on particular

flow control conditions being imposed thereto by a district

heatlne system as a whole.

A Predetermined district heating network may include a multi-

tude oi such pumping stations and their actual number ia di-

rectly associated with size of a given network, its expanse,

configuration etc,

""he location where "nimns are being iisCalled as well a« their

role played within a given heat distribution system -nay be di-

fferent. The most important pvrans, as to their nature, are

circulation ones for system wp.ter being installed on either

delivery or return pipelines and having a purpose to nrovide

sdeijupte pressure of pumped water so ss to co"?e with all pre-

ssure losses encountered within'a svetem.

In case of heat transmission networks intended carry heat car-

rier media over long distances an additional factor influencing

operation of pumping station may be the necessity to provide

appropriate control of heat carrier flow so as to enable to

accumulate heat within a transmission pipeline. Appropriate

selection and flow control of heating medium in л main trans-

mission pipeline enables - with properly run cogeneratton of

electric power end heat - to reduce considerably the propor-

tion of sourct power outwit being spent for production of heat
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during electric power maxim«* demand periods end to increase
such proportion correspondingly beyond the peak periods.
A method of control being adopted for a given heat distri-
bution network determines the necessity to set correspondi-
ngly the control range for pumping stations operating within
a network concerned«

It is, in fact, Indispensable to control delivery of pumping
stations within each heat distribution system irrespective of
the method of control being adopted, expanse of the system etc.
Essential differences existing between individual systems in
this respect refer only to the scope and range of adjustments
and control required as well as to rate and sequence of cont-
rolling individual units.

Undoubtedly mest profound control ranges are observed in neV
wcrks with variable rate of flow in main linea, in particular
when heat is being transmitted over long distances and when a
transmission pipeline is being used to accumulate heat.

lowest control ranges in controlling delivery of pumping ste-
• tions are required in networks with variable temperature of
heat carrier medium and constant rate of its flow, where it
is risually necessary to control delivery of pumps only in
emergency situations while reconnecting branch lines to som»;
consumers, makine by-passes and the like.

The problem of controlling delivery of pu-nping station is di-
rectly associated with controlling delivery of Individual
pumps, which c*?n be done using either of two rudimental me-
thods. They are:
- throttline, and
- pump RPM change.

In Poland the flow control method by th ro t t l ing was, and fre-
quently s t i l l remains, the most common way of controlling de- £
livery of pumps. •}

?
There are two reaeons for such common use of throttling, name- \
ly: *
- low co3t of electric power, /

-74*-
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~ widely spreaded use of inexpensive simple asynchronous cage
motors requiring no .attendance and presenting yet JM>t long
ago, for both technical end economical reasons, great diffi-
culties in accomplishing control of their rotational speed.

While controlling delivery of a pump by changing its rotational
speed ah important factor influencing both engineering and eco-
rícnícal aspects of performance of each units as well as of the
whole pumping station is appropriate selection of pump drive
so as to enable infinitely variable speed control.

The CTOPt frequently used variable-speed drives are shown sche-
matically in Pig. 1. Logarithmic scale of the ordinate indica-
tes rated motive power in kW of drives concerned.

DCM -TC \

SCM-AF

) SIM -SC

) SU-AP <

SCM-HC

ST

10

0CM-7C
SCrt-AF
3tM-SC
3M -AF
SCM-HO
sr

DO 1000
9OOO Ji.Ю0О0

ÙC.motor.thyristor convůrtor
LrrûL eajw motor, adjustable f rap*

induction motor, sJtpchroooui cascade
*u$ motor, adf'ustaUû Aofumt
cap mětor.fydrauUc coupLL»

im iurbine

FI6.1 AQTVSTABU SPBčD 0RIVES
Ш POWCR RANGÉ Ю-Ю000Ш
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Motiv« power ranges shown in Fig, 1 for «ach particular drive
type шх» only of Indicatory nature and ar* by no means to be
retarded «a binding ones anyhow.

Peking Into account the fact that pump drives used la district
heating systems do not exceed as a rule ДОф kW, the "eoAloving
type* from among of those shown aborc can be regarded ae pote-
ntially suitable ones to drive ршрв in heat distribution sy-
stems:

1. DC motor drive.
Drives of this type are featured by simplest and cheapest
design of their power electronics block (controlles thyri-
stor rectifier with mains conuautation) and ther« is highest
experience as to their use among those manufacturing them.
They constitute frequently the cheapest type of variable-
speed drive among available ones. An obstacle acting е«з
Halting factor in some application can be the fact that
ther*"' are predetermined maximum speed limitations for dri-
ves of highest power ratings» resulting fröre peculiarities
of mechanical design of motor commutators being prone to
produce sparking at high speeds. Another disadvantage of
such drives is the necessity to carry out periodically
some maintenance work consisting in ..inspecting and, if
necessary» replacing commutator brushes.

?. Squirrel cage motor with frequency converter.
Asynchronous cage motors are most coononly used ones among
«11 types of electric motor;?. The following advantages re-
solved on- such popularity of these motors: simple end «esy
manufacture» opera-ting comfort ana low price. Weight of
such motora is in general by "55/í to 6ÇÇÎ lower than that
of DC «otors. Ihe7 are furthermore by 20Ä to 30# shorter
and have by Ю% to 2OJJ we г» Нет díaneter t,h«n comparabl*
DC ones. The converter • circuit enabling to control fre-
quency of cage aotor supply vol t as: e consista essentially
of two main parts: rectifier part end inverter part,
Tb« Inverter of forced commutation type can be of many
various deeitnt. For lower power ratings (several tens kW
or ao> the «ost frequently used design is the pulse-type
Inverter (vm).
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In general this drive type ischaracterized by relatively
high complexity of its power electronics block."Because,
however, of very rppid progress in the field of develop-
ing novel semiconductor elements euch es power transistors,
gate turnroff thyriators etc. it can be expected that this
complexity will be seon greatly reduced. Great advantage
of such control systems is that they make possible to con-
vert already existing cage motor drives into variable-speed
ones.

"Ч. Asynchronous raptor drive with thyristor converter cascade.
Slip-ring АО asynchronous motors are used in drives of this
tyлe. They are slightly more expensive than squirrel-cage
ones but still cheaper than DC motors. Because of continu-
ous sliding contact between slip-ring and its associated
brushes such motors require periodical servicing.
Speed change is attained by appropriate change in driving
angle of inverter valves.

The electronic power circuit consists of rectiŕier and in-
verter, the both with mains commutation, being connected
into the motor roto и circuit througn brushes and their asso-
ciated slip-rings.

The both electronic power converters convert only slip po-
wer of rotor and therefore they are designed in accordance
to expected uagnitude of slip power (it constitutes prede-
termined proportion of total power input to the motor).
Ae slip power is directly related to control range of mo-
tor rotational speed thus rated power of cascade converters
is selected correspondingly to desired range of motor speed
changes. Disadvantageous in such type of drives is their
inherntly low power factor cos particulary at wide sije-.v?
control ranges, as well as high sensitivity to supply vol-

i> tage decays, which ells for additional control or protec-

£ tion circuits.

•.,'•. à. Snuirrel-cage motor drive with hydraulic coupling.

iy. In this system АО asynchronous cage motors are being used.
%';• The fluid coupling as means suitable to control rotational
Jf speed is very well knevn since many years and despite of
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this fact it can be as modern solution of the зрееа con-
trol.
Basic disadvantage of this system consists in considera-
ble reduction in efficiency of power transmission at low
rotational speeds.
Cne of most important criteria influencing the selection
of drive type is the economic criterion. Capital costs in-
herent to each particular drive type are changeable corre-
spondingly to changes in prices of power electronics com-
ponents. In this connection the highest rate of change in
capital costs is noticeable for cage motor drives with in-
verter because of highest proportion of total canital cost!»
constituted by costs of power electronics components.
COST OP THE DRIVE

icfttt

IcW

20

Л0

5

kW500 4000
SCH-AF Sfurrel cage motor, adjustable frtyioncy

Si M -S£ sUpring induction motor, sutsyncbnnous cascade

OCM-TC D.C. moior, ihyristor converter

FIG. Z COMPARISON OF COSTS ВВТНЕЕЫ WFERENT

DRIVES
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In Poland pronortions of component costs in total capital

costs of individual 'drive types are something different than

thoae in other countries In Pig. 2 comparison between ca-

pitai costs of individual drive types depending on their ra-

tings is shown.

Presently in Poland it is expected that in the nearest futu-

re among drives within the range of power ratings correspon-

ding to that being used for D.H. system pumps the asynchro-

nous cascade type drive will predominate. Meverthless it seems

that along with gradually decreasing prices of power electro-

nics semiconductor elements the cage motor drives with inve-

rter will force out more and more those of asynchronous cas-

cade tyoe.

For domestic conditions calculations have been made and their

results-used to compare different drive types for a pumping

station operating within a heat transmission network being a

r>àrt of prospective heat supply system for the urban agglo-

meration of Gdansk from the power and heat generation plant

Žarnowiec (heat is to be carried over a distance of ca. 70kn).

Changes in rate of heating medium flow have been determined

for calculated 24 hrs cycle of heat accumulation in the deli-

very pipeline. Calculations have been made for various drive

types for a pumping station operating on a double transmis-

sion pipeline of 1.016 m in diameter. Number of pumping sta-

tions-: three on delivery pipeline and three on return pipe-

line. It has been assumed that each pumping station consists

cf four pumping units operating in parallel arrangement.

Results o? exemplary calculations made to determine 2 4 hrs

consumption of electric power by the pumping stations are

summarized in Pig. 5. In—Fig. 4 a comparison of relative ca-

pital costs for individual varisns being considered is shown

The following variants of drives for pumping stations were

considered and are indicated in Figures ba Roman reference

numerals assigned to each of them as follows.

T - Pumoing station with one pump of constant rotational
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speed and three pumps driven by variable-speed elec-

tric drives (la - electric drives of subsynchronous

cascade tyoe, Ib - electric drives with pulse type

*.inverters (PWI-l).

IT. - Bu-nping station with one pump of constant rotational

speed and three purape of variable rotational speed,

aniong them:

- two pumps with variable-speed electric drives

(lia - drives of subsynchronous cascade type, lib -

drives with pulse type inverters PWW)

- one purap with hydraulic coupling.

554l [ttWKj

540

530

520

И4

520

534

51«

517

524

532

I II II IV V V/ VA

m.b TOTAL DAILY Е Ш 6 V CONSUMPTION OF R/MP/NG
STATIONS FOR DIFFÉRENT VARIANTS OF DRIVÉS

ITI - Pumping station with one punp of constant rotational

eoeed and three pumps of variable rotational speed

driven through hydraulic couplings.
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TV. -

trr _

Punping station with one pump of constant rotational
speed and three puaips of variable rotational speed,
among then:
- two pumps driver, through hydraulic couplings,
- one purap driver, with electric drive of subsynchrcnous

cascade type (IVa) or using electric drive with pulse
type inverter (IVb).

Pumping station with two pumps of constant rotational
speed and two pumps of variable rotational speed, the
both driven with electric drive of subtynchronous cas-
cade type (Va) or using electric driv« with pulse type
Inverter (Vb).

Pumping station with two pumps of cenatant rotational
speed and two purcps ot variable rotational speed, emong
them:
- one driven throujh a hydraulic coupling,

driven by electric drive of »ubsynehr^nous cascade
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cpecade ty?e (Via) or by electric drive with p
type inverter iVTb).

VII - Pumping station with two pumps of constant trotational
"speed end two pumpe of variable rotational speed dri-
ven through hydreuli с couplings.

It appearefrom diagram« presented above , that most efficient,
л<з far as energy efficiency is concern« , is the variant I
with single pump of non-'centrolleble (constant) rotational
speed and three variable-speed punps driven by variable-speed
electric drives. The highest 24hrs power consumption by pum-
ping operations is exhibited by the variant VTI with two con-
stant speed pumps end two variable-speed pumpa1driven through
hydraulic couplings. It should be noted that the use of at
last one or eveč two constant speed, pumps results from calcu-
lated load distribution in the transmission pipeline as well
as from actual land configuration imposing predetermined de-
livery head values for the pumps. Such arrangement is by no"
means versatile, one and each particular сазе requires sepa-
rate hydraulic calculations which have to be made for each
pumping system individually.

It appears froc the comparison between capital costs all

pwrpir.f station dTive variants under consideration that the

lowest capital costs are inherent to the vaTientg Va, Via

and VII. Thi« results from the fact that in sll these variants

twe non-controllable pumps and drives of constant rotational

•speed are being used.

The fact that in Poland hi^h capacity power electronics com-

ponents are highlv expensive one« causes that all TWM inver-

ter drives exhibit capital costs many times higher than those

of other variants of drives under consideration. This is.

among ethers, a reason why it is anticipated that in the near '

rest future pmong variable-speed drive types used by heat en- '*4
jineering in Poland these of subsynchronous cascade type..will y

distinctly predominate. :

It should be noted that the capital costs comparison presented '•
here ia of indicatory nature only end by no means is- to be f
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regerded as a basis for economic calculations in ultimate
designing of heating systems. The reasons of that are of two-
fold nature. Firstly the prices of electric drives are chan-
ging considerably from year to year. Secondly electric drives
with inverters designed for higher power rating are not manu-
factured in Poland and their nrices taken as a basis for the
calculations are by no means bindine ones but based only on
economic fprecasts for the nearest future.
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Tunnelstrecken für den Fernwärneausbau in Berlin (West)
Auslegung, Konstruktion, Montage

Dietrich Bublitz, Dipl.-Ing.

Zusamenfassung

Der Neubau des Heizkraftwerks Reuter West schafft die Basis für eine groß-
zügige Erweiterung des Fernwärmeangebots in Berlin (West). Mit einem mitt-
leren jährlichen Zuwachs von ca. 75 MW soll der Anschlußwert von 2400 MW
im Jahr 1987 auf über 3500 MW in den nächsten 15 bis 18 Jahren gesteigert
werden. Diese Zielvorstellung entspricht einem Versorgungsgrad von etwa
24 % des Heizwärmebedarfs der Stadt. Voraussetzung für einen so zügigen
Ausbau ist neben dem Neubauprojekt des HKW Reuter West der Bau v̂ .. lei-
stungsfähigen Transportstrecken für die ausgekoppelte Wärme, die überwie-
gend in Tunnelbauweise ausgeführt werden müssen.

Der Bericht erläutert die Schachtbautechniken und den Tunnelvortrieb durch
Preßverfahren sowie etwas eingehender die Rohrmontage in der großen Tunnel-
strecke. Darüber hinaus wird auf die sehr sorgfältige Montageüberwachung
und auf Sicherheitsaspekte und -auflagen für das Bedienungspersonal einge-
gangen. Längere Tunnelstrecken für große Fernwärme-Transportleitungen sind
vor allem aus den skandinavischen Landern bekannt. In Helsinki und im
Stockholmer Raum sind mehrere in den Fels gesprengte Fernwärmetunnel seit
Jahren im Betrieb. Auch die Unterquerung des Kopenhagener Hafens durch den
Kalkstein hindurch ist eine interessante Variante für den leistungsstarken
Fernwärmetransport. Längere Tunnelstrecken im Preßverfahren mit lichten ]
Weiten von über 4 Metern sind in Mitteleuropa in diesem Umfang wie beim |
Berliner Projekt bisher ein Novum. }
Wenn im Herbst 1988 diese Leitung in Betrieb geht, ist eines der größten .
Fernwärmeprojekte in Westeuropa der Verwirklichung ein gutes Stück näher- ]]
gerückt. '<••
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1. Der FenwSraeausbau in Berlin

Durch das Zusammenwachsen einzelner Fernheiznetze entstand im Westteil der
Stadt Berlin in den letzten 30 Jahren ein ausgedehntes Verbundnetz, das
zur Zeit aus 6 Heizkraftwerken versorgt wird. Daneben wird ein weiteres
Heiznetz betrieben, das die im Süden der Stadt gelegene Siedlung der Gro-
piusstadt mit Fernwärme beliefert. Als erste Übersicht vermittelt die Ta-
belle 1 die wichtigsten"Daten des Fernwärmesystems der Berliner Elektrizi-
tätswerke zum Ende des Geschäftsjahres 1986/87. Der Heizwinter 86/87 war ')
geprägt durch eine besonders starke Kälteperiode und eine Rekordzahl von
Heiztagen, die bis in die Sommermonate hineinreichten. Mit 288 Heiztagen
wurde der Normalwert um 24 X überschritten, die Gradtagszahl lag um 17 *
über dem Normalwert. Der Ausbau der Fernwärmeversorgung in Berlin ist ohne
Zweifel durch eine Reihe günstiger Randbedingungen unterstützt worden.
Dazu gehören eine hohe Wärmebedarfsdichte in den versorgten Stadtteilen,
die verbrauchsnahe Lage der einzelnen Heizkraftwerke und die besondere
Brennstoffsituation in der Stadt.

Hinzu kam ein großes Maß an Bereitschaft, auch aus Gründen der Luftverbes-
serung die umweltfreundliche Fernwärmeversorgung durch Bau von Heizkraft-
anlagen in den letzten Jahrzehnten zu erweitern. Außerdem hat sich die
sehr hohe Versorgungssicherheit durch das Dreileiter-System und die ein-
fache und sehr sozialverträgt iehe Art der von der Wärmeleistung abhängigen
Heizkostenabrechnung vorteilhaft ausgewirkt. Bild 1 zeigt die wesentlichen
Teile des Fernwärme-Verbundnetzes mit den Heizkraftwerken und Netzpumpsta-
tionen. Sämtliche Verästelungen in dem weitmaschigen Netz sind in dieser
Darstellung vernachläßigt.

Tabelle 1

Aktuelle Daten der BEWAG-Fernwärme Stand: 1.88

Gegenwärtiger Anschlußwert 2 500 MJ/s I
Wärmeeinspeisung 66/87 16 474 TJ Á

(4 576 GWh) '•
Wärnehöchstlast (14.01.87) ,. 1 480 MJ/s vi
Benutzungsdauer 3 092 h/a *j
Tressenlänge in Betrieb 374 km
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Anzahl der Übergabestationen 4 360
Möglicher Anschlußwert nach Vollausbau insges. 3 550MJ/S

Dieses Fernheiznetz wird zur Zeit in erheblichem Maße ausgebaut. Basis für
die Ausweitung ist der Neubau des Heizkraftwerkes Reuter West. Der erste
Block (D) hat im Januar 1988 seinen Probebetrieb aufgenommen, der zweite
Block folgt Ende 1988. Die elektrische Leistung der Bewag-Kraftwerke wird
sich damit um 2 x 300 HU erhöhen. Unter Beachtung der Reservebedingungen
ermöglicht das neue Werk eine Erhöhung der verkaufbaren Fernwärmeleistung
um effektiv 500 MJ/s. Das bedeutet die Möglichkeit des Neuanschlusses von
etwa 55.000 Wohneinheiten mittlerer Größe mit einem theoretischen Wärmebe-
darf von rund 750 MJ/s. Die Heizzentrale in dem neuen Werk mit ihren Heiz-
kondensatoren, Wärmetauschern und Umwälzpumpen ist für eine installierte
Heizleistung von 770 MJ/s dimensioniert. Das bedeutet, daß in der klimato-
logischen Übergangszeit mehr Heizwasser geliefert und damit Wärmeerzeugung
anderer Blockeinheiten auf das Werk Reuter West verlagert werden kann. Für
diese hohe Transportleistung entsprechend 12.000 m V h ist auch die im
Bild 1 gestrichelt dargestellte Heizwassertransportleitung 1 (HTL 1) di-
mensioniert. Am Ende der ersten Transportstrecke wird eine neue Netzpump-
station errichtet, die mit 6 Umwälzpumpen bestückt für den Weitertransport
des Heizwassers in das vorhandene Fernwärmenetz sorgen wird. Oie Pumpen
sind mit hydraulisch verstellbaren Getrieben zur Drehzahl regelung ausge-
rüstet, um eine möglichst große Anpassungsfähigkeit an die Anschlußent-
wicklung und die Netzverhältnisse zu erreichen. Sie sind aus Gründen der
VersorgungsSicherheit als Halblastpumpen mit einem Durchsatz von 6000 m'/h
ausgelegt.

Von dieser Station aus müssen in südlicher und östlicher Richtung weitere
große Leitungen gebaut werden, über sie wird in das vorhandene Fernwärme-
netz eingespeist, so daß nicht nur Anschlußverdichtungen erreicht, sondern
auch neue Gebiete erschlossen werden können. Für den Heizteil des Kraft-
werkes, für die großen Heizleitungen und die Pumpstation steht eine Inve-
stitionssumme von rd. 400 Mio DM zur Verfügung, weitere 300 Mio DM werden
die zahlreichen Netzerweiterungen in den Planungsgebieten sowie die An-
schlußleitungen und Übergabestationen erfordern. Bis zum Jahr 2005 soll
der Anschluß der Abnehmer vollzogen sein, so daß bis dahin der gesamte An-
schlußwert von heute 2400 auf über 3.500 MJ/s ansteigen wird [i].

-756-

•я



2. Tunnelstrecken für die Haupttransportleitungen

Für den Abtransport der Fernwärme aus dem neuen Heizkraftwerk in Richtung
Charlottenburg konnte keine Trasse gefunden werden, die einen oberflächen-
nahen Leitungsbau durch Freileitungen oder Kanäle ermöglicht. Nur durch
eine Tunnelstrecke konnte ein Fabrikgelände, die Spree, Eisenbahnanlagen,
die Stadtautobahn sowie der ausgedehnte Park des Charlottenburger Schloßes
unterquert werden. Die Trassenführung ist einem vereinfachten Längsschnitt
(Bild 2) zu entnehmen. Sieben Schachtbauwerke mußten für diese Strecke der j
sogenannten HTL 1 errichtet werden, die einzelnen Tunnelstrecken wurden im
Pressverfahren ausgeführt. Anfang September 1987 konnte der Tunnelbau für
diesen ersten großen Abschnitte von insgesamt 3,6 km Länge nach einer Bau-
zeit von 18 Monaten fertiggestellt werden. Für den Rohrleitungsbau ist ein
weiteres Jahr in den Terminplänen vorgesehen, so daß diese große Zubrin-
gerleitung und die zugehörige Pumpstation im September 1988 in Betrieb ge-
hen. Die HTL 2 in südlicher Richtung ist ebenfalls in mehrere Bauabschnit-
te aufgeteilt. Von den 9 Teilstrecken sind sechs im Bau, die restlichen
werden in den nächsten Jahren folgen, so daß die gesamte HTL 2, den Ab-
satzmöglichkeiten angepaßt, voraussichtlich im Herbst 1990 den Betrieb
aufnehmen wird.

Für die Tunnelstrecken der HTL 1 wurde nach sorgfältiger Gegenüberstellung
der verschiedensten Vortriebsverfahren das Pressverfahren gewählt. Bei dem
anstehenden Boden aus Sand und Mergel bietet es große wirtschaftliche Vor-
teile. Das Bild 2 zeigt. - unter der Trasse dargestellt - den Längsschnitt
der Strecke. Die einzelnen Bauabschnitte Hegen ca. 20 bis 24 Meter unter
Terrain und damit im Grundwasser. Die Schächte 2. 4 und 6 mußten von ihren
Abmessungen her als Preßschächte ausgebildet werden. Die Pfeile in der
Darstellung zeigen die jeweilige Vortriebsrichtung. Die Schächte 1 bis 6
wurden in Caisson-Bauweise errichtet. Dabei wurde der Boden hydraulisch
abgebaut und in einer Separieranlage vom Transportwasser wieder getrennt.
Die Separieranlage wurde aus Platzgründen auf dem Schacht montiert, sie m l
war also mit dem Schachtbauwerk wahrend des Absenkens fest verbunden. \

с
Im verlauf der bisher ausgeführten Bauabschnitte der HTL 2 (Bild 1) kamen
auch andere Schachtbauwerke zur Ausführung. Dazu gehören:

- die Brunnenbauweise mit dem Abteufen des oberirdische errichteten Beton-
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bauwerkes und dem späteren Einbringen des Schachtbodens unter Wasser,

- die Spundwandbauweise, wobei die Spundbohlen als verlorene Schulung im
Boden verbleiben, und

- die Schachtbauweise mit überschnittenen Bohrpfählen.

Da im dicht bebauten Stadtgebiet das Einschlagen von Spundwanddielen aus
Geräuschgründen nicht in Frage kommt, wurden an einigen Schächten auch
Einpreßgeräte eingesetzt. Das Einpressverfahren führt nur dann zum Erfolg,
wenn kein harter Mergel ansteht oder ausreichend tief vorgebohrt wird.
Alte eingesetzten Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Den ausführen-
den firmen wird von der Bewag die Schachtkonstruktion vorgegeben, die ei-
gentliche Bauweise schlagen die Firmen vor. Das Bauverfahren richtet sich
nach Bodenverhältnissen, den Grundwasserverhaltnissen, der Art der Bebauung
in Baustellennähe, der zeitlichen Bauvorgabe und dem zur Verfügung stehen-
den Bauraum.

3. Vortriebstechnik

Für die angeführten Tunnelstrecken ist in jedem der bisher ausgeführten
Bauabschnitte, also nicht nur in der HTL 1-Strecke, das P r e s s e n von
Betonrohren gewählt worden, wobei allerdings verschiedene Bodenabbauver-
fàhren zum Einsatz kamen. Außerordentlich gut bewährt hat sich die gewähl-
te Vortriebstechnik in den sechs Bauabschnitten der HTL 1 vom HKW Reuter
West in Richtung Charlottenburg. Die Baufirma setzte hier ein KombiSchild
ein, das mit dem hydraulischen Bodenabbau am besten mit den auf der Strecke
angetroffenen Formationen sowie mit Steinen fertig wurde. Im Schild wird
wogen dor Tiefen lagt? des Tunnels und der Höhe des anstehenden Grundwassers
Druckluft bis zu 2 bar Druck zur Verdrängung des Wassers aufgebracht. In
unverbauton Schildraum kann die Beseitigung von großen Steinen mit relativ
einfache» Mitteln durchgeführt werden. Dann mußte aber Personal in den
Uberdruckraum hinein mit Einschleuszeiten von 5 bis 10 min. Die Aus-
schleuftzeiten konnten mit Sauerstoffhilfe von zwei auf eine Stunde redu-
ziert werden. '
Der Vortrieb erfolgt mit Hauptpressen im Schacht. Bei Erreichen von ca. .'
/ú % der verfügbaren Vorpreßkraft von maximal 2400 Tonnen körnten jeweils
ZwischenpreßstaUonen zum Einsatz, so daß es mit dem Einbau von Mehreren
ZwisehenpreßstatIonen möglich ist, Vorpreßlüngen von mehr als einem Ktlo-
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meter zu erreichen. Die längste Strecke unter dem Schloßpark bis zur Pump-
station beträgt fast 1,1 km. Dieser Abschnitt konnte mit einer Zielge-
nauigkett von nur 7 cm Abweichung in die vorgesehene ßauwerksöffnung der
Pumpstation hineingefahren werden, eine bemerkenswerte LWstung auch der
Vermessungstechnik.
Die einzelnen 48 t schweren Betonrohre für die große Tunnelstrecke mit Au-
ßendurchmessern von 5 m wurden in einer Feldfabrik in ca. 4 km Entfernung
von der Baustelle hergestellt und mit speziellen Tiefladern während der
Nachtstunden zu den jeweiligen Schachtbauwerken transportiert. Oie mitt-
lere Vortriebsleistung der Tunnelpressung lag bei 7 m/Tag. Wenn kein Ge-
stein angetroffen wurde, konnten maximal 24 m/Tag erreicht werden.
In den anderen Baubabschnitten der HTL 2 (3,1 m Innendurchmesser) wurden
von den Firmen bisher Baggergeräte in die Schildkonstruktion integriert.
Aber auch hier wurde der Boden überwiegend hydraulisch gefordert und über
spezielle Separieranlagen von dem Spülwasser getrennt.

4. Oas Rohrleitungskonzept i« Tunnel

In dem nun folgenden Teil dieses Berichtes wird das Rohrleitungskonzept
der großen Tunnelstrecke behandelt, also ausschließlich die Konstruktion
der HTL 1. Das Bild 3 zeigt den Querschnitt dieser Transportleitung, wie
er zur Ausführung gekommen ist. Im unteren Teil sind der Heizungsvorlauf
und der sogenannte Konstantletter angeordnet. Der Heizvorlauf wird mit
gleitender Temperatur zwischen 50 und 110 ° betrieben, der Konstantleiter
zur Brauchwassererwarmung und für Klima- und Entlüftungsanlagen mit kon-
stant 110 ° C, also auch in den Sommermonaten. Im oberen Teil ist der
Rücklauf aus Gründen der Betriebssicherheit auf zwei Leitungen aufgeteilt.
Zusätzlich bestand die Forderung nach einem durchgehenden Wartungsgang mit
Schienen für den Gerätewagen. Die weitere Unterbringung von Kabelpritschen
für Melde- und Signalkabel einschl. der Anordnung der Leuchten und Vertei-
lerkästen sowie der Rohre bestimmten nach vielen Optimierungsvarianten den
Querschnitt von 3,9 m Ourchmesser. Für die Ausführungstoleronzen des Vor- 5
triebes von 10 cm um die gedachte Sollachse war es erforderlich, den lieh- '/•
ten Qurehniesser der Vortriebsrohre auf 4,1 m festzulegen.
Während der Projektierung der Leitung hat man sich sehr viel Gedanken über
das Berohren der Tunnelstrecken mit den Auswirkungen auf die Jeweilige 'x>
Lagerkonstruktion gemacht. Das ursprüngliche Unterstützungskonzept orien-
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tierte sich in erster Linie an der Notwendigkeit einer leichten Montage-
möglichkeit für die Tunnelstrecke:
Es waren jeweils 2 Schienen pro Rohr vorgesehen, über die die fertigge-
dämmten Rohrleitungen auf Rollen nach dem Verschweißen im Schacht in den
Tunnel eingefahren werden sollten. Da die für den BetrleDSZUStam) nient
mehr benötigten Längsschienen aus Platzgründen nicht auszubauen sind, wäre
eine schwere Unterstützungskonstruktion erforderlich gewesen.
Nach dem inzwischen geänderten und zur Ausführung kommendem Konzept wird
der jeweilige ungedämmte Rohrstrang - nach dem Verschweißen im Schacht - i
über Hilfsroi len eingefahren und an der endgültigen Position auf die ei-
gentlichen Betriebsrollenlager abgesenkt. Damit ist eine wesentlich leich-
tere Unterstützungskonstruktion im Tunnel erforderlich. Gewählter Lagerab-
stand für die großen Rohre DN 1000: 15 m- für den DN 600-Strang: 12 m. Die
beiden oberen Leitungen werden auf Hauptträgern gelagert, deren Befesti-
gung über Konsolen an der Tunnelwand erfolgt. Eine Lagerkonstruktion ist
dem Bild 4 zu entnehmen. Man erkennt das Sattelblech über dem Rollenlager.
In den beiden Stegen ist ein 20 mm starker besonderer warmedämmstreifen
aus asbestverstärktem Silikat-Material dazwischengeschraubt, um die Wärme-
leitung in diesem Bereich auf einen Mindestwert zu reduzieren.

5. Hontage und Schweißtechnik

Oas Einschieben der je nach Tunnelstrecke bis zu 1100 m langen Rohrstränge
erfolgte mit Hilfe von Hydraulikdruckzylindern. Dazu wurde am Tunnelanfang
eine Hilfskonstruktion angebracht. Dort befestigte Zugstangen und die am
Rohrende über ein Joch montierten Druckzylinder schoben den Rohrstrang
schrittweise - bei selbständiger hydraulischer Anklammerung des Kraft-
zylinders an der Zugstange - ein. Durch diese Technik war eine ständige
Fixierung des Rohrstranges gewährleistet. Ebenso war ein zentimetergenauer
Vorschub möglich, z. B. um das gefahrenlose Heranfahren des vorderen Mon-
tagekegels auf die jeweils nächste Hilfsrolle vor Ort zu unterstützen. v
Die Einhaltung der vorgegebenen Montagetaktzeiten erforderte sehr hohe *>i
Schweißleistungen bei geringer Ausfallquote. Die Rohre sind nur mit dem V;
Lichtbogenschweißverfahren zu verbinden, dabei dürfen die Heftschweißung •?
und die Wurzel schweißung nur mit dem gleichen Schweißverfahren ausgeführt .;
werden. Für die Wurzelschweißung wurden folgende zwei Verfahren anerkannt:
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das Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG) und das Metall-Aktivgas-Schweißen
(MAG) mit Mischgas.
Die Art des Lichtbogenschweißverfahrens für Füll- und Decklagenschweißen
war dem Auftragnehmer freigestellt worden. Beim Rohr DN 1000 wurde von den
ausführenden Firmen dafür eine mit zwei versetzt arbeitenden Schweißköpfen
bestückte MAG-Orbitalschweißanlage mit Fülldrahtelektroden eingesetzt, das
Rohr DN 600 jedoch von Handschweißern fallend verschweißt. Es' konnten täg-
lich im 12-Stunden-Betrieb sechs Nähte verschweißt werden, so daß eine Ta-
gesleistung von 6 x 12 = 72 m Rohrmontage erreicht werden konnte. Die >
Röntgenprüfung der Schweißnähte durch den Technischen Überwachungsverein
(TÜV) erfolgt jeweils sofort, bevor der Rohrstrang wieder um eine Rohr-
länge hydraulisch in den Tunnel hineintransportiert wird. Die Prüfung um-
faßte Durchstrahlungen.mit Ir 192, einen Vakuumtest mit Vakuumbrille und
eine Oberflächenrißprüfung für Stutzennähte und Kontruktionsteile.
Die Montage der Wärmedämmung erfolgt am fertigen Rohrstrang im Tunnel.
Mineralfaserdämmschalen werden nr.it Spannbändern befestigt und mit 0,3 mm
dickem Grobkornblech aus Aluminium umhüllt.

6. Schachtbauwerke

Die großen Schächte, aus denen der Vortrieb der Pressung vorgenommen
wurde, sind nicht nur für die Berohrung der Tunnelstrecken genutzt worden.
Nach der Rohrmontage wird in diese Schächte ein als aufgestellter U-Bogen
angeordnetes Kompensationselement eingebaut. Die Konstruktion und die An-
ordnung der Kompensatoren ist der vereinfachten Darstellung in Bild 5 zu
entnehmen. Die Wärmedehnung der einzelnen Tunnelstrecke wird durch zwei
allseitig bewegliche Angularkompensatoren aufgenommen. Im oberen Scheitel
des U-Bogens werden die Leitungshauptabsperrungen sowie die Zwischen-
fixierung angeordnet. Als Absperrorgan wird eine eingeschweißte Absperr-
klappe eingesetzt. Die Konstruktion mit doppelexzentrisch angeordneter
Klappenscheibe und einem Abdichtungselement als it-Va-Lamelle hat sich im £
bisherigen Nennweitenbereich bei der BEWAG langjährig bewährt. '%

%
Die Anordnung der Absperrungen im oberen Bereich und die der Abgänge zu T

anderen Leitungsbereichen vermeidet im Störungsfall die Entleerung der '\
langen Tunnelstrecken. Die zwangsläufig an den Tiefpunkten angesetzten \
Entleerungsschieber sind eine bewährte stahlgeschweißte Konstruktion der
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Nennweite 150. Um dort ohne Wasserverluste Reparaturen ausführen zu kön-
nen, werden die Schieber erst nach einer waagerechten Leitung, die mind.
1,5 m lang ist, eingebaut. Diese waagerechte Rohrstrecke ermöglicht das
Abtrennen des Entleerungsschiebers durch Setzen eines Frostblockes im Be-
triebszustand.
Im Schachtbereich notwendige Entlüftungen werden in oberen Bühnenbereichen

• zusammengefaßt. Die Abführung des austretenden Wassers erfolgt über abge-
deckte Sammeltrichter und Sammelleitungen zum Pumpensumpf der Schächte. In
den Pumpensümpfen sind fest installierte Tauchpumpen vorgesehen, die das
angesammelte Wasser in das städt, Entwässerungsnetr abpumpen. Sollte eine
Entleerung der Hauptleitungen in den Tunnelstrecken erforderlich werden,
sind leistungsstarke Pumpen in der Lage, das Wasser in einen der beiden
Rückläufe umzupumpen.

Die Kleinen Schächte, jeweils als Zielschacht und Bergungsschacht der Vor-
triebsköpfe konzipiert, nehmen die Streckenfestpunkte der Rohrleitungen
auf. Die Festpunktkrä'fte sind durch den Einsatz der Rollenlager mit garan-
tierten Reibungsbeiwerten von p * 0,1 trotz der langen Strecken noch ohne
wesentliche Zusatzmaßnahmen durch die kompakten Betonschachtbauwerke auf-
zunehmen. Die Gestaltung der Stahlkonstruktionen wird jedoch durch Höhen-
sprünge zwischen den einzelnen Tunnelstrecken aufwendiger. Die Auslegung
der Festpunktkonstruktion erfolgt aus Sicherheitsüberlegungen für den An-
fahrzustand als einseitig entlastet.

7. Ausrüstung der Tunnelstrecken, Sicherheitsaspekte

Da ein Teil der Tunnelstrecke der HTL 1 unmittelbar das Einzugsgebiet
eines Wasserwerkes tangiert, mußten besondere Maßnahmen getroffen werden,
um eine Grundwasseraufwärmung durch den Fernwärmetunnel in engen Grenzen
zu halten. In diesem Bereich ist eine Aufwärmung nur bis 17,5 ° С zulässig,
das bedeutet, daß die Wärmedämmung über das wirtschaftliche Maß hinaus
stärker ausgelegt werden mußte. Dämmdicke in mm: Vorlauf 140, Konstant-
leiter 200, Rücklauf 120. Außerdem erhalten die Tunnelstrecken ein Belüf-
tungssystem. In einigen Schachten muß die Luft zusätzlich gekühlt werden,
um auf diese Weise auch in den Sommermonaten die zulässigen Grundwasser-
temperaturen außerhalb der Tunnelrohre einzuhalten.

Aufgrund der beschriebenen Trassenführung war es bautechnisch nicht mög-
lich, lange Tunnelstrecken durch Zwischenbauwerke, z. B. für zusätzliche
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Ausstiege zu unterbrechen. In Abstimmung mit der zuständigen Berufsge-
nossenschaft wurden für die Begehungen beim Betrieb der Fernwärmerohrlei-
tungen daher folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen:

- Leichter ebener Zugang über Eingangsbauwerke an den Schächten und normale
Treppen bis zur Tunnelebene, durchgehende Gangbreite von 0,8 m im Tunnel,

- Gangbegrenzung als Schienenkonstruktion zum Einsatz von leichten Trans-
portwagen zur Mitnahme von Werkzeug bzw. eventuell erforderlich persön-
lichen Schutzausrüstungen,

- Betriebsbegehungen nur mit geschultem Personal (mind, zwei Mann) mit

Meldung und Kontrolle über die Leitwarte,

- Überwachung und Signalisierung von Betriebsdaten auf eine zentrale Fern-

wärmelei twarte, die ständig mit Personal besetzt ist,

- Installation von Fernsprechapparaten in den Tunnelröhren im Abstand

von 100 m,

- Sicherung der Beleuchtung durch abwechselnden Anschluß der Lampen aus
dem jeweiligen Anfangs- bzw. Endschacht einer Tunnelstrecke. Die
Schächte werden wiederum aus getrennten Netzbereichen versorgt, so daß
bei Netzstörungen immer die Versorgung einer Leuchtengruppe gesichert ist,

- Einhaltung des Raumklimas durch Zwangsbelüftung und Begrenzung der Tem-

peratur auf max. 35 °C in der Tunnelröhre,

- Minimierung der Brandlasten im Tunnel durch Einsatz von Mineralfaser-
dämmstoff der Baustoffklasse A1 mit einer Umhüllung aus Aluminiumblech,

- Verwendung schwer entflammbarer, halogenfreier Kabel,

iä
- elektrische Verteilungen und Beleuchtungskörper mit geringen Brandlasten. J

i
- Erfüllung der VDE-Bedingung bei Räumen mit begrenzter Bewegungsfreiheit .J
und leitender Umgebung durch konsequenten Potentialausgleich über einen Ï
extra mitgeführten Schutzleiter und Anschluß der Unterstützungen (z. B. .?
Hauptquerträger) einschl. der Wärmedämmverkleidungsbleche an allen Unter- "'•••
Stützungen an dieser Potentialausgleichsschiene, ,
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- Anschluß der einzelnen alle 100 m im Tunnel installierten Steckdosen
über Schutz-Trenn-Transformatoren, die im Schachtbereich untergebracht
sind.

Die Beteiligten sind überzeugt, daß mit diesen Festlegungen bzw. Vorkeh-
rungen eine sichere Begehung und Inspektion der Tunnelstrecken während des
Betriebes gewährleistet ist.

Bild 1

BEWAG-Fernwärmenetz

• HtfabMfnnfft*

г 3 4

NETZrUMPSTATION

B i l d 2

Ligeplan und Trassensehnitt der Haupttransportleitung (HTL 1}
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Bild 4

Lagerkonstruktion

Bild 3

Querschnitt der Haupttransport-
leitung 1

R: Rücklauf DN 1000
K: Konstantleiter DN 600
H: Heizvorlauf DN 1000

Bild 5

Schachtbauwerk mit Kompensatoren
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Leckortung an ohne integrierte Leckortungssysteae verlegte Fermrärnelei-
tungen

Dr.-Ing. Reinhold Poggeaann
Energieversorgung Oberhausen AG
Danziger Straße 31
D-4200 Oberhausen 1

Zusa—enfassung

Beim Ausströmen von Fernheizwasser unter Druck aus einer Leckage entstehen
Geräusche, die sich nach beiden Seiten im Masser als Schall im hörbaren Be-
reich ausbreiten können. Das Verfahren der akustischen Korrelationsanalyse
nutzt zum Nachweis von Leckagen ausschließlich die Laufzeit der Schallwel-
len in der Wassersäule. Dabei besitzt die akustische Korrelationsanalyse
gegenüber anderen Methoden der akustischen Leckortung physikalisch begründ-
bare Vorteile.

Das akustische Übertragungsverhalten von verschiedenen Fernwärmeverlege-
systemen kann bei einer Einteilung von "günstig" nach "ungünstig" bei glei-
chen Versuchsbedingungen folgendermaßen eingestuft werden: Bitumen-
gießverfahren, Aerocrete-Leitungen, Thermocrete-Leitungen, Kunststoffman-
telrohrverbundsystem, Haubenkanäle, Freileitungen, Faserzement-Mantel rohr-
verfahren. Dabei sind kürzere Meßstrecken und Meßstrecken mit verhältnis-
mäßig wenigen Leitungsabgängen für die Leckortung durch akustische Korrela-
tionsanalyse vorteilhaft. Ferner können die akustischen Übertragungsver-
hältnisse auf Fernwärmeleitungen durch folgende betriebliche Maßnahmen ver-
bessert werden: Abschaltung von Kundenanlagen, von denen Störgeräusche
ausgehen, Anhebung des Druckniveaus z. B. im Fernwärmerücklauf, Verkürzung
der Meßstrecke, z. B. möglich nach Fehlgrabungen bei einem Leckageverdacht.
Als Schallwand1er sind Hydrophone besser geeignet als Beschleunigungsauf-
nehmer an der Rohrwand. Zwar prägen sich Eigenschwingungen des Rohres auch
dem Wasserschall auf, sie haben aber keinen nennenswerten Einfluß auf seine /
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
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Zur Zeit wird eine verbesserte Version der Meßeinrichtung LOKAL entwickelt,
die die im Forschungsvorhaben entwickelte, optimierte Signal Verarbeitung
enthält. In einem nächsten Schritt kommt es nun darauf an, das welter-
entwickelte Meßverfahren verstärkt in der Praxis einzusetzen, um die Pra-
xistauglichkeit nachzuweisen und die Zuverlässigkeit im Hinblick auf die
Leckortung statistisch zu untermauern. Da der Kauf einer solchen Meßein-
richtung Kosten von schätzungsweise knapp 100.000 DM verursachen dürfte,
sollten bei vermuteten Leckagen zunächst Unternehmen, die sich auf die
Leckortung nach diesem Meßverfahren spezialisiert haben, im Lohnauftrag an-
gefordert werden. j

1. Einleitung

Die exakte Ortung von Leckagen in Fernwärmenetzen ist nach wie vor proble-
matisch, wenn die Fernwärmeleitungen ohne ein integriertes Leckortungssy-
stem verlegt worden sind. Integrierte Überwachungs- und Ortungssysteme wer-
den bis heute fast ausschließlich nur im Kunststoffmantelrohrverbundsystem
eingesetzt; sie werden im folgenden nicht betrachtet. Die Problematik der
Leckortung kann mit Hilfe der folgenden Zahlen,verdeutlicht werden: Rund
80 % der insgesamt 8.438 km langen Fernwärmetrasse in der Bundesrepublik
Deutschland bestehen aus erdverlegten Leitungen, von denen wiederum rd.
80 % ohne integrierte Leckortungssysteme verlegt worden sind.

Im folgenden werden einige wesentliche Ergebnisse eines Forschungsvorhabens
vorgestellt, bei dem die Eignung der akustischen Korrelationsanalyse zur
Leckortung an Fernwärmeleitungen untersucht wurde |1|. Bei diesem Vorhaben
besaß die Energieversorgung Oberhausen AG die Federführung und das Fraunho-
fer-Institut für Bauphysik in Stuttgart war als Unterauftragnehmer für die
Entwicklung des akustischen Meßverfahrens und für die Durchführung der Mes-
sungen verantwortlich. Weitere neun Fernwärmeversorgungsunternehmen haben
sich finanziell an dem Forschungsvorhaben beteiligt.

'S
2. Voraussetzungen für die Anwendung der akustischen Korreiationsantlyse 4

In FcriwMrtnetzen ^ _ ,jf

Grundsätzlich müssen die Stahlmediumrohre der einzelnen Verlegesysteme bei
der Anwendung der akustischen Korrelationsanalyse frei zugänglich sein.
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Wasserscheu aufnehmer, sogenannte Hydrophone, die nur für die Wechseldrücke
im Fluid empfindlich sind, können in der Regel nur an Entleerungs- oder
Entlüftungsleitungen in Schachtbauwerken angekoppelt werden. Wenn die Was-
sersäule nicht direkt zugänglich ist, wie z. B. in offenen Baugruben, kann
auch die radiale Schwinggeschwindigkeit bzw. Schwingbeschleunigung der
Stahlmediumrohrwand mit piezoelektrischen Aufnehmern gemessen werden; in
diesem Fall spricht man von einer Körperschallmessung. Die Schall aufnehmer
liefern elektrische Signale, die vor Ort verstärkt und dann über einen Sen-
der an eine zentrale Auswerteeinrichtung übertragen werden.

Das Meßverfahren basiert darauf, daß beim Ausströmen von Wasser aus einer
Leckage Druckpul sationen im Medium entstehen, die nach beiden Seiten im Me-
dium als Schall im hörbaren Bereich ausbreitungsfähig sind. Zusätzlich wird
die Rohrwand zu Schwingungen angeregt, wobei sich die dabei entstehenden
Geräusche in der Rohrwand fortpflanzen. Prallt der aus einer Lecksten e
austretende Flüssigkeitsstrahl auf umgebendes Erdreich, so vibriert dieses
und die dabei entstehenden Geräusche können sich bis zur Erdoberfläche aus-
breiten. Von den drei Geräuschanteilen, die prinzipiell alle zur Leckortung
herangezogen werden können, besitzt das Verfahren der akustischen Korrela-
tionsanalyse, das zum Nachweis von Leckagen ausschließlich die Laufzeit der
Schallwellen in der Wassersäule nutzt, physikalisch begründbare Vorteile.
Der unbekannte Leckageort x kann bei diesem Meßverfahren nach folgender
Gleichung bestimmt werden:

(1)

In dieser Gleichung stellt 1^ die Länge der Meßstrecke zwischen den beiden,
an den Meßpunkten A und В angeordneten Schal laufnehmern dar. Die effektive
Rohrlänge, über die gemessen wird, kann aus Zeichnungsunterlagen ermittelt
werden, üei bekannter Wasserschallgeschwindigkeit с stellt sich meßtech- j
ni seh die Aufgabe, die Laufzeitdifferenz ùt der Signale von der Leckstelle f
bis zu den beiden Schal lauf nehmern exakt zu bestimmen. Je nach Lage der
Leckstelle innerhalb des Meßabschnittes werden die vom Leck emittierten
Schallwellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten von den Schal laufnehmern re-
gistriert. Die Wasserschallgeschwindigkeit с in der Rohrleitung hängt von
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mehreren Faktoren ab und muß daher für jede Meßstrecke separat bestimmt

werden. Dazu wird am Ende oder außerhalb der Meßstrecke ein Ausströmge-

räusch, z. B. durch Öffnen eines Entleerungsventils, erzeugt und die Zeit-

versfchiçbung/Jt der Signale der Schall auf nehmer gemessen, die in diesem

Fall nach Gl (2) gleich der Laufzeit des Schalles durch die Meöstrecke ist.

1 • ' " ' " « m

3. Physikalische Grundlagen der Messung von Laufzeitunterschieden

Die an einer Leckagestelle entstehenden Druckpulsati onen sind stochasti-

scher Natur. Setzt man idealerweise voraus, daß die ausgesendeten Signale

auf ihrem Weg von der Leckstelle bis zu den beiden Schal lauf nehmern keine

Veränderungen erfahren und keine Störsignale vorhanden sind, so würden an

beiden Schal laufnehmern identische stochastische Kurvenverläufe regi-

striert, die jedoch in Abhängigkeit vom Leckageort zeitverschoben sind. Um

stochastische Signale mit überlagerten Störungen darauf hin zu analysieren,

ob sie Signalanteile von einem gemeinsamen Ursprung (Leck) enthalten, eig-

net sich die in Gl (3) dargestellte Kreuzkorrelationsfunktion RBA. Die an

R B A ( T ) = T
l i m 1 / Q(t)b(t+T)dt о)T — » j ь

den Schal laufnehmern in Abhängigkeit von der Zeit aufgenommenen Signale
a(t) und b(t) werden multiplikativ miteinander verknüpft und über eine
ausreichende Zeitdauer T integriert. Durch unterschiedliche Vorgaben des
Wertes ; , durch den der Kurvenverlauf b im Vergleich zum Kurvenverlauf а

zeit verschoben wird, erhält nan für den Wert vont , für den die beiden :

Kurvenverläufe die größte Ähnlichkeit besitzen, einen Maximalwert. Der zum â

Maximum gehörige Wert von ist identisch mit dem gesuchten Laufzeitunter- j
schied . t von Signalen, die einen gemeinsamen Ursprung haben. Für die Ge- %

nauigkeit des Meßverfahrens ist entscheidend, daß dieses Maximum deutlich %

und scharf ausgeprägt ist. Dieses wiederum ist von den Eigenschaften des ,f
Leckgeräusches und der in der Praxis stets vorhandenen Störgeräusche j
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abhängig und kann durch Wahl eines geeigneten Frequenzbereiches beeinflußt

werden.

Das hier geschilderte Leckortungsverfahren basiert bei konstanter Schallge-
schwindigkeit auf der eindeutigen Verknüpfung von Schallaufzeit und Entfer-
nung längs des Rohres. Diese Voraussetzung ist nur bei Ausbreitung ebener
Schallwellen erfüllt, d. h. im Frequenzbereich unterhalb der in G1 (4) an-

= 0,586 • c/d (4)

gegebenen Grenzfrequenz. Bei kleinen Rohrdurchmessern d kann der Frequenz-
bereich bis zu einigen 1.000 Hz für die akustische Korrelationsanalyse ge-
nutzt werden.

Zur Optimierung der Korrelationsfunktion werden vor dem Geräteeingang Fil-
ter angeordnet, die nur einen bestimmten Frequenzbereich zur Auswertung zu-
lassen. Einfache, im Zeitbereich auf der Basis der Gl (3) arbeitende Korre-
latoren liefern aber keine Information zur optimalen Einstellung dieser
Filter. Es ist deshalb günstiger, die Signalverarbeitung überwiegend im
Frequenzbereich durchzuführen. Neben der erforderlichen Information zur
Filtereinstellung stehen dann auch zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Die einzelnen Schritte der Signalverarbeitung im Frequenzbe-
reich sind für ideale akustische Übertragungsverhältnisse in Bild 1 schema-
tisch dargestellt. Die Zeitfunktionen a(t) bzw. b(t) werden durch das
Fourier-Integral {5} in den Frequenzbereich übertragen. Die Zeitfunktionen

A = A(jGO) =FtQ(t)J = / a{t)exp(-jU)t)dt

werden' dabei gleichsam als Summe unendlich vieler Schwingungen mit stetig Ä
variierender Frequenz r.i abgebildet. Durch diese Transformationsvorschrift y
erhalt man komplexe Größen, die im folgenden unterstrichen dargestellt l

werden. A stellt die Amplitudendichte der Zeitfunktion a(t) dar und wird im '
folgenden kurz Amplitudenspektrum genannt. In Bild 1 werden die vom Leckge- i
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ahn« Filter •it Hochpus-Filttrn

Ml

GBA

BBA

At T

Щ

Bild 1: Schesatische Darstellung der Signalverarbeitung i* Frequenzbereich
bei idealen akustischen ÜbertragungsVerhältnissen

rausch herrührenden Amplitudenspektren der Eingangssignale nach dem Betrag
ohne und mit Hochpassfilter gegenübergestellt. Für den Fall ohne Filter
weisen die Amplitudenspektren |A| und |B| bei niedrigen Frequenzen ausge-
prägte Maxima auf, die bei Verwendung von Hochpassfiltern unterdrückt wer-
den. Nach 61 (6) liefert die Verknüpfung des Amplitudenspektrums В mit dem

(6)

konjugiert komplexen Amplitudenspektrum A mit nachfolgender zeitlicher

Mittelung eine komplexe Größe, die als Kreuzleistungsspektrum GBA bezeich-

•.l\i
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net wird. Das Kreuz1 eistungsspektrum ist deswegen von besonderer Bedeutung,

weil die Invers-Fourier-Transformation dieser Größe nach Gl. (7) die Kreuz-

-!- / GBA(ju))expljut)du (7)

ZÏÏ -и

korreiationsfunktion RBA im Zeitbereich liefert. Die Real- und Imaginärtei-

le des Kreuzleistungsspektrums sind in Bild 1 dargestellt. Für den Fall

ohne Filter weisen der Real- und Imaginärteil des Kreuzleistungsspektrums

ausgeprägte Maxima bei niedrigen Frequenzen auf, die Oszillation klingt

sehr schnell ab. Bei Verwendung eines Hochpassfilters weist das Kreuz1 ei -

stungsspektrum dagegen eine annähernd konstante Hüll kurve und eine regel-

mäßige Oszillation auf. Bei Rücktransformation des komplexen Kreuzlei-

stungsspektrums in den Zeitbereich bestehen generell folgende Abhängigkei-

ten zwischen Frequenz- und Zeitbereich: Eine diskrete Linie im Frequenzbe-

reich korrespondiert im Zeitbereich mit ungedämpften Si nusSchwingungen. Ein

scharfes Maximum im Frequenzbereich von geringer Bandbreite führt im Zeit-

bereich zu langsam abklingenden Sinusschwingungen. Die Rücktransformation

eines Frequenzspektrums, das eine annähernd konstante Hüllkurve und in

einem großen Frequenzbereich reguläre Oszillationen aufweist, führt im

Zeitbereich zu extrem rasch abklingenden sinusförmigen Schwingungen, wobei

nahezu ein Nadelimpuls erhalten wird. Diese Impulsform ist für die Signal-

auswertung gewünscht, weil in diesem Fall das Maximum eindeutig festliegt

und so der Laufzeitunterschied At exakt bestimmt werden kann. Nach Bild 1

ist deswegen der Einsatz von Hochpassfiltern generell erforderlich. In der

Praxis muß mit nichtidealer Schall Übertragung im Rohr und mit zusätzlichen

Störgeräuschen gerechnet werden. Deswegen wird es häufig notwendig, den

prinzipiell nutzbaren Bereich zwischen Grenzfrequenz des Hochpassfilters

nach Bild 1 und oberer Grenzfrequenz nach Gl (4) noch weiter einzuschrän-

ken, um zu auswertbaren Korrelat-onsfunktionen zu kommen. Die beim For-

schungsvorhaben eingesetzte Meßeinrichtung LOKAL, die in einem Meßwagen in- j

stalliert ist, basiert auf dem beschriebenen Rechenalgorithmus. Die Signale \

werden in einem FFT-Analysator (FFT "Fast-Fourier-Transform"), d. h. in '

einem Rechner mit einem schnellen Algorithmus zur Durchführung der :

Fourier-Transformation verarbeitet. .
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4. Ergebnisse

Aus der Vielzahl der Messungen werden im folgenden drei Fälle diskutiert:

gute akustische Übertragungsverhältnisse, schlechte akustische Übertra-

gungsverhältnisse und Einfluß einer optimierten Signalverarbtiiung. Im lin-

ken Teil des Bildes 2 ist die Signalanalyse am Vorlauf einer Aerocrete-Lei-

IAI

i»

Aerocrete-Leitung ON 100 Faserzement-Mantetrotwteitung ON 100
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B i l d 2: Signalanalyse an verschiedenen Fernwäraeverlegesysteaen (Länge der
Mefistrecke: Aerocrete T 33 in/Faserzeaent 195 •; Hydrophone und
Hochpassfilter 200 Hz)

tung DN 100 dargestellt. Die Länge der Meßstrecke betrug 133 m, es wurden

Hydrophone verwendet und das Wasser strömte am Meßpunkt В aus. Der Betrag

des Amplitudenspektrums |B| weist deswegen einen breitbandigen und nähe-

rungsweise idealen Verlauf auf. Das Amplitudenspektrum |A| ist weniger

glatt, es weist einzelne Maxima (Resonanzen) und einen anderen Verlauf als
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das Amplituáenspektrum |B| auf. Hier machen sich die akustischen Über-
tragungseigenschaften der Meßstrecke bemerkbar, da die Signale vom Leck bis
zum Schallwandler A fast die gesamte Meßstrecke durchlaufen. Die in Bild 2
dargestellte Kohärenzfunktion y2 wird nach Gl (8) aus dem Betragsquadrat

ffSxFS)

des Kreuzleistungsspektrums und den zeitlich gemitteltèn Betragsquadraten
der Amplitudenspektren an den Meßorten A und В gebildet. Diese Funktion be-
schreibt den Verwandschaftsgrad der an den Meßorten A und В gemessenen Sig-
nale. Sie kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. In Frequenzbereichen, in
denen die Kohärenzfunktion den Wert 1 annimmt, enthalten die Eingangssig-
nale ait) und b(t) nur Anteile, die von einer gemeinsamen Schallquelle,
z. B. von einem Leck, herrühren. Ist die Kohärenzfunktion ungefähr gleich
0, so ist der vom Leck herrührende Anteil in den Eingangssignalen völlig
von Störsignalen überdeckt. Solche Bereiche eignen sich nicht für die Kor-
relationsanalyse.

Im linken Teil des Bildes 2 weisen Real- und Imaginärteil des Kreuzlei-
stungsspektrums eine verhältnismäßig breite Hüllkurve und eine reguläre
Oszillation auf. Aus diesem Grund erhält man bei der Rücktransformation in
den Zeitbereich nach den Aussagen des Abschnittes 3 ein definiertes Maximum
in der Kreuzkorrelationsfunktvon, so daß der Laufzeitunterschied S t
eindeutig zu ermitteln ist.

Im rechten Teil des Bildes 2 wurden die akustischen Übertragungsverhält-
nisse bei einer Faserzement-Mantel röhr1 eitung DN 100 dargestellt. Die Länge
der Meßstrecke betrug 195 m, und das Leck wurde praxisnah durch eine Boh-
rung von 1 mm Durchmesser in 61 m Entfernung vom Aufnehmer A simuliert. Die
gemessenen Amplitudenspektren |A| und |B| weisen bei bestimmten Frequenzen
eindeutige Maxima (Resonanzen) auf. Ferner sind die Oszillationen im Kreuz-
leistungsspektrum nur in ganz schmalen resonanzartigen Bändern ausgeprägt.
Entsprechend den Aussagen des Abschnittes 3 ergibt sich bei der Rücktrans-
formation eines derartigen Kreuzleistungsspektrums kein eindeutiges, son-
dern ein breites Maximum in der Kreuzkorrelationsfunktion. Eine eindeutige

-774-



Bestimmung des Laufzeitunterschiedes ist im rechten Teil des Bildes 2 nicht

möglich. Diese resonanzartigen Erscheinungen in den Amplitudenspektren sind

auf Eigenschwingungen des Fernwarmerohrsystems am Leckort, die durch das

ausströmende Fernheizwasser angeregt werden, zurückzuführen. Unterschied-

liche Verlegesysteme weisen jeweils ein charakteristisches Eigenschwin-

gungsverhalten auf. Oiese Eigenschwingungen können sich nicht nur im Rohr-

material ausbreiten, sondern sie sind auch mit dem Wasserschall im Rohr

verkoppelt und beeinflussen die Amplitude. Dies stellt ein wesentliches

Problem bei der akustischen Korrelationsanalyse an Fernwärmeleitungen dar.

S 1

GBAre

GBA..

DFr
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I i
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Bild 3: Optimierung der SignalVerarbeitung in Frequenzbereich (gleiche
MeBstrecke wie in Bild 2 Faserzement-Mantelrohrverfahren ON 100)

In Bild 3 wurden die Ergebnisse einer verbesserten Signal Verarbeitung im

Frequenzbereich dargestellt. Diesem Bild liegt die gleiche Meßstrecke

Faserzement-Mantelrohrleitung 0N 100 zugrunde wie dem Bild 2. Die störenden

scharfen Resonanzen im Kreuzleistungsspektrum könnten am einfachsten durch
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eine rechnerische Nachfilterung des Kreuz1 eistungsspektrums ausgeblendet
werden. Diese Methode führt im vorliegenden Fall nicht zum Ziel, da außer-
halb der schmal bandigen Resonanzbereiche nach Bild 3 keine Kohärenz vorge-
funden wird. Das Ziel, die schmal bandigen Resonanzbereiche in eine mög-
lichst konstante, breite Hiillkurve umzuformen, kann mit der in Gl (9) defi-

DF=—Ж B „ M „ , j A ,
 <9)

nierten Dissipationsfunktion DF erreicht werden. Diese Funktion wurde zur
verbesserten Signalverarbeitung als ein Ergebnis des Forschungsvorhabens
entwickelt. Die Dissipationsfunktion wird aus dem komplexen Kreuzlei-
stungsspektrum GBA und den Beträgen der Amplitudenspektren £ und jí gebil-
det. Bei einer Darstellung dieser komplexen Größe in Exponential form er-

kennt man, daß der Betrag der komplexen Dissipationsfunktion der Wurzel der

Kohärenzfunktion entspricht. Die Laufzeitinformation ist in der Phase

der komplexen Größe enthalten. Die Anwendung dieser Funktion liefert nach

Bild 3 eine etwas breitere Hüllkurve. Im Vergleich zur Kreuzkorrelations-

funktion weist die Oissipationszeitfunktion DTF, d. h. die in den Zeitbe-

reich rücktransformierte Dissipationsfunktion, ein etwas ausgeprägteres

Maximum auf, obwohl die Verhältnisse auch hier nicht optimal sind. Wesent-

liche Verbesserungen bei der Signal Verarbeitung durch die Dissipationsfunk-

tion sind immer dann zu erwarten, wenn die Kohärenzfunktion in einem brei-

ten Frequenzbereich Werte größer als null annimmt. In Bild 3 liegt nur in-

nerhalb der schmal bandigen Resonanzbereiche Kohärenz vor. Deswegen sind die

Möglichkeiten einer verbesserten Signal Verarbeitung durch die Dissipations-

funktion in diesem Fall begrenzt.
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Ein Diagnostik - Verfahren zur Beurteilung

unterirdischer Fernwarneversorgungsleitungen

Dr.-Ing Lajos Barna Olpl.-Ing Zoltán Magyar

/H/

Zusammenfassung

Unser Institut an der Technischen Universität Budapest beschäf-

tigt sich seit mehr als einen Jahrzehnt nit der Emitt lung der

Wärraeverluste von Fernwärmeversorgungsleitungen. Als Ergebnis

der Forschungsarbeit wurden ein mathematisches Modell und ein

Rechenprogramm für die Berechnung

- der Wärmeverluete unmittelbar erdverlegter Rohrlei-

tungen,

- der Wärmeverluete eines Rohrpaares in Schutzkanal,

- der jährlichen Verluste ausgedehnter Fernwämeversorg-

ungessysteme

ausgearbeitet.

Für die genauere Bestimmung der Ausgangsdaten der Berechnung

wurde ein Me3verfahren ausgearbeitet» das für die Ermittlung

des WäFmeverlustes in einem ausgewählten Querschnitt einer

Leitung in Betrieb beeignet ist. Oas Me3verfahren wurde zu ei-

ner diagnostischen Methode weiterentwickelt, mit deren Hilfe

die Wärmeverluste des untersuchten Leitungsabschitts in meh-

reren Punkten desselben ermittelt werden können. Durch Ther-

movisionsuntereuchungen ergänzt ist die Methode für die Er- |

inittlung der Verluste einer Fernleitung und die energetische %

Beurteilung derselben besonders geeignet. Dadurch trägt sie r'u

auch zu einer wohlbegründeten Rekonstruktion des Netzes bei. $
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1. Einleitung

De im Betrieb von Fernwarmeveraorgungseyetemen können 1* Laufe
des fcärmetrantports erhebliehe Verluste anfallen, die zu ver-
mindern wohlbegrundet 1st. E S empfiehlt sich besonders, Erhalt-
ungszustand und Verlegung der Fernleitungen zu erfassen, wenn
es sich um Leitungen in âtahlbeton-Schutzkanftlen oder Leitun-
gen in liantel-rohren handelt, wobei letztere Mit keinem elekt-
rischen Leckageanzeigesyetea auegerüstet sind» Oie Fernwarme-
versorgungeleitungen in Ungern sind meistens noch nicht alt
der Modernsten Technik ausgerüstet, deshalb wurde die Aus-
arbeitung einer diagnostischen Methode erforderlich, die von
den Verlusten des untersuchten Leitungaabtfschnitts Informati-
on liefert, auf die gestützt bezüglich der Art und Weise und
des Zeitplans der Reparatur ein Beschluß gefaßt werden kann.

Unser inetitut an der Technischen Universität Budapest besc-
häftigt sich seit üb%r zehn Oahren mit der Ermittlung der
i.tinaeverluste von Fernwáraevereorgungsleitungen. Im Laufe die-
ser Arbeit wurden Modelle für die Ermittlung der Wiraeverlus-
te verschiedenartig verlegter Leitungen, sodann rechontech-
nische Programme für die Berechnung der Transportverluste
ausgedehnter Fernwarmeversorgungssyeteme für einen vorgege-
benen Zeitebschnitt ausgearbeitet [l], [г] . Wie bekannt,
setzt sich der beim Transport anfallende ftaraeverlust aua
zwei Teilen zusammen: aus der durch die Wärmedämmung der Le-
itung in die Umgebung abströmenden Wärme, anderseits aua der
von den oft ungedienten Oberflächen der Bauelemente im Mon-
tageschacht in die Umgebung gelangeden Energie. Seide Fragen
haben uns in der letzten Zeit beschäftigt ; die Wirmeverluste
dar Leitungen scheinen wichtiger und schwerer zu beschreiben
zu sein.

Bei der Berechnung besteht die gropere Schwierigkeit nicht {
darin, ein geeignetes mathematisches Modell zu finden; dl- /
ese Modelle sind aua dar Fachliteratur mehr oder weniger be-
kannt, und oft stehen auch die Rechenprogramme zur Verfügung
[з]. Oie Eingabedaten der Berechnung enthalten ,
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hingegen oft manch» - sowohl bei* Entwerfen einer neuen Fern-

wiraeleltung, ele auch bei der Beurteilung eines vorhandenen

Netzes - unzulässige Unsicherheit, Diese« liestand Rechnung

tragend, wurden von unserer Forechergruppe die Fachliteaatur

und die Meteorologischen Daten ausführlich verarbeitet« UM

durch Organisation und Durchführung lokaler Messungen Erfah-

rungen zu saaaeln und die Grunddaten richtig anzusetzen.

Aus der Fachliteratur sind Meßergebnisse bekannt, die alt Hil-

fe eines u« die Leitung oder das Rohrpaar aufgestellten Meß-

rahaena und auf diese« angebrachter Temperaturfühler erhalten

wurden [4] • Diese Methode eignet eich für Forschungszwecke,

an eine« vorhandenen Fernwiraevereorgungesystea «acht die An-

wendung aber Schwierigkeiten. Es wurde eine flexiblere, für

die Untersuchung Mehrerer Querschnitte geeignete Konzeption

ausgestaltet und auch in der Praxis alt gute* Erfolg geprüft.

Von den Ergebniesen dieser Arbelt und den Einzelheiten der

Losung haben wir bereits Mehrfach berichtet* deshalb soll hi-

er dis Messung nur kurz zueaaaengefaßt werden.

Wesentlich war, daß die Bodenteaperatur um den Stahlbeton-

Schutzkanal in Moneren Punkten geaeasen wurde. Ее wurde ange-

noMMsn, daß Isotheraenbild syaaetrlsch sei, deshalb wurde nur

an der einen Seite der vertikalen Syaaetrieachss geaessen,

Aue den erhaltenen Bodenteaperaturen wurden die leotheraen

konstruiert, und alt Hilfe dee TeMperaturgradlenten wurde der

aus deM Schutzkanal entweichende Energiestroa berechnet. Das

Ergebnis wurde Mit Hilfe des zwischen Leitung und Kanalluftra-

ua berechenbaren wertes kontrolliert. Für die Berechnung wur-

den die Wärmeleitzahlen von Boden und waraedëaaung anhand von

aa Ort geaachten Erfahrungen, von Daten und Rechenverfahren

aus der Fachliteratur angenommen. Die Ergebnisse wurden Mit

einer theoretischen Berechnung verglichen. Es wurde die Er-

fahrung gemacht, daß Messungen und Berechnungen annähernd

gleiche Ergebnisse lieferten, wenn die Isothermen annähernd

kreleförMig waren.
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Die bei den Messungen genachten Erfahrungen wurden für die
Entwicklung einer diagnostischen Methode benutzt. Es soll-
ten Lösungen für folgende Probleme gesucht werden:

- Entwicklung von Meßsonden« nit deren Hilfe sich der
Temperaturfühler in den Boden einbringen läßt} die
Sonden sollen wiederholt verwendbar sein.

- Ausarbeitung einer für Empfang und Speicherung der
Temperaturzeichen geeigneten Hardware.

- Zusammenstellung des Gerätesatzes für Messung der Bo-
denfeuchtigkeit, des Feuchtigkeitsgehalts der Wärme-
dämmung in einem Bedienungeschacht in der Nähe, so-
wie Ausarbeitung einer Methode гиг Bestimmung der
Wärmeleitzahlen von Boden und Wärmedämmung.

- Anlagen eines rechentechnischen Programms für die
Berechnung des den untersuchten Quersichnitt durch-
strömenden Energiestromes anhand der Meßergebnisse.

2. Da» Wesen der diagnostischen Methode

Oas Me3gerät Iä3t sich in drei Hauptteile unterteilen:

- Fühler und manuelle Meßgeräte zur Aushilfe

- Mepdatenspeicher

- Mikrorechner für die Steuerung des Meßvorgangs, sowie
für die Auswertung der Ergebnisse, mit periphären
Geräten.

Die volle Hardware ist in Abb. 1 dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dap bei dan Messungen von verschiedenen Temperatur- -
warten ausgegangen wurde. Bai der Fühlertypwahl wurde die ']
in Ungarn zur Verfügung stehende Auswahl berücksichtigt} |
dl* Temperatur wird stets mit einem 100 Ohm Platinwiders- j;

tandsthermometer gemessen. Für die Ermittlung dar Boden» ,.•
temparâturen wurden dl* Fühler in die Spitze dar Keßsonde ;
eingelegt. Vor dam Einführen dar Sonda wird im Boden je nach i
dar Bodenart alna dam Sondendurchaesser entsprechende Bohrung V
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angelegt, die Jedoch nicht bis zu der tataäehllchen Tiefe hl«
nebreicht. Die Bohrung let von der Sonde entaprecher Größe.
Bevor die Temperatursonde eingebracht wird, wird der Fühler
des Bodenfeuchtlgkeltsmeßgerats in die Bohrung eingeführt.

Wie Abb. 1 Zeigt, wird in verhältnismäßig wenigen, 6 bla 8
Punkten die Bodentemperatur gemessen. Dabei wird in 1 • Höhe
über der Bodenoberfläche auch die Außenlufttemperatur gemes- -
sen. Oae Gerät einen Fühler Typ Ganz TEP 601. Befindet eich
in der Nähe der Meßstelle an der Fernleitung ein Schacht,
werden in die Messung auch die Vor- und Rücklaufvesserteape-
raturen einbezogen. In eine* günstigen Falle 1st in den Schacht
ein Thermometerstutzen eingebaut, dann wird Mit eine« Fühler
Typ Ganz TEP 1101 КС gearbeitet. lat keine auagabaute Tempe-
raturmeßstelle vorhanden, wird ein an daa Rohr befestigter
Fühler TEP 606 benutzt, der unter der WäraedäMung angebracht
wird. Auch der Temperaturfühler für die Messung der Lufttem-
peratur im Schutzkenal - ebenfalls Typ Ganz TEP 601 - wird
von dem Schacht aus in den Kanal eingeführt.

Die Tempereturaessung wird durch die bereits genannte Nessung
des Feuchtigkeitsgehalts ergänzt. Dabei werden die Feuchtig-
keitsgehalte des Bodens und - von den Schacht aus hineingre-
ifend - der Wärmedämmung in diskreten Punkten gemessen. An-
hand der Meßergebniese, unter Anwendung des für die Wärme-
leitzahlen von Boden und Wärmedämmung aufgestellten und durch
zahlreiche Messungen kontrollierten Modells wird der Näherungs-
wert der tatsächlichen Wärmeleitzahl festgelegt.

Oas Zeichen gelangt von den Fühlern in den Me3datenepeicher.
Für die höhere Genaugkelt, bzw. um den Einfluß der Leitunge-
länge zu eliminieren, wurde ein Vierleiter-Meßsystem auages- ;;
teilet. Der Meßdatenspeicher ist zum Oatenempfang über 16 Ka- ?)
nile geeignet, von denen eine der gegebenen Meßstelle ente- ):i
prechende Anzahl ausgenutzt wird. Dar Datenspeicher ist an
die Schnittstelle USER PORT des Rechners angeschlossen. *
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Für die Steuerung des Meßdatenspeichers und die Verarbeitung
der Meßergebnisse wurde ein Mikrorechner CGMM000RE-64 einge»
setzt. Kapazität und Dienstleistungen diese» Maachinentyps
sind für die fragliche Aufgabe gut geeignet und hinreichend,
dabei ist auch der Preis der Aufgabe angesessen. Zu der vollen
Ausstattung des Systems gehören weiterhin ein Floppy drive
vc-1541, ein Matrix drucker Typ MPS-801 und ein Monitor.

In Abb.l ist zu erkennen, daß einige Meßergebnisse über die
Tastatur in die Maschine eingegeben werden, wie z.B. die Wär-
meleitzahlen bzw. Feuchtigkeitsgehalte des Bodens oder der
Wärmedämmung, sowie bei manueller Messung die Wassertempera-
tur und die Kanallufttemperatur, Auch andere Daten lassen
sich hierher zahlen wie Wärmedämmstoff« und Bodenart, Ver-
legungeverfahren und geometrische Kennwerte.

Der Meßvorgang wird durch »in sog* DATENSAMMEL-Programm ges-
teuert. Oie Meßkanäle werden einmal je Minute abgelesen, di-
eses Zeitintervall kann notwendigenfalls geändert werden. In
einem Maßzyklus warden sämtliche Kanäle zehnmal abgelesen. Auf
dem Bildschirm erscheint der statistische Mittelwert der Able-
sungen, und dieser Wart wird in der auf Floppyplatten gespe-
icherten sequentielle Kartei /file/ registriert» üie Eichwer-
te der für die Messung benutzten Fühler sind bekannt, die Eich-
kurven im Rachner gespeichert. Oie Meßergebnisse worden die-
sen entsprechend durch die Maschine korrigiert, und auf dem
Monitor erscheinen sowohl die über die einzelnen Kanäle er«
faßten , als auch die modifizierten Werte, Für die weitere
Verarbeitung werden auf der Magnetplatte auch die korrigier-
ten Werte geapelchert.

In Kenntis der Meßergebnisse lassen sich die Warmeverluste
das Fernleitunganetzes ermitteln. Für diesen Zweck eind im
Meßquerschnitt die Verlegungsert, sowie die geometrische An-
ordmung aus der manuellen Eingabe bekannt. Die Berechnung
wird mit Hilfe de» Programme WÄRMEVERLUSTBERECHNUNG durchge-
führt. Oas Wesentliche am ale Berechnungegrundlage dienen
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mathematischen M dell ist wie folgt :

Oie Temperaturverteilung in der die Rohrleitung ungebun-

den Wärmedämmung wird in der Form

t • c + a log r

gesucht. Nach der auefuhrlichen Darlegung in [бJ betrügt die
Wärmeabgabe pro Meter eines wärraegedämmten Rohrleitungapaares

an die Schutzkanalluft, nit den Bezeichnungen in Abb. 2/wo-

bei durch den Index "I м die Vorlauf- und duroh "2" die Rück-
lauftemperatur bezeichnet wird/t

Bai der Modellierung mußte auch die Berechnung da« Energies

Stromes zwischen Kanalluft und Boden gelöst werdsn. Dazu ist

aus den MejSargebniasen die Bodentemperatur in diskreten Punk-

ten bekannt* Für die Berechnung wird die Laplace-Oifferential-

gleichung benutzt, und der Halbraum wird - bei Außerachtlas-

sung von Schutzkanal oder Mantel-rohr - auf die komplexe

Zahlenebene abgebildet. Durch die Abbildung wird der den Bo-

den entsprechende Bereich in das Innere eines Kreises nit

Einheiteradius übertragen, von dem ein dem Schutzkanal bzw.

wärmegedammten Rohr entsprechender Kreisring fehlt. Nachdem

die Randbedingungen angenonnen sind, läßt eich die Tenpera-

tUnterteilung um den Schutzkanal, bzw. un die Rohrleitung

ermitteln, sodann - in Kenntnis der Wärmeleitzahlen von Bo-

den und Wärmedämmstoff - der Energiestrom durch den unter-

suchten Querschnitt berechnen.

Die Untersuchung ergibt schließlich den unter den vorliegen-

den Verhältnissen auftretenden Wärtneverluet. üie.eue Weßer-

gebnieeen in mehreren Querschnitten berechneten Werte lassen

sich mit dem theoretischen Wärmeverlust vergleichen, und aue

dem Ergebnis dieser Gegenüberstellung kann darauf geschlossen

werden, ob die Verluste beim Warmetransport an den betreffenden
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Abschnitt noch annehmbar sind. Eine ungünstige Abweichung
kann durch ungenügende Dämmungsschichtdicke oder einen unbef-
riedigenden Erhaltungszustand der Wärmedämmung verursacht
werden. Zu der Beurteilung geben auch die Ergebnisse der an
der Wärmedämmung unternommenen Messungen weiteren Aufschluß,
oder können nähere Informationen durch eine stichprobenar-
tige Aufdeckung des untersuchten Abschnitts und Beaugensche-
inigung erhalten werden.

Obwohl das ausgearbeitete Verfahren ziemlich flexibel ist
und sich für die Untersuchung in mehreren Querschnitten eig-
net* erfordern Messungen an langen Leitungsabschnitten ei-
nen großen Zeitaufwand. Deshalb empfiehlt es sich, durch
Thermovisionsuntersuchung 3ich zuerst von der Temperaturver-
teilung aud der Bodenoberfläche über der Leitung ein umfas-
sendes Bild zu machen. Ein Vergleich der Temperaturmessungen
mit den Thermovisionsaufnahmen gestattet weiter Schlüsse zu
ziehen.
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Abbildung 1.

PRINZIPSCHEMA QES DIAGNOSTISCHEN VERFAHRENS
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Abbildung 2.

KURZBEZEICHNUNGEN ZU DEM ANSCHREIBEN DER
VÄRMEVERLUSTE VON IN SCHUTZKANALEN VER-

LEGTEN FERNLEITUNGEN
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DETECTION AND PREVENTION OF LEAKS IN D.H. LINES

TAP 10 ÔHMAN
M.SC. (ENG. )

/SF/

1. Design of pipelines and number of leaks

The total length of Helsinki district-heat (DH) pipe-
lines is 780 km. More than 85% of buildings in Hel-
sinki are joined to the network, so not much expan-
sion can be expected in future. The network still
includes several types of ducts, but certain designs
have become common.

A DH duct consists of three principal components:

1) A jacket, usually in contact with the soil. Ma-
terials include concrete, plastic, sheet metal
(in ducts above ground or in tunnels), and
asbestos cement, which is very rare nowadays.

2) Insulation, usually of mineral or glass wool,
polyurethane foam, or aerated concrete (rare
nowadays).

3) The flow and return pipes themselves, nearly
always of steel - rarely of copper or fibreglass.

Tkb

Eav

Fig. 1. The most common designs of ducts
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Key to Fig. 1.

M = plastic jacket (polyethylene)
pu = polyurethane insulation
E = concrete-element duct
mv = mineral wool
T = site-cast duct
kb = aerated concrete

The most common damage is corrosion of pipes by water
from outside. This can be either local or, more
often, covering large areas on the underside of the
pipes. Corrosion inside pipes is rare because treat-
ment of DH water at power plants prevents it almost
entirely. The few cases that .occur are due to con-
sumers' tapwater entering the return pipe.

Numbers of leaks repaired since 1975 have been as
follows:

Year

Leaks repaired

1975

25

1980

60

1985

235

1987

230

2. Detecting and locating leaks >;

2.1 Detection and analysis

Most leaks in DH lines are detected either from in-
creases of water leaking from pipes into inspection
chambers, or from water vapour in ventilation pipes.
Water leaking from a duct can be due to causes other
than leaking DH pipes. Rain water or melting snow or
ice can penetrate the duct through non-impermeable
joints, and so too can leaks from tapwater pipes.

A sample of the leaking water is nearly always taken
for chemical analysis. It is analysed for hydrazine
(NH-NH-), chloride content and hardness. The result \
is compared with analyses of normal DH water, the
guide values for which are 0.1...0.5 mg/kg for hydra- ;•;
zine and under 0.1°dH for hardness. ^

The next step is to pinpoint the leak if its location °$
cannot be found directly, say from an inspection 'É
chamber. Three methods are used: ä

M.

* locating by experience :f,

* acoustic detection :ii

* infra-red photography. '.'•!
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2.2. Locating by experience

This is based on long experience with different kinds
of ducts, and on statistics extracted from damage re-
ports. Town-plan and vertical section drawings are
used to locate likely damage points, such as expan-
sion joints, branches, anchor points and joints
between elements.

2.3. Acoustic detection

The method is based on an acoustic correlation tech-
nique. Sound propagation along the leaking pipe is
measured. The sound can be caused by several phe-
nomena due to the leak: eddies, cavitation, etc.

The sound is measured simultaneously by two sensors
on either side of the leak. The difference between
the time it takes to reach the sensors indicates the
location of the leak.

Acoustic detection has given good results with DM 200
and smaller pipes. The success rate (+1 metre accu-
racy) is over 80%. Results have not been so good for
bigger pipes because reverberations in such pipes
cause disturbances. Measurement can also be hampered
by branches between the two measurement points or by
external noise, say from traffic or consumer equip-
ment.

Acoustic detection can be used to pinpoint very small
leaks. Its reliability is not affected by weather
conditions or variations of outside temperature.

2.4. Infra-red photography

Infra-red photographs can be taken either from the
air or on the ground. Air photography is used to
depict the Helsinki utility's biggest pipelines.

Infra-red video films can be taken annually from the
air, according to a fixed plan. They show temperature
differences along the pipes and between the pipes and
their surroundings. The differences are due to heat
loss (poor insulation, pipes near the surface, or
leakage). Videos taken at regular intervals can be :
compared to one another and used to detect devi-
ations. }

Basic data obtained from air photography can be com- )'•
birted with ground photography. If water is found in ?
an inspection chamber on a section that has been air- -:
photographed earlier, the section can be rephoto- j
graphed from the ground. The results of ground photo- ^
graphy are compared with historical data from air "<
photos or video films. Deviations probably indicate
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leaks or insulation weakened by external water,
because the heat losses caused by anchor points,
inspection chambers, inefficient insulation and the
like should not change much in the course of time.

Infra-red photography is'limited by sunlight, rain,
vegetation and, in winter, by variations in the
thickness of the snow cover. Summer nights are
perhaps the best time for it.

3. Protecting DH lines

At present the only reliable way to check on the
condition of DH lines is to dig down and lay them
bare. Performed on a large scale, this is far too
expensive, so it can only be done for very good
reasons.

No matter how well the ducts have been installed and
insulated against water, perfect protection against
water is impossible. It is extremely important to dry
out and air wet pipelines and their insulation so as
to prevent their corrosion by damp air.

So far only passive protection has been used. "Pass-
ive" means insulating the ducts from ambient electro-
lytes so as to prevent corrosion currents.

"Active" protection means preventing corrosion by
altering the corrosion reaction itself.

3.1. Cathodic protection

Corrosion is an electrochemical phenomenon in which
positively charged metal ions dissolve in the sur-
rounding electrolyte. The speed of the reaction de-
pends on the resistance between the metal and elec-
trolyte, the electrical properties of the electro-
lyte, and the properties of the metal - i.e. the

j:, properties of its corrosion products.

'.;• cathodic protection is a method of altering the earth
;? potential of steel electrochemically, so that the

structure to be protected has a continuous surplus of
; electrons which prevent the ions from being dissolved
I in the electrolyte. Cathodic protection can be imple-
;'. men ted either with an external power source or by a
t system incorporating sacrificial anodes.

I An external power source feeds a low-voltage direct
f; current to the metal to be protected via slowly dis-
V solving anodes. In this way a single power source can
jy protect long sections of pipeline.
H'
t; Owing to the risk of disturbances, an external power
|: source cannot be used for protection if there are a
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lot of other metal structures in the immediate neigh-
bourhood of the metal to be protected.

— — —— —; — — Corrosive
JTS-T-—-—J-.. ~. i * ~ ~ • J * - " ~ -_cltctrotytt

* C#»ihifi»i

Protected
structure

Fig. 2. Cathodic protection

3.1.1. Sacrificial anodes

In cathodic protection a sacrificial anode is a short
rod of magnesium, zinc or the like - i.e. a metal
less noble than the steel to be protected against
corrosion. It is installed underground near the pipe
and connected to it via a cable. It is effective only
for a short length of pipe. Its effectiveness depends
on the following factors:

* the specific resistance of the soil
* the materials of the pipe and anode
* the materials of the insulation and jacket
* the geometry of the structure
* other underground structures near-by.

The current of the protecting circuit is defined by
Ohm's law (1):

U

R
(D

The current grows with the voltage (galvanic voltage
difference between the materials of the pipe and
anode), and it diminishes as the resistance of the
circuit increases. á
The resistance of the protective circuit depends
mainly on the specific resistance of the soil, which
is the dominant factor in the earthing resistances of
the pipe and anode. Both these resistances can be
calculated from the following formula (2):
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R = __:» ln(dim) (2)
2n(dim)

where

R = earthing resistance (ohms) *
ř = specific resistance of the soil (ohms/m)
dim = dimensions of the pipe and anode (m).

The only factor over which the designer has any major
influence is "dim": he can make the anode larger so -i
as to reduce the resistance and increase the protec- I
tive current. The most economical way to do this is
to insert the anode in a filler material of very high
conductivity so that the size of the anode grows and
the earthing resistance decreases.

After the total current has been determined, the
current passing through each sacrificial anode can be
calculated by determining its earthing resistance and
applying Ohm's law.

The life of a sacrificial anode can be calculated
from the following formula /2/:

mK
T = — (3) '•>

I

where

T = the life of the anode
m = its weight
K = its current capacity
I = its current.

3.1.2. Problems in DH line protection ,;

DH pipes differ from other underground metal pipes in
that they are heat-insulated. In most cases the heat ;;
insulation also insulates against electricity, which C

' protects the pipe against electrochemical corrosion. ;;
But corrosion starts as soon as water penetrates in- j
wards to the steel surface. The pipes are earthed via i?
anchor points, expansion joints, pipe supports, in- 'Ú
spection chambers, etc. '>jj

Corrosion is aggravated by the proximity of metals '•]
differing in galvanic value. For example, the metals :|
of expansion joints speed up corrosion of the pipe ;'i
steel in their neighbourhood if moisture spreads that tr|
far inwards. '

r
'\
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If the jacket of a prefabricated duct is damaged -
especially in the case of Mpuk and Mpul-type ducts
containing polyurethane insulation - moisture is
liable to spread long distances along the interior of
the duct before it penetrates inwards to the steel
pipe. This can cause local corrosion at points where
the jacket is intact so that the protective cathodic
current does not have access to the steel.

In ducts jacketed by concrete elements, most of the
protective current is earthed by the pipe supports
and anchor points. This prevents wet points on the
outer surface of the pipe from getting adequate
amounts of protective current.

The best way to protect pipes in DH ducts is probably
to fit the sacrificial anodes inside the duct. Obvi-
ously the anodes in prefab ducts should be fitted at
manufacture. In the case of concrete-element ducts
the protective system can probably be installed after
the ducts have been laid.

Cathodic protection with an external power source
probably does not protect DH lines completely against
corrosion.

3.1.3. Actual measurements

Case 1. Duct with DN 500 pipes, aerated concrete
insulation and concrete jacket, laid alongside a
tramline for a distance of 400 metres

The potential difference between the conductor and
rails of the tramline is -600 V, because the rails
are positive-earthed and not insulated from the
ground.
The measurements showed that the difference between
the potentials of the DH pipe and earth (CuSO.)
varies between -400 and -500 mV. The trams cause
powerful voltage fluctuations in the positive di-
rection. Positive voltages were found at the measure-
ment point at times when trams 250 metres away were
accelerating.

The fluctuation was greater at the inspection chamber
than at a point 60 m away from it. This was due to
the reinforcement steel in its concrete walls. 'l
Measurements made at long intervals showed that, in ^
daytime when the trams were running, the voltage €0 m y
from the chamber was above zero during 6.5% of the %
period of measurement. The voltage at the inspection ••
chamber was above zero for about 20% of the measure- -.
ment period in the daytime. :
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At night, when the trams were not running, the
variations of voltage were considerably smaller: the
voltages measured fluctuated by roughly 20 mV around
-300 mV.

Fig. 3. a Voltage fluctuation at the inspection chamber (day)

UAIOOOmV

1min

v S j j ^

U/-1000mV

Fig. 3. b Voltage fluctuation 60 m away from the chamber (day)

UA500fflV

6 min
•+•

12 min 18min

U/-500mV

Fig. 3 c Voltage fluctuation at the chamber (night)

i
'á
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Case 2. Duct with DN 400 pipes, mineral wool insu-
lation and concrete jacket, running alongside a
natural gas pipeline for about 6 km

The gas pipeline is DN 200 and is protected cath-
odically. The protective current is 80 mA and the
potential difference between the pipe and its
earthing conductor (CuSO.) is -2,100 mV when the
protection is on.

During the test the cathodic protection of the natu-
ral gas pipe was repeatedly turned off for 30 sec and
turned on for 60 sec. The earth difference potential
(CuSO.) of both pipes - DH and natural gas - was
measured with a double plotter.

The potential of the natural gas pipe rose to
-1,300 mV when its protection was turned off. That of
the DH pipe remained steady at -260 mV throughout the
measurements.

The non-change of the DH-pipe potential was evidently
due to the low protective current of the natural gas
pipe and to the fact that the gas pipe is galvanical-
ly insulated from the earth by polyethylene.

30s , 60s . 30s . 60s , 30s ,
£ • " r time ̂

I T
o U s 260 m V—i I

- - 1
1
1
1

f
1
1

1
>/

11

<

4. Potentials of DH pipe and gas pipe

-796-



Sources

/I/ Putkistojen ulkopuolinen katodinen suojaus (External
cathodic protection of pipelines, in Finnish), Veijo
Koski, BAC Engineering Oy.

/2/ Pritula, V.A.: Cathodic Protection of Pipelines and
Storage Tanks, Her Majesty's Stationery Office,
London 1953.

/3/ Bader, Gosta: Katodiskt akydd av konstruktioner i
jord (Cathodic protection of underground structures,
in Swedish), Korrosionsinstitutet Bulletin No. 60,
Stockholm 1972.

/4/ Katodisen suojauksen menetelmät esimerkein valaistuna
(Methods of cathodic protection, illustrated with
examples, in Finnish), Martti Pulliainen,
Savcor-Consulting Oy.

I Í

t -797-



POTBHTIAI.

CU/CUSO4 /

mV

• 100

RATE OF

CORROSION

Rapid

corrosion

Normal

corrosion

Slow corrosion

Mo corrosion

FACTORS

Disturbing
external
current

Contact with
refined steels

Damages in
surface
protection

Oxygen

Normal
corrosion
conditions

Inadequate

protection

Cathodic
protection

Fig. 5. Steel corrosion at different potentials
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W.R. Dflnnebier
/D/

Nový typ uzavíracích armatur se sníženým kolísáním tlaku, určených pro dálková
vedení

výkyvy tlaku vznikají v potrubí při rychlých změnách proudění. Uzavření armatury
je nejčastější příčinou, vyvolávající vysoké výkyvy tlaku.

Obzvláště pro objekty s dlouhým potrubím je uzavření armatury kritické, Často
dochází v potrubí k překročení přípustného tlaku a / nebo / dochází k vývinu
páry. / Často jsou tlakové rázy nazývány energií v mediu /.

Geoos PF/G - válcový ventil je zkonstruován takovým způsobem, že výkyvy tlaku
při otevírání nebo uzavírání armatury byly sníženy na mininun. Pomocí zvlášE
upraveného průchodu s přizpůsobeným servopohonan bylo dosaženo optimálních
vlasností pro funkci - uzavírání, otevírání - armatury.

Geoos PR/G - válcový ventil byl testován Stokholmským výzkumným listavem na
trase ftgesta-Farsta a získané výsledky byly velmi dobré.

Potrubní systémy musí být vybaveny uzavíracími armaturami pro uzavírání v jednot-
livých sekcích. Typickou oblastí použití sekčních uzávěrů je uzavření potrubí,
uzavření části, vedení anebo odvod media do jiných potrubních sítí.

Důvodů pro rozdělení do sekcí nuže být několik:
odstavení pro údržbu, rozdělení zatížení potrubí, -obchvat dílčí části potrubí,
regulace otevřeno/zavřeno.
Jako příklad potrubních systémů, pro něž je obvyklé rozdělení do sekcí, mažeme
uvést následující:
dálkové teplovodní sítě, potrubí s pitnou vodou, plynovody a ropovody, sítě pro
chladicí a užitkovou vodu a pro protipožární zařízení.

Při uzavírání vznikají výkyvy tlaku /tlakové rázy, vodní rázy/, které potrubí
často přetěžují a způsobují poškození trubek a další poruchy na zařízení. Je typické,
že tlak před uzavíracím orgánem vzrůstá značně nad přípustný tlak, tlak za arma-
turou dosahuje hodnoty pro var protékající kapaliny.

Následné účinky vzniku páry v potrubí, které byly uvedeny pro kapalná madla, mohou
být značně nepriiemnc. vznik páry proto musí být nezbytně potlačen.

'A
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Je samozřejmé, že platí pravidlo, že nesmí docházet k překročení přípustného
tlaku ani ke vzniku par. Vzhledem k vznikajícímu výkyvu tlaku však není tak
snadné splnit při normální funkci arnatury tyto podmínky.

výkyvy tlaku úzce souvisejí s elasticitou v potrubí protékájícího :nedia. Jsou
způsobeny změnami rychlosti proudění. Síla výkyvů tlaku je závislá na místní
rychlosti proudění a na rychlosti její změny.

S rychlostí je čas pro změny toku madia v poměru k reflexnímu /odrazovému/ času
tlakové vlny definován vztahem 9 »

V systémech s dlohým potrubím proto může být "pomalé" uzavírání armatury někdy i
příliš "rychlé".

Můžeme oponovat tím, že risiko nepřípustných výkyvů tlaku se ještě podstatně
zvýší, protože stávající potrubní systémy jsou a budou stále rozsáhlejší a
s tím souvisejí i délky potrubí. Takovým typickým příkladem mohou být spojení
dálkových zdrojů tepla ve stále větší jednotky.

Dálkově ovládaná a motorem poháněná uzavírací zařízení umožňují rychlé uzavírací
časy bez toho, aby obsluhující personál zpozoroval přetížení /slyšitelné vodní
rázy anebo např. posuny spojek/držáků/ trubek/ potrubí.

Dalším cílem je snaha, aby byla snížena spotřeba energie pro pohánějící čerpadla.

Moderní uzavírací armatury se vyznačují dobrým koeficientem Kvs a tím i nepatrnou
tlakovou ztrátou pro armaturu. Tyto armatury redukují průtok teprve tehdy, až jsou
téměř úplně uzavřeny, v praxi to znamená, že pro podstatnou část průběhu uzavírání
bude využit jen zlomek celkového uzavíracího Času.

Doposud je známa pouze jedna metoda, která umožňuje uzavřít dlouhá potrubí kombinací
dvou uzavíracích armatur. Hlavní uzavírací armatura má nepatrnou tlakovou ztrátu
a stejný rozměr /světlost/ jako potrubí. Paralelně k ní je přiřazen podstatně
menší uzavírací orgán /Kf-PASS/. Průběh uzavírání je zahájen tak, že hlavní arma-
tura se uzavírá, zatímco BY-PASS-orgán zůstává otevřen. Ten se poté pomalu uzavírá.

Průběh otevírání probíhá v obráceném pořadí.
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Konvekční funkce PR-ventilu mlže být popsána s pomocí čtyř více či méně
jasně definovaných poloh /obr.l/

a/ úplně otevřená armatura tzn. nejnepatrnější pokles tlaku

b/ škrtící poloha tzn. dostatečně velký pokles tlaku na armatuře,
aby bylo redukováno průtočné množství

c/ hydraulicky uzavíraný posuv tzn. že proudění je přerušeno až na nepatrné
ztráty netěsnostmi

d/ těsnící poloha tzn. že armatury je 100% těsná

Primární příčinou nepřípustných výkyvu tlaku je příliš rychlé zpomalení proudění,
k čemuž dochází při uzavírání armatury v rozsahu mezi 'Škrtící a hydraulicky
uzavíranou polohou".

Obr.l - čtyři polohy standartního (SXXlS PR-válcového ventilu

Odpovídající polohy pro GEOQS PI^G-válcový ventil se na obr.2 opět opakují,
vyhloubení v tělese ventilu a ve válci tvoří průtokové kanály. Při zcela otevřeném
ventilu je dosaženo příznivého průtokového kanálu s velkou průtočnou plochou
a tím také s nízkým poklesem tlaku.

Při skrčení se projevuje vyhloubení jako dva za sebou spojené škrtící orgány příč-
ného průřezu se značně zmenšenými změnami ploch v závislosti na poloze válce.
Toho se využívá pro zlepšení charakteristiky výkyvů tlaku během rozhodující fáze
uzavírání armatury.

Usiluje se o to, aby bylo prostřednictvím detailního vyformovaní vyhloubení
dosaženo tak konstantního zpoždění /změny toku/čas.jednotku/, jak je to jen
vůbec možné. Je možné říci, že PF/G-válcový ventil v sobě spojuje i funkci
BY-PASS-ventilu.

Obr.2 - čtyři charakteristické pozice GBCOS PR/G-válcového ventilu

Nejúčinněji bude výkyv tlaku omezen, když PR/G-válcový ventil bude zkontoinován
s odpovídajícím regulačním pohonem.

Takový servopohon má za dkol "projet" s maximální možnou rychlostí rozsah od
"zcela otevřeno" ke škrtící poloze.

L-4

•.-li
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Servoponon PI^G-válcového ventilu má dva elektromotory, které jsou ovládány
přes magnetickou spojku, je přizpůsoben pracovním páterům a umožňuje nastavení
rychlosti.

ťunkoe:

"zcela otevřeno" ke "škrtící poloze - rychlý chod

"škrtící poloha" k "hydraulickému
uzavření" - pomalý chod

"hydraulické uzavření" k M100%těsnosti" - rychlý chod

Z K U Š E B N Í Z A Ř Í Z E N Í

První PR/G-válcový ventil byl testován v září 1983 ve Štokholmu, na dvojici
potrubí vedoucím z Agesta do teplárny ve Farsta. Testovací potrubí mělo celkovou
délku 7 km.

ftozměr potrubí činil EN 600, ozměr krátkých konců byl DN 500 a rozměr PI^G-vál-
cového ventilu byl DM 500.

Obr. 3 - schématické zobrazení zkušebního zařízení

Obě čerpadla, která byla v Agesta používána v době testování, měla následující
parametry:

H = 76 m vodního sloupce

Q s 0,4 m3/s

P = 400 KW

n ss 1 440 otáček/min.

Čerpadla byla poháněna asynchronními motory přes hydrodynamickou hydraulickou spojku.
Zařízení pro udržování konstantní hodnoty tlaku se nacházelo v Agesta. Požadovaný
tlak, resp. jeho stálá hodnota, je udržován přívodem a odvodem volného dusíku
z expanzní nádoby.

GEOOS PIVG-válcový ventil ve Farsta se nachází v nejvyšším bodě celé zkušební
trasy potrubí / + 42 m /. ;

-"i

Nejnižší místo zkušební trary je ve výšce 18 m. > ,'j

-802-



Je zřejmé riziko vzniku páry za ventilem ve Farsta stejně jako vysoký tlak
v nejnižším bodě potrubí. Nepatrné tolerance vůči tlaku páry, resp. vypočtenému
tlaku podporují celkový zkušební program. Vycházelo se ze stacionárního tlaku
cca. + 1 bar, aby bylo zajištěno zpoždění průtoku.

Předpokladem pro to, aby mohla být provedena zkouška armatur, bylo, že výstupní
tlak bude udržován v přípustných hranicích, tzn. že výkyvy tlaku budou prakticky
zcela vyloučeny.

S T A C I O N Á R N Í Z K O U Š K A

Cílem stacionární zkoušky bylo zjistit stacionární vlasnosti systému a jeho
částí / potrubí, čerpadel, GBOOS PR/G-váloových ventilů /.

Pokus probíhal následovně:
V Agesta bylo výstupní proudění nastaveno skrčením s čerpadlem/čerpadly za vyso-
kých otáček. GEOOS PR/G-válcový ventil byl ručně zvolna nastavován na různé
polohy. Tlak a hodnoty průtoku byly zaznamenávány.
Tímto způsobem byly získány "stacionární " křivky pro extrémně pomalý případ
zavírání.

Křivky byly později srovnány se skutečným uzavíráním armatury. Rozdíl předsta-
vuje vlastní výkyvy / viz. obr. 7 a 10 /.

Stacionární zkouška přispěla také k získání informací o výkonu a vlasnostech
válcového ventilu. A-hodnoty GECOS PR/G-válcového ventilu se zřetelem na funkci
válce v rozsahu, ve kterém byly výkyvy pozorovány, vyplývají z obr. 4 .

K A V I T A Č N Í Z K O U Š K A

Kavitace v armatuře ovlivňuje její výkon a tím takévýkyvy tlaku při průběhu
uzavírání. Kavitace vzniká proto, že tlak v armatuře lokálně klesá až na tlak
pro vytvoření páry z kapaliny, která v té době armaturou protéká. Vznikají
bubliny páry, které proudění kapaliny doprovázejí a implodují / opak k explozi /,
když dosáhnou zóny, jejíž tlak přesahuje tlak páry. Kavitace postupuje s cha-
rakteristickým "praskavým" šelestem. Ten je slyšitelný a připomíná zvuk vody
smíchané se štěrkem nebo s malými kamínky.

-803-



Obr. 4 - výkon a vlastnosti GSCCS PR/G-váloového ventilu

Při zkoušce byla kavitace vyvolána postupným snižováním hladiny tlaku v
u.-stc- JC.-LT1 "ctiabí / redukce tlaku kvůli jeho udržení /. První kavitační
šelest / nastávající kavitace / byla pozorována jak bylo očekáváno, velmi
brzy po snížení průběhu tlaku. Vznikající kavitace však neměla žádný zřetelný
vliv na výkon armatury. Poněvadž průtok přes ventil byl pozvolna, neuspořádaným
Linížor.írci tlaku o 2% prostřednictvím bezkavitačního proudění, zmenšen, byla
stanovena tzv. škrtící hranice.

Obr. 3 - Kriterium pro uroení F. -hodnoty pro GBOOS PR/G-válcový ventil

Kavitacní zkouška, která byla provedena s rychlostí proudění 200 l/s přinesla
následující výsledky:

Poloha ventilu - 64° FT :: O,91 - 0,94
Li

Poloha ventilu - 66° F, :: 0,94 - 0,96

ij'icívantí intervaly zase odráží těžkosti pro přesné zjištění 2% hranice. Pozorova-
ní' vysoké F -hodnoty vysvětlují, že PR/G-váloový ventil má dvě výhodné polohy,
a dále že áíírtící polohy jsou uspořádány jedna po druhé. Pro hranici skrčení
bylo odhadnuto, že iitploze páry vznikají v potrubí asi 1 m za ventilem.

T O L E R A N C E

é jako pro všechny ostatní aparáty, platí také pro ventily výrobní tolerance.

ľro současné výrobky ze slitiny se pohybují rozmerové odchylky v hodnotách ca. 1 im.
Itoziw.'rové odchýlky se mohou sšítat, tak že také mění hydraulické parametry.

'tolerance a kavitace ukazují, že bez odpovídajících opatření nemůže být dosaženo
pro velké sekční armatury přesnosti, která je pro výpočty výkyvů tlaku požadována.
Vyhloubení GEOOS PR/G-válcového ventilu v jeho tělese a válci snižují toleranční
citlivost.
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R E G U L A Č N Í P Ř Í S T R O J

Během celkem čtyř zkušebních dnu byly prováděny kontroly funkce regulačního
přístroje, spaciálně se zřetelem na opakovaně nastavitelné polohy. Opakovaná
pozorovaní při rozdílných hladinách tlaku a při rozdílných průtočných množstvích
neukázala žádné měřitelné rozdíly v nastavitelných polohách.

Poloha I při uzavírání

~ O°-JC- 61.3°

61.3° - « . - 77.4°

7 7 . 4 ° - ^ - 90°

ceUtem - 212.72 sec.

Poloha I při otevírání.

1.50 stupňů/sec

0.0985 .. / „

1.50 „ / „

90° - * - 77.5°

77.5° -OL- 61.4°

61.4° -<X- 0°

celkem - 212.72 sec.

Poloha II při uzavírání

O° -OL - 54.9°

54.9° -Ot - 77.4°

77.4° -<X- 90°

celkem - 273.43 sec.

Poloha II při otevírání

1.50 stupňů/sec

0.0985 „ / „

1.50 „ / ,.

1.50 stupňů/sec

0.0985 „ / „

1.50 „ / ,.

90° -ó*- 77.5°

77.5°-^-- 54.6°

54.6° -<*- 0°

celkem - 273.43 sec.

1.50 stupňů/sec

0.0985 „ / „

1.50 „ / „

Je zajímavé upozornit, že při nastavení polohy I pouze 16.1 /18%/ z cettových
90 otočení válce je dčinné pro rozhodující průběh skrčení. Odpovídající
hodnoty pro nastavení polohy II jsou 22.5 /25%/. I
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Z K O U g K A U Z A V Í R A N Í A R M A T U R Y

Hlavám cílem řady zkoušek bylo dokázat, že je nožné pomocí správně navržené
seKní armatury uzavření potxubí během provozu, aniž by tím byly vyvolány
rvĽpŕípustné v/soicé výkyvy tlaku. Nepatrné tolerance s i však vyžádaly jistou
pozornost. Z tohoto důvodu byla zahájena řada měření s nepatrným průtočným
imožstvím, které bylo postupně zvyšováno. Serie měření byla ukončena s max.
průtočným množstvím, které mohly obě čerpadla poskytnout. Zkoušky uzavření
arnatury byly provedeny s následujícími stacionárními výstupními průtoky:

Q = 200 l/s =s
300
400
500
600
700

720 m3/h
1060
1440
1800
2160
2520

v s O.71 m/s
1.06
1.41
1.77
2.12
2.47

Rychlost proudění v se vztahuje na rychlost v hlavním potrubí DN 600, z tohoto
důvodu je rychlost u ventilu oněco vyšší /DN 500/.

Tlak před a za ventilem graficky zaznamenán, zobrazení je na obr. 7. Stacionární
výstupní průtočné množství je v tomto případě 400 l/s a regulační pohon pracuje
s nastavením I.

Bylo zjištěno, že zapisovač registroval absolutní tlak, oba zapisovače jsou
na záznamu o něco posunuty, dále že uzavření ventilu začíná až několik sekund
po oase t s 0 společné časové stupnice a že tlak v expanzní nádobě se závisle
během proběhu uzavírání není.
Na záznamu jsou znázorněny detaily, které je obtížnéopakovat tak, aby bylo
posouzeno, jaké vlivy na samotný průběh uzavírání působí.

Obr. 6 - Zkouška uzavření ventilu při stacionárním výstupním proudění 400 l/s.
Regulační pohon nastaven na polohu I.
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Primární naměřené hodnoty byly přepočteny a reprodukovány na obr. 6.
Na obr. 6 byl dán tlak jato přetlak, uzavření armatury začíná v čase t :: O.
Jak tlak P, /tlak před ventilem/ tak tlak P, /tlak za ventilem/ byl odečítán
ve stejný časový okamžik. Tlak v tlakové náébbě činil 4 bary /přetlak/ a
zůstal beliem celé doby měření nezměněn.
Průběh výkyvů tlaku při uzavírání armatury /bodová křivka/ muže být popsán
následovně:

Při zahájení děje - uzavírání armatury - se vlastně vůbec nic neděje. Po 30 sec.,
když se válec otočil o 45 , začíná ventil ovlivňovat proudění a nastává počátek
zpoždění.
Tlak před ventilem rychle stoupá, zatímco tlak za ventilem rychle klesá.
v čase t = 41 sec./Ot ss 61 / dochází k přeřazení na nižší rychlost uzavírání.
Tlaková vlna, která má reflexní/odrazový/ čas ca. 6,3 sec, se vrací zpět do
Agesta a narušuje pokračujíci vzestup resp. snížení tlaku. Poté průběh proudění
ovládá GBOOS PR/G-válcový ventil, následuje rovnoměrné a poklidné zpoždění
proudění.
Pozdější výkyvy, tzn. tlakové výkyvy po uzavření ventilu, nejsou v obr. 6
znázorněny. •

Obr. 6 znázorňuje stacionární křivku/ přímá linie/. Tento tlak vychází ze
stacionární zkoušky, je přepočten na odpovídající polohy válce a na tlak
pro trvalé udržení tlaku 4 bar /přetlak/.
Rozdíl mezi nepřerušovanou a bodovou krivkou znázorňuje tlakový přírůstek,
který je způsoben zpožděním a také elasticitou kapaliny v potrubí, tzn. vlastní
výkyvy tlaku. Jak ze zobrazení vyplývá, vznikají elastické tlakové výkyvy
především na počátku průběhu zpoždění v čase 3 0 - 5 0 sekund.

Tato část křivky je zobrazena ve zvětšené časové stupnici pro několik rozdílných
hodnot průtočných množství na obr. 7.

Obr. 7 - Zkouška uzavření ventilu - regulační pohon nastaven na polohu I



z nepřerušovaných křivek, které jsou všechny vztaženy na tlak pro udržení tlaku
4 bar, vyplývá zesílení výkyvů při krokovém zvýšení proudění z 200 na 400 l/s.
Bylo pozorováno, že tlak za ventilem se tím více snižuje, čím více se zvyšuje
rychlost v potrubí, ačkoliv tlak v čase t :: 0 vykazuje opačné tendence.
Dále bylo pozorováno, že tlak před ventilem při vysokých rychlostech proudění
rychleji stoupá. Když by se křivky vyznačily v celám svém rozsahu, měly by
se koncové body veškerých proudění shodovat, také pro Pj.

Bodové křivky na obr. 7 ukazují průběh tlaku při zkoušce, která byla provedena
na stejném zařízení na podzim roku 1978. Hodnoty byly vybrány přáno z Reference 1.
Tyto zkoušky byly prováděny za zcela jiným účelem a určitě nebyly určeny k tomu,
aby demonstrovaly hranice, výkyvů sekční armatury, dostatečně však dokazují,
co se může přihodit pokud dojde k nepozornosti. Již při výstupním průtočném
proudění 200 l/s vznikají silné výkyvy tlaku.
Při proudění 300 l/s nastává za armaturou za ca. 10 sec. po dobu 10 sec.vytváření
páry /P 2 s 1 bar/. Současně se blíží tlak před armaturou k hodnotě 13 bar /přetlak/.
Obo hraniční hodnoty /tlak páry resp. nejvýše přípustný tlak/ jsou překročeny.
Institut FVU ve Štokholmu správně rozhodl,aby byly přerušeny další zkoušky
uzavírání armatur.

Avšak zpět ke zkušební řadě s GB00S PR/G-válcovým ventilem. Z hlediska nepatrných
prostorů se změnami tlaku, které se v zařízení nacházejí, bylo rozhodnuto, aby
se tyto nepřetěžovaly vysokými průtočnými množstvími při neměnné poloze pohonu /I/.
Průběh výkyvů tlaku byl zobrazen a zbývá objasnit rychlosti proudění vzhledem k
nomálním stanoveným hodnotám. Musíme podotknout, že původním skutečným úmyslem
bylo provést uzavření armatury při vysokém proudění - 400 l/s - s nastavením
pohonu na polohu I.
Skutečný pokles tlaku ve škrtící poloze se však ukazuje o něco vyšší, než byl
před zkouškou teoreticky odhadnut.

Přeřazovací bod servopohonu z vysoké na nízkou rychlost byl změněn z 61.3° na
54.9°.
Pro účely srovnání byly opakovány zkoušky uzavírání armatur při výstupním prou-
dění 400 l/s.
Pak byly v rychlém sledu provedeny zkoušky uzavírání při proudění 500, 600 a
700 l/s. Při proudění 700 l/s / v ss 2,47 m/s / byl využit maximálně možný
výkon obou čerpadel.
Proto tedy nemohlo být dosaženo vyšší rychlosti proudění.
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Naměřené výsledky byly znovu přepočteny na hodnotu udržovacího tlaku 4 bar
a reprodukovány na částečně zvětšené časové stupnici, částečně ve
srovnání se "stacionárním tlakem" při výstupním proudění 700 l/s /obr. 9/
a částečně jako zmenšená kopie záznamu při proudění 700 l/s.
Jak ze zobrazení vyplývá výkyvy tlaku byly evidentní na malém ohraničeném
rozsahu. Pozdější výkyvy, jejichž počátek není na grafu zaznamenán, se
udržují v rozmezích od + 0,5 resp. - 0,5 bar.

Obr. 8 - Zkouška uzavření ventilu
Servopohon s nastavením II

Obr. 9 - Zkouška uzavření ventilu při stacionárním
výstupním proudění 700 l/s.
Servopohon s nastavením II

Zde můžeme vysvětlit pojem "stacionární" průběh tlaku.
Na obr. 10 je dána dopravní výška čerpadla H_, ztráty skrčením v flgesta H f
pokles tlaku v přívodním a odvodním potrubí fil^. a pokles tlaku na armat
H. . Při průtočném množství Q se na ventilu mSsTuvedený pokles tlaku H. projevit,
čímž tedy může být splněn předpoklad pro stacionární pracovní bod. S ohledem
na stupen skrčení v flgesta a na počet čerpadel, která jsou v provozu, bylo
dosaženo rozdílných "stacionárních" průběhů tlaku při zapojení armatúry. Rovno-
měrně byly měněny křivky výšky tlaku podél délky testovací dráhy.

Test otevření armatury začíná se 100* uzavřeným ventilem, zatímco čerpadla
pracují na plný výkon. Tlaková diference na armatuře odpovídá dopravní výšce
čerpadla při čerpání Q s O.

Obr. 10 - stacionární pokles tlaku na ventilu

'á

•' i
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Zkoušky otevření ventilu byly prováděny bezprostředně po odpovídajících
zkouškách uzavření, tzn. s neměnným nastavením čerpadel a škroaní v Agasta.

Zrychlení proudění M děje pomalu, během doby, kdy se PR/G-ventil nachází
ve škrtící poloze. Když ventil překoná tuto škrtící polohu a ovládací pohon
se současně přepojí na vyšší rychlost, velmi rychle zaniká pokles tlaku na
ventilu. Výkyvy tlaku vyplývají ze zobrazení zřetelně najevo. I kdyby nebylo
možné přenést mezní hranice vypočteného tlaku,resp.tlaku páry, na tento případ,
nedoporučujeme dopustit vznik silné tlakové vlny v potrubním systému.
Za předpokladu, že rychlost proudění se již dále nebude zvyšovat v oblastech
přechodu k maximální rychlosti proudění, je velikost tlakových vln rovna
hodnotě + H /2 resp. - Hp/2.

K O M E N T Ä R

Zkoušky, které byly uskutečněny s GECOG PR/G-válcovým ventilem, přinesly velmi
dobré výsledky, tzn. jen velmi ohraničené výkyvy tlaku při uzavírání, resp. oteví-
rání ventilu ve stávajících testovacím zařízení Agesta - Farsta.
Tlakové výkyvy se týkají tohoto systému.

Na základě malých tlakových rozsahů, které byly k dispozici, byly požadovány
veljni dlouhé uzavírací časy. Pro větší rozsahy by mohly být tyto časy zkráceny.

Současné potrubní systémy s krátkými reflexními časy dovolují také krátké
uzavírací časy.

Potrubní systémy s odlišnou strukturou, která obsahuje jiné rámcové podmínky,
dávají jiné reakce při ovládání pomocí armatur. Není tedy možné tvrdit, že
všechny problémy týkající se kolísání tlaku v souvislosti s ovládáním armaturami,
nohou být vyřešeny použitím GEOOS PR/G-ventilu. Co si vsak dovolujeme bezpečně
říci je, že konstruktérům a projektantům potrubních sítí jsme takto poskytli
Účinný pomocný model pro ohraničení « omezení výkyvu tlaku v souvislosti
s rozdelením potrubních systém! do sekcí.
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"Betriebliche Selbstvorspannung von Fernwärmeleitungen"

Peter K ü p p e r s und Alfred T a u t z

Einleitung

Fernwärme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Umweltverträglich-

keit und Wirtschaftlichkeit unserer Energieversorgung. Sie trägt zur verstärkten

Nutzung der Kraftwärmekopplung und der industriellen Abwärme bei. Gerade im

letzten Jahrzehnt wurde daher der Fernwärmeausbau von vielen Versorgungs-

unternehmen und auch der öffentlichen Hand stark forciert.

Beim Aufbau neuer Fernwärmenetze können die Investitionskosten für die Wärme-

verteilung bis zu 70 % der Gesamtkosten für ein neues Netz ausmachen. Dies

wird einerseits durch die hohen Sicherheitsanforderungen für den störungsfreien

und langlebigen Betrieb von Fernwärmenetzen verursacht, andererseits aber auch

durch die teilweise seit Jahrzehnten unveränderte Technik zur Verlegung neuer

Fernwärmeleitungen.

Ziel des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens

Ziel des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist die Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit beim Ausbau neuer und der Sanierung vorhandener Fernwärme-

netze.

Erreicht werden soll:

- Eine grundlegende Änderung der Verlegetechnik von Fernwärmetransport-

leitungen und Unterverteilungsnetzen.

H
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- Eine erhebliche Reduzierung der Investitionskosten für den Aufbau neuer

und die Sanierung bereits vorhandener Fernwärmenetze.

- Eine neue Spannungsanalyse von lastdehnungskontrollierten Bauteilen.

Untersuchungen werden für das Kunststoffmantelrohrsystem und das Vakuum-

Stahlmantelrohrsystem durchgeführt.

Ziel der betrieblichen Selbstvorspannung ist das Werkstoffverhalten der Rohr-

elemente über die Streckgrenze hinaus zu nutzen. Die Vorteile eines solchen

Verfahrens liegen im Wegfall mechanischer, elektrischer oder thermischer Vor-

spannung und damit in Montageerleichterungen und Kostensenkung bei der Ver-

legung.

Das globale Verhalten der betrieblich selbstvorgespannten Fernwärmeleitung ist

bis zu einem bestimmten Teil theoretisch abgesichert. Modellmäßig und in der

Praxis ist sie bisher jedoch noch nicht ausgeführt worden. Insbesondere liegen

bis heute keine experimentellen und betriebsbegleitenden Untersuchungen vor.

Versuchsaufbau- und -durchführung

Im folgenden soll über den Versuchsaufbau und die ersten Versuchsergebnisse

berichtet werden. Die Versuche wurden beim Rheinisch-Westfälischen Tech-

nischen Überwachungsverein e. V., Essen, durchgeführt.

An einer Teststrecke wurde unter Laborbedingungen die Beanspruchung eines

12 m langen Fernwärmemediumrohres infolge der Selbstvorspannung unter Be-

rücksichtigung von Imperfektionen experimentell untersucht.

Das 12 m lange Versuchsrohr besteht aus drei 4 m langen Einzelstücken, wobei

die Randstücke jeweils mit einer Wanddicke von 4,5 mm und das Mittelstück

mit einer Wanddicke von 4,1 mm ausgeführt sind.
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Damit ergibt sich ein Kantenversatz von 0,4 mm. Bei der zweiten Schweißnaht

wurde dieser Kantenversatz durch Ovalisierung des Anschlußbereiches und durch

gegenseitiges Verdrehen der jeweils größeren Hauptachse um 90° vor dem Zu-

sammenschweißen verstärkt, so daß lokal ein Versatz bis zu 2,2 mm entstand.

Als weitere Störstelle wurde das 4,5 mm dicke Rohr örtlich auf 4,0 mm unter-

schliffen.

Aus versuchstechnischen Gründen wird das Mantelrohr des Vakuum-Stahlmantel-

rohrsystems durch vier IPB-Träger simuliert, die über eine übliche Festpunkt-

konstruktion mit dem Mediumrohr verbunden sind, über Loslager stützt sich

das Mediumrohr zwischen des Festlagern gegen die IPB-Träger ab (Abbildung 1).

An das Mediumrohr ist ein mit Wärmeträgeröl gefüllter Behälter angeschlossen

(Abbildung 2).

Mit einem zentral geführten Hilfsrohr wird das durch Elektro-Heizstäbe aufge-

heizte Thermoöl kontinuierlich bis an das Ende des Prüfrohres geführt. Auf dem

Hilfsrohr sind Schikanen angebracht, die das zurückströmende ö l in eine leichte

Rotation versetzen. Hierdurch wird ein auch in radialer Richtung ausgeglichenes

Temperaturprofil erzeugt.

über die Länge des Mediumrohres gleichmäßig verteilt sind 18 Ni-CrNi-Thermo-

elemente angebracht. Sie erfassen die äußere Rohroberflächentemperatur.

Mit dem Mittelwert der Oberflächentemperatur werden während der gesamten

Versuchsdauer die Abweichungen von Solltemperatur zur Isttemperatur festge-

stellt. Mit entsprechenden Maßnahmen bei positiver sowie bei negativer Abwei-

chung reagiert das Steuerprogramm rechtzeitig mit Gegenkühlung bzw. mit Er-

höhung der elektrischen Heizleistung. Gekühlt wird das System mit Hilfe eines

ö l -Wasser-Wärmeaustauschers. -,
:<i

Eine Zirkulationspumpe fördert über ein motorisch gesteuertes Stellventil ent- •'À

sprechend der geforderten Kühlleistung eine bestimmte Menge des Wärme-

trägeröls durch den Wärmeaustauscher. ..'.
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Der Systemdruck von ca. 6 bar wird während der Versuchsdauer durch ein Stick-

stoff-Reservoir vorgehalten, über einen Überströmregler wird das bei der Auf-

heizphase des Mediumrohres zu einer Drucksteigerung führende Gas abgelassen.

Zur Erfassung der Dehungen, der Wege und der Temperaturen kommen zwei

Meßanlagen 2um Einsatz, die von einem Personal-Computer gesteuert werden. An

der einen Meßanlage sind die Thermoelemente und die Wegaufnehmer angeschlos-

sen und an der 2. Meßanlage die Dehnmeßstreifen.

Aus der Vielzahl der bisher vorliegenden MeOdaten wird anhand von einigen

signifikanten Ergebnissen das Dehnungsverhalten des Testrohres dargestellt.

Dabei ist darauf hinzuweisen, daß dk Meßwerte noch nicht um den Temperatur-

gang der Dehnmeßstreifen korrigiert sind.

Die Abbildung 3 gibt den Temperatur-Zeitverlauf des 1. Versuches wieder.

wie man erkennt, wurde das Mediumrohr zunächst mit einer Aufheizgeschwindig-

keit von ca. 20° C/Stunde auf 180° C aufgeheizt. Diese Temperatur wurde ca.

15 Stunden konstant gehalten, anschließend erfolgte die Abkühlung mit dem

gleichen Temperaturgradienten. Danach erfolgte die erneute Aufheizung auf

180° C mit anschließender direkter Abkühlung. Die Stützweite der Loslager des

Stahlmantelrohrsystems betrug bei diesem Versuch 1,5 m. In anschließenden Ver-

suchen wurde sowohl die Stützweite der Loslager (max. 3,5 m) als auch die max.

Aufheiztemperatur (max. 200° C) verändert.

Im ungestörten Bereich des Testrohres wurde aufgrund der hohen Ist-Streckgrenz-

werte (R Q ~ = 350 N/mm ) bei diesem Versuch nur eine geringe Vorspannung

durch Plastizieren erzeugt. Aus diesem Grunde wurde bei den folgenden Ver-

suchen die Maximaltemperatur auf 200° C erhöht. Nach dem ersten Anfahren

der Selbstvorspannung bleiben jedoch die folgenden An- und Abfahrvorgänge

elastisch.

Die Abbildung 4 gibt den Temperaturdehnungsverlauf einer Meßstelle wieder, an

der ein starker Versatz vorlag. Diese Meßstelle lag an einer Schweißnaht, bei der

ovalisierte Querschnitte um 90° verdreht zusammengeschweißt wurden.
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Die Meßstelle selbst liegt auf dem dünneren Rohrstück mit einer Wanddicke von

s = 4,1 mm, und zwar auf dem angeflachten Bereich.

Der Einbruch der Umfangsspannung beim Anfahren zwischen 130° C und 180° C

ist beim zweiten Versuch nicht mehr vorhanden. Daraus ist zu schließen, daß

die Ursache dieses Einbruches an Eigenspannungen lag. Zusätzlich erkennt man,

daß die Störung beim zweiten Versuch kleiner wurde (maximale Spitzendehnung

und bleibende Dehnung), obwohl die Maximaltemperatur mit 187° C über der des -

1. Versuches lag. Daraus ist zu folgern, daß bsi der Selbstvorspannung durch

Spannungs- und Verformungsumlagerung der Einfluß von Störstellen verringert

wird.

Um das Rohr einer extremen Belastungsprobe zu unterziehen, wurde zwischen-

zeitlich ein 20 cm langes MediumrohrstücR mit 3,0 mm Wandstärke eingebaut.

Auch dieses Rohrstück führte bei den Aufheizversuchen nicht zum Versagen.

Es wurden jedoch bleibende Verformungen festgestellt. .

Bewertung der bisherigen Ergebnisse der Technikums versuche

Zusammenfassend kann man die bisherigen Ergebnisse wie folgt bewerten:

- Der Einfluß von Störstellen wird bei der betrieblichen Selbstvorspannung

verringert.

- Stabilitätsprobleme sind bei dem Testrohr und den ausgeführten Stütz-

weiten sowie bei DIN-gerechten Wandstärken noch nicht festgestellt worden

(bis einschließlich der Stützweite von 3,3 m).

Weiteres Vorgehen ;

Die Detailplanung für die im Rahmen des Forschungsvorhabens vorgesehenen i

Versuchsstrecken für das Stahlmantelrohr und das Kunststoffmantelrohr wurde f-

zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Stahlmantelrohrversuchsstrecke ist verlegt. i

Mit dem Praxistest wird zu Anfang des Jahres 1988 begonnen. Die Verlegung ,;,;

der Kunststoffmantelrohrversuchsstrecke erfolgt im Frühjahr 1988. An beiden ^

Versuchsstrecken werden ausführliche Messungen über ca. 1 Jahr durchgeführt, "'



um gesicherte Ergebnisse uber Praxiserfahrungen der "Betrieblichen Selbstvor-

spannung" zu erhalten.
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Abb. 1 Versuchsaufbau Stahlmantelrohr mit Thermoólstation
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Introduction

In a typical district heating or cooling system, the costs
for the pips system account for a considerable part, 50-75%,
of the total costs of the installation. This part will, of
course, depend on the design of the system and the supply
density of the area, but in all circumstances, the pipe sy-
stem will be such an important technical and economical fac-
tor of the system that its function and operating economy
will depend greatly on a reliable pipe system.

Throughout times numerous designs of underground insulated
pipe systems have been seen on the market. The most wide-
spread kind of systems were concrete ducts cast on site, or
prefabricated concrete elements in which the steel pipes
were installed and insulated with either mineral wool or
cellular concrete.

The choice of concrete duct constructions, however, asks
for a thorough examination of the soil conditions and a
duct construction which is adopted to these conditions,
possibly supplemented with an efficient drainage. To this
should be added that the installation work is to be done
very carefully and an efficient supervision is necessary.

These circumstances will inevitably involve high installa-
tion costs, and concrete ducts are very unflexible and
difficult and slow to install. Several other duct construc-
tions have been tried, but without success, e.g. the so-
called cavity ducts - for single or double pipes - and
powder insulated ducts.

In spite of great efforts to obtain the opposite, many dist-
rict heating systems are suffering from very high operating,
maintenance and renovation costs in connection with unsatis-
factory concrete ducts. What happens is an ingress of water
into the concrete chambers, and at best this water causes a
drastic deterioration of the insulating properties, and at
worst it involves corrosion of the steel pipe.

The mid-1960s saw a widespread desire to develop alternative
pipe systems with

1. greater reliability,
2. better insulating properties,
3. greater flexibility,
4. shorter installation times, and
5. reduced installation costs.
Apart from pt. 1, the sequence of priority is casual.

After a developing period of approx. 5 years, efforts re-
sulted in the first prefabricated pipe systems as we know
them today, as rather new materials such as polyethylene
and polyurethane had been applied.
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During the almost 20 years that have passed since the ap-
pearance of the first of these pipe systems, the develop-
ment of the system has, of course, been continued with a
view to materials, production and installation techniques.
The following pages we shall draw up a state of affairs of
the pipe systems as they are seen today.

Pipe elements

Pipe elements are available in dimensions ranging from 0 18
mm to 0 1016 mm, in lengths of 6, 12, 16, and 24 metres.
The lengths of delivered pipes will depend on the pipe di-
mensions, and for 16 and 24 metre lengths also on the trans-
port facilities (fig. "M.

The carrier pipe is - like when concrete ducts were still
used - made of steel. The steel quality is St. 37.0 in con-
formity with DIN 1626.

The fact that steel is still being used for the carrier pipe
is partly due to the fact that steel has been and still is
the economically most attractive material, and partly the
fact that steel pipes can be joined by welding which is a
fully developed and well-known technique which is easy to
apply under more or less all circumstances.

Attempts have been made to find alternative materials, e.g.
some of the many plastic materials and reinforced glass fibre
materials. But there have been some problems with the diffu-
sion tightness, the joining techniques did not prove satis-
factory, and finally .he the price was not competitive.

The insulation is carried out with polyurethane foam which
is itself an excellent heat insulation material, the flow-
ing properties of which it has been possible to develop in
a way that it is entirely filling the long and narrow cavi-
ty between carrier pipe and outer casing.

Polyurethane foam is manufactured by mixing two components
- polyole and isocyanate - using freon as a blowing agent.
The correct mixing ratio, the so-called MDI index, and a
fixed minimum density ensure brilliant mechanical proper-
ties together with a temperature resistance at up to 130°C
continuous operating temperature and 140°C in short peak
load situations. Keeping at or below these temperatures the
technical lifetime of the foam will be 75-100 years or
longer.

The outer casing is made from high density polyethylene
which is extruded for this special purpose; thus we gain
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rigid and elastic properties allowing it to withstand all
mechanical impacts that might occur.

At the ends of each steel pipe 220 mm remain free of outer
casing and insulating foam. Consequently the heat from the
welding of the steel pipes does not damage the plastic ma-
terials.

The pipe elements are available with 2-3 different insula-
tion thicknesses.

We distinguish - or more correctly we distinguished - be-
tween 2 types of prefabricated pipe systems: Systems with
an inside expansion facility (the so-called sliding system),
i.e. systems in which the expansion of the steel pipe oc-
curing at temperature variations takes place within the pipe
element which is therefore not moving in the soil. These
systems presume that a sliding agent is applied inbetween
steel pipe and polyurethane foam, and in bends and branches
room must be provided for these movements. For different
reasons these pipe systems are only used very seldom at pre-
sent.

More than 95% of all pipe systems used at present are of
the so-called bonded type, i.e. during manufacture steel
pipe, polyurethane foam and polyethylene outer casing are
bonded together to form one unit. Thus, the expansion for-
ces arising in the steel pipe as a consequence of tempera-
ture variations are transferred via the foam to the outer
casing, and the whole unit will move in the surrounding
soil. The friction between outer casing and surrounding
soil will, of course, impede the expansion, thus causing
axial stresses in the steel pipe. These stresses, of
course, have to be limited, but this question will be dealt
with later in this paper.

The reason why we are now almost only using the bonded type
of pipe system is that it is easy and consequently less
costly to manufacture and install, that the movements - as
mentioned - are impeded which facilitates solving the ex-
pansion problem. Besides, only this kind of system gives us
the possibility of using one or several of the pre-stres-
sing techniques mentioned in later paragraphs.

A bonded pipe system does, of course, presume a sufficient
adhesion between steel pipe, polyurethane foam and poly-
ethylene outer casing so that this sandwich construction -
at any time, under any circumstances, and with a satisfac- ^
tory degree of reliability - is stronger than the friction- p
al forces occuring between the surrounding soil and the j
outer casing. The necessary adhesion is provided by grid \
blasting the steel pipes, by subjecting the insides of the
outer casings to a corona treatment, and by using the cor-
rect foaming technique.

The requiremets made on steel pipe, polyurethane foam and
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polyethylene outer casing and on the adhesion between these
three materials were all taken down in European norms,
which will also be explained in more detail later.

Components

Apart from the pipe elements, a complete prefabricated pipe
system includes a large number of components, such as joints,
bends, branches, anchors, expansion units, isolation valves,
venting and draining arrangements, etc. Moreover, it should
also include a surveillance system.

Joints

No chain is stronger than its weakest link, and in a pre-
fabricated pipe system the weakest links will inevitably be
the joints of the various components. This does not hint at
the welded joint of the steel carrier pipe which will vexy
seldom, if not to say never, cause any problems. What we
are hinting at are the joints of the outer casing which are
the crux of the matter, as they will, of course, have to be
made watertight, and they must be able to withstand the move-
ments of the pipe system underground.

There are almost as many different types of joints%as there
are manufacturers of prefabricated pipe • systems. When chos-
ing his pipe system, and most important of all the joining
method, the user and/or his consulting engineer, must, there-
fore, use their common sense and - at least in our opinion
- make sure to chose a robust joint which can be tightness
tested after installation and which has proven its reliabil-
ity in documented tests and documented use (references).
Equally, importance should be attached to the materials
used for the joint; they ought to be well specified, it
must be possible to install the joint safely even under un-
favourable conditions, and detailled installation instruc-
tions must be available.

The joints available on the market at present may be divid-
ed into three categories (fig. 2):

A. Coated steel plate fittings

B. Shrinkable polyethylene materials with tightening
material

C. Weldable joints made from the same material as the
outer casing

All types of joints ask for scrupulous workmen, who have to
observe the existing installation instructions very careful-
ly and for all operations, and in particular they must see
to- it that a careful cleaning and, if necessary, a treat-
ment of the surfaces is done in places where the tightening
shall be done. The coated steel plate joint is naturally a
very robust joint which can be installed safely with very

-829-



few and simple tools. The joint can be pressure tested and
moreover it can be installed as bends, branches, etc. In-
stalling it requires no special skill, and its only limita-
tion is that it is largely confined to small outer casing
dimensions below 0 315 mm due to its weight. Each joint is
provided with a sacrificial anode which - in case the coat-
ing gets damaged - will protect the steel plate against
corrosion. With a few constructional changes, the joint has
been on the market for approx. 20 years, and it may conse-
quently be said that it has passed its examination.

Joints made with shrinkable polyethylene materials are found
in a large number of designs which are not all very favour-
able. Their most marked weaknesses are that the material is
not as mechanically robust as could be and that their shrink-
ing calls for great care and skill. Joints with shrinking
materials cannot be pressure tested, and some national norms
therefore claim a double tightening which, in reality, means
that two joints are to be installed on top of each other.
This is, of course, influencing the cost price and the in-
stallation time. Shrink joints have been used since prefab-
ricated pipe were introduced into the market, but there have
been some problems with the design.

Within the last 5 years, weldable joints have gained a foot-
ing on the market. Common for these weldable joints is that
they are most suited for large pipe dimensions, they are in
general as robust as the outer casing, and they can be tight-
ness tested. Two welding methods are applied. One of them
is the extruder welding which requires a very complicated
and sensitive welding equipment, which may itself be consid-
ered a weak point. Besides, this welding method is not -
according to many people - suited for use outdoors, as the
optimum welding environment is difficult to keep. This method
is not very common. The other welding method - the so-called
fusion welding - observes to a much higher degree the two
conditions which are so very important for plastics weld-
ing, i.e. the correct welding pressure and temperature. The
correct welding pressure is attained by placing the welding
band - preferably based on air - onto the welding and the
correct welding temperature is attained by sending an elec-
tric current through one or several copper wires in the
centre between the surfaces that are to be welded together.
The welding current shall preferably come from a generator
which pays regard to the welding conditions - pressure and
temperature - and automatically controls the welding pro-
cess on this basis. Manually controlled generators may be
able to make excellent weldings, but a good result is to
much too high an extent depending on the person who ope- *>

rates the generator. \

An appropriate requirement to a plastic welding should be
that it has the same strength as the actual outer casing.

The field insulation of the cavities in the joints is done -'
with polyurethane foam, too. The foam is mixed on site and

-830-



pourred into the joint through the filling holes. The foam
liquids are usually supplied in containers on site and the
quantities of foam necessary for the differendt joints
appear from the labels on the joints or from tabels. One
single manufacturer supplies the needed foam materials pre-
packed ex works in packs containing the quantities for each
joint. The latter solution is a good one, as it is not up
to the pipe fitter to measure the foam quantities.

Bends and branches

Apart from single exception, all manufacturer's supply fit-
tings as prefabricated units. The characteristics of these
materials - steel, polyurethane foam and outer casing - are
the same as for straight pipe elements. The additional re-
quirements to be made on bends and branches concern the
welds on carrier pipe and outer casing made by the manufac-
turer. Joints on the latter are made by means of "mirror
welding", and the requirements to them are simply: same
strength as the outer casing.

The mentioned exception is bends and branches made accord-
ing to the same model as the previously mentioned coated
steel plate fittings. This fittings system - as it may be
called - makes the installation very flexible, there is a
minimum of waste and fewer weldings to be done on site. As
for straight joints, the use of these bends are limited to
small dimensions. Branches smaller than dimension 0 315 mm
outer casing can, however, be installed in main pipe dimen-
sions of up to 0 700 mm (fig.3, 4).

Anchors

In order to fix it at various points, the pipe system is
supplied with prefabricated fix points (fig. 5) consisting
of a short piece of carrier pipe on to which an anchor
flange has been welded. The latter is lead out through the
insulation and outer casing in a watertight construction.
Like an ordinary pipe element the anchor is built into the
system, whereafter the anchor flanges are re-cast with a
concrete block, the size of which depends on the pipe di-
mension, the position of the anchor in the system and the
capacity of the soil to absorb compressive stresses.

isolation valves

Just like anchors, isolation valves consist of a short
piece of carrier pipe including a welded isolation valve.
The spindle of the valve is lead through the insulation and
outer casing in a watertight construction. The valve neces-
sarily has to be maintenance free and usually a ball valve
will be used. Valve arrangements will often be provided
with venting and draining facilities.
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The major advantage using preinsulated valve arrangements
(fig. 5) is that they can be installed directly in the
soil..Thus one avoids building concrete chambers which
would take much room and be very costly.

Surveillance systems

In spite of numerous efforts made to ensure a correct func-
tion of a pipe system throughout its lifetime it is not
possible to completely avoid defects, i.e. water ingress
into the insulation. Water in the insulation will gradually
demolish the material and the rate at which this takes place
depends on the temperature. Once the insulation has been
demolished, the steel pipe will corrode, and after some
time there will be a hole in the pipe and then we got the
problem.

Water may penetrate into the insulation through damage in
the outer casing caused, for instance, by excavators or in-
correctly made joints. Leaks may also appear in weldings
made on site, but are seldom seen.

By the motto that one should be careful with one's invest-
ments it is, therefore, desirable that we are able to de-
tect moisture in the insulation as early as possible and
locate the place of the water ingress. This may be done by
an electronic surveillance system (fig. 6) which can be
supplied as an integral part of most prefabricated pipe
systems.

The surveillance of the pipe system is done by moulding
alarm wires in to the insulation. These wires are assembled
in each joint.

The location of faults - moisture in the insulation - can
be done by an ordinary resistance measurement, as moist in-
sulation will result in a lower resistance between wire and
steel pipe or between the two wires. The measurement of the
distance to the fault is done with a Wedstone resistance
meter. This technique gives a rather safe distance, but its
basic lack is that - when there are two faults - it measures
an imaginary fault somewhere inbetween.

The detection and location of faults can also be done by an
apparatus - a so-called fault locator - which is continuous-
ly sending out impulses through the alarm wire. Unless there
is any moisture, short-circuits or broken alarm wires on
the line, these impulses will continue to the blind connect-
or placed at the end of the wire which has the same imped-
ance as the alarm wires - even in relation to the steel
pipe. Thus, the fault locator "looks" at an indefinite,
fault-free line.

If there is moisture in the insulation, short-circuit be-
tween wire and steel pipe or a fracture of the wire some-
where in the section considered, the impedance between wire
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and steel pipe will change. This has the effect that the
impulse is reflected and the fault consequently registered.
Measuring electronically the time from sending out of the
impulse to receipt of the reflected signal, the position of
the fault may be read in digits from the fault locator.

A surveillance unit will normally monitor up to 4 x 1000
metres of pipe, i.e. 2000 m of trench.

This system locates the distance from the fault locator to
the fault with an exactitude of 1%. This is, of course, not
satisfactory if the fault is found at the far end of the
alarm circuit. Therefore, reference points are made through-
out a section; this provides an exactitude of ±1 m, and
this is a satisfactory value.

If there are several fault locators in the same installa-
tion, they can be monitored by a centrally placed surveil-
lance unit. This surveillance is done by a semi-duplex
system (i.e. signals are tranferred in both directions
through the same wire).

Each fault locator is given a dialling number by means of
which the central unit can identify each one of them. The
central unit is continuously making cyclic calls to all
fault locators in a certain sequence of numbers. If there
is any fault at one of the fault locators, this is regist-
ered on a monitor and printer by the central unit. To make
sure that misunderstandings (mistakes) are avoided as a con-
sequence of noise, all sent and received signals are cross-
checked.

A central surveillance system requires two built-in wires -
one alarm wire and one signal wire. They will be built into
all pipe elements and components as a standard.

If you want to secure your pipe system with a surveillance
system and, in the affirmative, to which extent, has to be
based on thorough considerations where the importance of
the pipeline and the soil conditions have to be seen in re-
lation to the costs for the surveillance system. Often the
customer wants all pipelines monitored, but some chose to
have all main pipe runs and the most important branch lines
monitored only.

Installation technique*

The manners in which the extensions of the pipes occuring
from temperature variations are compensated, and the man-
ners in which prefabricated pipe systems are designed and
installed is one of the most interesting domains, as it
really gives us the opportunity to simplify and cheapen the
projects.
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Traditional installation methods

As previously mentioned the use of bonded pipe systems will
provoxe axial stresses in the steel pipes as a consequence
of the frictional forces appearing between outer casing and
surrounding soil. To be able to control these frictional
forces and to keep them at known values, it is always a con-
dition that the pipes are surrounded by ordinary, stone-free
sand, usually in a layer of 10 cm. This will also ensure
that there are no sharp stones or the like directly on the
casing risking to damage it.

The axial stress in a certain place of a pipe section may
be expressed by the following formula:

D = diameter of outer casing, in mm

L = pipe length to be moved, in mm

F = frictional force in N/mm3 outer casing surface

A = cross sectional area of steel pipe, in mm3

For a given pipe dimension with a known outer casing dia-
meter and cross sectional steel pipe area and with a fixed
allowable axial stress, the formula will help us find the
maximum length from an anchor to an expansion facility (L-,
Z- or U-bend alternatively a compensator):

r till

max. n x D x F

is the installation length (H) and is related to a
certain pipe dimension. The frictional force will depend on
the installation depth; but for the sake of easiness we take
a value of 0.45 N/cm3 as normal installation depth, i.e. a
cover up to 1 m inclusive.

Using traditional installation methods also makes it neces-
sary to split a given pipe section into lengths which do
not at any place exceed M for the given pipe dimension(s),
and anchors and expansion facilities must be placed between
these lengths (fig. 7).

From the formula it appears that larger wall thicknesses of
the steel pipe will cause longer installation lengths, and
larger outer casing diameters (larger insulation thicknes-
ses) and large installation depths will shorten the instal-
lation lengths. These circumstances have been taken into
consideration when chosing the wall thickness of steel pipe
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and installation depths which are also - because of the ex-
tent of the civil work - chosen to be as small as possible.
The minimum cover, however, is today still 40 cm because of
the impacts from traffic load.

The relation between steel pipe cross sectional area and
outer casing dimension has the effect that the installation
lengths increase concurrently with the pipe dimensions.

Finally, the formula shows that there are no restrictions
as to temperatures.

In places where sideways movements appear, soft foam pads
are place around the pipes in order to facilitate these
movements (fig. 7).

This method has the advantage that the pipes may be heated
already when the steel pipes have been welded together.
Therefore, it is sometimes used in connection with renova-
tion projects.

In cases where compensators are used as expansion absorbing
facilities they can also be supplied as preinsulated units.

The disadvantages are the costs for the installation of the
many expansion facilities and anchors which also require
more room. The extra costs may amount to as much as 15% of
the pipe material alone.

Pre-stressing methods

In order to save the costs for anchors and expansion faci-
lities most preinsulated pipe systems are installed as pre-
stressed systems.

The pre-stressing can be done by

A. Heat pre-stressing, or by using

B. Once-only compensators

The heat pre-stressing is done by heating the pipe system
to a pre-calculated pre-stressing temperature in the open
trench with its subsequent possibilities of moving. Then
the pipes are covered. As the pipes are enabled to move •
during the heating up to pre-stressing temperature, they
will be stress-less at this temperature.

If the temperature is increased to the maximum temperature Í
of the installation or if it is lowered to soil temperature \
after covering of the pipes, axial compressive and tensile '»
stresses, respectively, will occur. These stresses can be
calculated by Hooke's law:

I
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o_„ = E x e x AT, where

E = elastic modulus of the steel

a = thermal coefficient of steel

iT = temperature variation

The picture of stresses for heat pre-stressing is seen in
figure 8, which also shows that section = approx. H are
used at both ends to fix the pipes in the points A and B or
section X.

Moreover, it is seen that the length of the section X is of
minor importance, and that the axial stresses are independ-
ant of the cross sectional area of the steel pipes. The
latter indicates that the wall thickness of the steel pipe
shall only be used to resist the internal pressure in the
pipes.

We here have a technique which eliminates all anchors and
necessary expansion facilities in the pipe system and gives
the subsequent savings. The price is that the pre-heating
(-stressing) must be done while the trench is still open
and a heat source must be available, and the pre-stressing
temperature must be controlled.

The pre-heating can be done by means of hot water, electri-
city or steam. Mostly hot water is used, but today electri-
cal pre-heating gets more and more common, especially for
large pipe dimensions. Steam is used rather seldom.

Once-only compensators

Heat pre-stressing implies practical disadvantages, especial-
ly in town areas with dense traffic, where open trenches -
which are unavoidable, using this technique - are unaccept-
able during long periods.

Using once-only compensators, these disadvantages have been
overcome.

The E-technique (fig. 8) is an economical method which sim-
plifies the installation of a pipe-in-pipe system and also
improves the reliability of operation of the network.

This method presumes the installation of B-joints at approx-
imately those places, where e.g. a U-bend would have been
installed. The E-joint is a kind of compensator working once
only. It is adjusted in advance to absorb a calculated ex- ~f
panaion movement corresponding to the expansion occuring -\
between the installation temperature and the mean tempera-
ture of the installation. After the pre-adjustment and tack-
welding, the E-joint is installed, the pipeline is welded,
the joints are made and tested (x-ray, ultrasonic or the
like), and the pipes can be covered with the exception of '

-B36-



the E-joints. Before heating the system, the tack-welding
of the E-joint is removed. The E-joints will now be com-
pressed and thus compensate for the expansion up to the
mean temperature. Then the E-joints are fixed by welding
and may now be insulated like any other joint. Calculations
have shown that the costs of an E-joint installation and
the work connected to fixing them correspond to the savings
of heat pre-stressing. In addition it gives us the advantage
that the pipes may be covered very soon, and that no special
arrangements have to be made to establish a temporary heat
source and to control the pre-stressing temperature. This
is of great importance when the pipes are installed in or
along traffic roads. ,

Static calculation*

The previously mentioned stresses in the preinsulated pipe
were axial stresses which are governed by the friction or
temperature conditions, depending on the chosen installa-
tion technique. Of course, also circumferential stresses
appear, resulting from the inside pressure.

It has previously been common practice to use the estimat-
ing and calculating methods - which are known for support-
ing constructions - for both load types. However, this has
proven to involve costly and inappropriate constructions.

The method is correct for the calculation of pressure de-
pending stresses, but the temperature governed stresses
should be evaluated in a different manner.

The temperature loads in pipe systems which are either
locked or restrained by friction are characterized by
rather high stress levels but, at the same time, even
rather small flowings will relieve them. It is not the size
of the stresses which decides the durability, but the flow
of the steel.

The elastic limit of the steel pipe is shown as an ellipse
in fig. 9, and it shows at which stress combinations a flow-
ing of the material will start according to von Mise1s flow
theory.

The circumferential stress usually use less than 70% of the
circumferential stress, corresponding to a safety factor of
more than l.S, and the axial stress correspondingly uses
90% of the flow stress, i.e. a safety factor of 1.1. .!

>'
The safety factor for circumferential stresses is real, and '4
a size of min. approx. 1.5 is generally accepted. , ?\

The safety factor for the axial stresses does not give a
real picture of the safety, partly because there will be no '•'
breakdown if the flow stress is exceeded, and partly be- \.
cause the indicated flow stress (240 N/mm) is the minimum
flow stress of the steel as laid down in the norms. In
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practice, the flow stress of steel is 20-25% higher.

if we apply Hookes1 law beyond flow and break stresses, the
calculations may be made as normal stress calculations with
the usual formula and designations. We only have to be
aware of the fact that stresses are fictitious, as no stres-
ses larger than the flow stress can appear.

The ficticious stresses are one aim of the deformation.

The allowable fictitious stresses depend on the number of
load alternations throughout the lifetime and are shown as
dash lines in fig. 9 which are limiting curves for a given
number of load alternations throughout the lifetime.

The intersection of the lines with the axial stress axis is
correct, whereas the course of the lines bases on an esti-
mate.

The shown working area of the district heating pipe shows
that it lies well within the flow limits, and practice
shows that it is impossible to destroy a correctly made
pipe system with ordinarily occuring temperature fluctua-
tions.

Curved pipes

An entirely new component within the trade is the curved
prefabricated pipe. The idea and its application axe revo-
lutionary and are based on the curved pipe being formed in
a way that the stress picture will not be changed whether
the curved pipe lies in a section locked by friction or in
a section restrained by friction.

The curved pipe is made as an ordinary prefabricated dist-
rict heating pipe with the difference that it has been
curved. Dimensions from DN 20 to ON 80 can be curved on
site by means of a special tool, and dimensions from DN 100
to DN 800 are curved in the works.

The curving radius of the curved pipes depends on the carry-
ing capacity of the steel pipe towards transverse stresses
in the pipeline. Transverse stresses occur as the component
of axial stresses at directional changes.

Chosing appropriate curving radii and curve lengths makes
it possible to consider curved pipes completely like a
straight pipe - in all respects.

There are numerous advantages.in using curved pipes (fig.
10). Directional changes, including vertical leaps, are
made easily and elegantly without discussions about stress
peaks, as for instance would be done in the case of 45*
bends. The number of joints is reduced - and so is the loss
of pressure. All in all this kind of pipe involves cheaper
and technically better system solutions.
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Norms and standards

Most requirements to materials and production of preinsulat
ed pipe systems are laid down in a number of national norms
and standards. At present, efforts are being made to unite
these requirements in common European norms and standards
under the auspices of the CEN. Norms for pipe elements have
Deen drafted, and norms for joints and various other compo-
nents are expected to follow soon.

There are some logic advantages connected to a standardiza-
tion of products like those mentioned here, but unfortunate-
ly the drafting and revision of standards take so much time
that - once they are ready - they are already out of keep-
ing with the development when developments happen as fast
as they do today. Therefore, it is important that norms and
standards for preinsulated pipe systems concentrate as much
as possible on fixing functional requirement instead of be-
ing hindrances of new developments.

Quality assurance

A logic consequence of standards for preinsulated pipe sy-
stems is the demand that their specifications and those in
the manufacturers' manuals are observed. A way of doing it
is that the manufacturer documents efficient quality sur-
veillance systems. It is consequently important that you
procure such a documentation when chosing your pipe system.
At least as important is it to include an efficient receipt
inspection and a qualified inspection of installation work.
The inspection of installation work ought to include an in-
spection of the civil work, and one should make sure that
the fitters know how the pipe system and its components are
to be handled and assembled and, of course, that it is done
in accordance with the instructions.

Conclusion
Due to the choice of materials, the safe production
methods, modern installation techniques, surveillance
systems, etc. the preinsulated pipe systems we have today
have provoň to be an absolute technically and economically
alternative - if not the only alternative to other kinds of
underground insulated pipe systems for the transportation
of media at temperatures up to 130-140*C.

The paper docs not mention the use for cooling, but it is
obvious that the systems .are also used for this purpose.
The problems connected to extension/contraction only gets
easier in this case.
Finally, there is nothing to prevent a use of these pipe
systems for other media, such as e.g. oil. However, in such
cases the manufacturer should be contacted in order to elu-
cidatc the specifications for the carrier pipe, and one
should be aware that there may be limitations concerning
tho surveillance system.
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Fig. 1
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Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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Pig. 6
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Fig. 7
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Fiq. 8
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Fig. 9
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Fig. 10
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Fig. 11
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УП Международная конференция по централизованному

теплоснабжению
ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Я.Ковылянский, к.т.н.
А.Булычев, к.т.н.
А.Красовицкий, к.т.н.
А.Коротков, инж.
Г.Умеркин. инж.
СССР

Статистика повреждений и аварий в тепловых сетях СССР
отмечает, что ОСНОВНОЕ причиной их является наружная корро-
зия стальных труб (78$). Среди других причин »южно отметить
дефекты заводской и монтажной сварки (9$), повреждения ком-
пенсирующих устройств (6%), неправильные действия персонала,
повреждения арматуры, внутренняя коррозия труб, проектные
ошибки, выход из строя энергетического оборудования тепло-
источников и др.(7$).

Безаварийную систему централизованного теплоснабжения,
исходя из современного уровня знаний советских специалистов,
создать невозможно и следует ориентироваться на ту или иную
заданную степень надежности.

Под надежностью теплоснабжения понимается способность
системы обеспечивать подачу потребителям необходимого коли-
чества тепла требуемых параметров и качества в течение за-
данного срока службы.

Обеспечение требуемого уровня надежности осуществляется
за счет реализации следующих основных мероприятий:

I - повышение технического совершенства элементов сис-
тем централизованного теплоснабжения (СЦТ);
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П - резервирование, то-есть создание начальной избыточ-
ной схемы;

Ш - сокращение сроков ликвидации аварий и повреждений;
1У- ведение при необходимости щадящих режимов эксплуа-

тации для отдельных элементов, а в ряде случаев - для СЦТ.
Реализация одного из перечисленных мероприятий снижает

объем использования других.
Эффективность применения различных мероприятий, разных

сочетаний мероприятий оценивается по минимуму приведенных
затрат в СЦТ при заданном уровне надежности.

В практике проектирования в СССР приняты на основе экс-
пертных оценшс следующие параметры:

вероятность безотказной работы по отношению к отказам,
которые являются причиной понижения температуры воздуха в
отапливаемых контрольных помещениях ниже 0°С = 0,97;

вероятность безотказной работы по отношению к отказам,
которые являются причиной понижения температуры воздуха в
отапливаемых контрольных помещениях ниже +12°С = 0,86;

коэффициент готовности по отношению к отказам, которые
являются причиной понижения температуры в отапливаемых конт-
рольных помещениях ниже +15°С = 0,99;

коэффициент готовности по отношению к отказам, которые
являются причиной понижения температуры в отапливаемых конт-
рольных помещениях и в е +20°С = 0,97.

Использование этих критериев позволяет отсеять варианты
разватжя i реконструкции систем централизованного теплоснаб-
жеяжя, не удовлетворяюще требованиям заданной надежности.

-860-



£5/10

Оставшиеся варианты сравниваются мевду собой по технико-эко-
номическим показателям.

В СССР на современном этапе развития теплового хозяйст-
ва рекомендуются следующие технические решения для обеспече-
ния заданного уровня надежности.

По мероприятиям группы I (повышение совершенства элемен-
тов) :

а) защита стальных труб тепловых сетей от наружной кор-
розии путем нанесения долговечного и надежного антикоррози-
онного покрытия:

для теплосетей, проложенных над землей, в тоннелях или
технических подпольях - любые покрытия, обеспечивающие защи-
ту в течение 30 лет при расчетной температуре теплоносителя;

для теплосетей, проложенных в непроходных каналах под
землей - стеклоэмалевые, органосшшкатные, эпоксидные, метал-
лизационные (Алшинирование);

для теплопроводов, проложенных под землей бесканально-
стеклоэмалевые, органосшшкатные, эпоксидные, металлизацион-
ные (алшинирование);

б) внедрение самокомпенсирущихся труб и сильфонных
компенсаторов;

в) переход на применение неметаллических труб;
г) внедрение новых конструкций теплопроводов в тепло-

изоляционных оболочках заводского изготовления из пенололи-
мерных материалов я в первую очередь:

пенополимербетон •> эффективный теплоизоляционный мате-
риал, созданный я всесторонне проверенный в СССР. В цилинд-
рическую металлическую форму длиной до 12 м укладывается
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труба и заливается пенололимербетонной смесью. В результате
на трубе образуется прочная трехслойная оболочка: наружный
слой - плотный - обеспечивает необходимую механическую проч-
ность конструкции и препятствует увлажнению, средний - вспе-
ненный - является собственно теплоизоляционным и третий, при-
легающий к трубе, - плотный и прочный - обеспечивает защиту
трубы от коррозии. Гарантированный срок службы с неизменными
теплофнэическими свойствами - 25-30 лет;

Исследуется эффективный пенопрлимерный теплоизоляцион-
ный материал, наносимый на трубу методом напыления. Имеет
много модификаций, предназначенных для различных типов и ус-
ловий прокладки теплопроводов: для канальной и надземной
- двухслойный: сдой, прилегающий к трубе изготавливается из
теплостойких дешевых теплоизоляционных материалов (например,
минераловатные маты, пенобетоны и др.), наружный слой напы-
ляемый из пенополимеров нетеплостойких (менее 70°С). Защитное
покрытие такой оболочки зависит от типа и условий прокладки.

Для бесканальной прокладки исследуется послойное напы-
ление пенополимеров с различной теплостойкостью и механичес-
кой прочностью. Этот тип теплоизоляции, наносимый методом
напыления, наиболее рационален для труб большого диаметра.

По мероприятиям группы П (резервирование):
а) применение кольцевых схем теплосетей с организацией

связи между радиальными, тупиковыми тепломагистралямш, иимщу
теплоисточниками, исходя из необходимости обеспечения резер-
вирования на уровне, приведенном в таблице 1:
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Таблица I

тепло- Минимум подачи тепла в районы теплопот-
AÄ реблеши в зависимости от расчетной тем-
on петзатуш наружного воздуха для

н , щ
-50°С -40°С -30° -20°С

до 300 ми
400 мм

500мм
600 ш

700-1000 мм

50%
60£

70$

80̂ 70$

б) выбор величины резервной тепловой мощности теплоис-
точников осуществлять, исходя из обязательности требования
об обеспечении температуры воздуха в отапливаемых контроль-
ных помещениях не ниже +12°С при расчетной температуре на-
ружного воздуха для отопления в течение всего периода лик-
видации аварии (см.мероприятия группы Ш);

в) проектирование городской электрической сети в отап-
ливаемых районах вести с учетом фактического использования^
населением электроплит для обогрева в часы аварий;

г) расчет суммарной производительности водоподготовок
для подпитки теплосети в СЦТ вести с учетом возможного от-
ключения одной самой мощной водоподготовки;

По мероприятиям группы Ш (сроки ликвидации аварий):
а) ввести нормативы продолжительности ликвидации аварий

и повреждений согласно таблицы 2:

-863-



6/10

Таблица 2

при диаметрах теплопроводов:

300 мм 500 мм 800 m 1000 мм

Продолжительность
восстановления,
часов 15 27 40 52

По мере повышения оснащенности аварийных служб и накоп-
ления опыта сроки ликвидации аварий и повреждений должны со-
кращаться;

ó) ввести в перечень требований к HOBI конструкциям

теплопроводов - ремонтопригодность.

По мероприятиям группы 1У (щадящие режимы):
а) повысить температуру горячей воды в твпломагистралях

в неотопительный период до 10О-П0°С (при принятых сейчас в
СССР температурах горячей вода 60~70°С теплопроводы в тече-
ние всего неотопительного периода находятся в наиболее кор-
роэионноопасной зоне.

Перечисленные выше мероприятия в 1-1У группах являются
выборочными, иллюстративными и, естественно, не охватывают
всех новых решений, введенных (или вводимых сейчас) в
СССР для повышения технического уровня, долговечности и на-
дежности систем централизованного теплоснабжения, но дают
представление о направлениях работ, ведущихся в GCCP в этой
области.
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Ein neues Produkt: VAKUUM-SUPER-J.S0LIERTE-ROHRE (VSI) für den Transport
heißer Medien.

Gflnter Standfuss /West Berlin/

Im Folgenden wird berichtet, über eine in der Entwicklung befindliche neu-
artige hochwertige - aber vergleichsweise kostengünstige - Isoliertechnik für
Rohre und Rohr-Komponenten, deren Einsatz sich insbesondere auch für den
Transport von Fernwärme in größeren Mengen über längers Distanzen anbietet.

Ausgangsbasis für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist eine im Hause
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) für die Raumfahrt entwickelte und erprobte
Isoliertechnik für den Satellitenbau.

Mannesmann-Gesellschaften haben sich der Lösung der Aufgabe angenommen, diese
im Weltraum im kleinen Maßstab und nur in ebenen Bauelementen erprobte Techno-
logie auf großtechnische, terrestrische Anwendung für warmgehende Anlagenkom-
ponenten umzusetzen.

Eine gegenüber den traditionellen IsolierSystemen wirtschaftlich und ansonsten
auch technisch vergleichbare, jedoch wesentlich besser wärmedämmende Isolierung
ist ein wesentlicher Beitrag zur Energie-Einsparung durch Reduzierung der Wärme-
luste, das bedeutet insbesondere aber Einsparung von wertvoller Primärenergie.

Mit einer diesen Ansprüchen gerecht werdenden Súperi solation eröffnen sich
der ohnehin schon umweltfreundlichen Fernwärme bisher wirtschaftlich und technisch
nicht erreichbare, neue erweiterte Einsatzmöglichkeiten und es wird damit zu-
künftig eine wesentlich größere Versorgungsdichte, bzw. überhaupt erst die
Erschließung von Bedarfsgebieten in zum Wärmeerzeuger ungünstiger Lage
ermöglicht, weil:

- Längere, bisher nicht machbare Wärmetransportwege, mith'i also
die zukünftige Nutzung verbraucherferner Wärmequellen und

- die erwünschte Wärmespeicherung besser und wesentlich wirtschaftlicher
realisiert werden können.
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Um ein besseres Verständnis für die sich stellenden Probleme und die bisher
bestrittenen Lösungswege zu wecken, soll hier kurz auf die physikalischen
Grundlagen und das daraus resultierende Prinzip dieser neuen Isolation
eingegangen werden.

Die dem Prinzip zugrunde Hegende physikalische Gesetzmäßigkeit - nach
seinem Entdecker "Smoluchowski-Effekt" benannt - i s t lange bekannt,
wurde aber bisher für solche Anwendungen nicht optimal genutzt.

Smoluchowski entdeckte die Abhängigkeit des Energie-Austausches zwischen
Gasmolekülen vom Abstand der wärmetauschenden Flächen im Verhältnis zur
mittreren freien Weglänge der Moleküle, d.h. zum Gasdruck. (Bild 1)

0.03

10" mbar 10"

Effektive Wärmeleit-
fähigkeit der Luft
zwischen ebenen
Wänden für ver-
schiedene Wandabstände.
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Bei Einsatz von sehr feinkörnigen Pulver, wie etwa Kieselgur 1st der wirksame
Abstand gering, folglich ist bereits mit relativ geringem Evakuierungsaufwand
eine niedrige Wärmeleitfähigkeit zu erzielen.

Der Verlauf der Kurvenschar in Bild 1 zeigt auch, daß die Wärmeleitfähigkeit
sehr bald einem Grenzwert zustrebt, der nicht mehr vom Gasdruck abhängig ist.

Damit ist die Aufgabenstellung klar:

- Die gesuchte Súperi sol ierung muß aus einem dauerhaft evakuierten,
mit einem feinkörnigen Pulver gefüllten Raum bestehen.

- Die Pulverpartikel müssen möglichst materiearm bei hoher Festigkeit
sein, um einen Wärmeabfluß durch Körperleitung möglichst gering zu
halten.

- Oas Material darf durch thermische Behandlung bei hohen Temperaturen
keine Schädigung erfahren. Diese Kalzinierung ist notwendig, zur
Sicherstellung eines dauerhaften Vakuums.

- Es muß rein, chemisch neutral, zu günstigen Preisen in ausreichenden
Mengen verfügbar sein.

Kieselgur (Bild 2) erfüllt diese Bedingungen in idealer Weise:

Kieselgur
Kieselsäuregerüste von Di atome«}

ca. 1000-fach vergrößert

Kieselgur ist sehr feinkörnig, dadurch
Ausnutzung des Smoluchowski-Effektes
sowie Einschränkung der Wärmeübertragung
durch Strahlung.
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• Wärmeleitfähigkeit von Kieselgur

Tffg

- Kieselgur hat eine geringe
Festkörperwarme!ei tfähi gkeit
(Bild 3}

•яа -m •
• Temperaturbereich

von tiefkalt bis 900° C, abhängig vom
Einsatzfall

i Druckbelastbarkeit

1

kl «injniljkti! von
OchlldllMnra. - Kieselgur ist druckbelastbar

(Bild 4}.
Die Druckbelastbarkeit ist
durch Verdichtung beeinfluß-
bar.

Kieselgur ist ein in anderen Industriezweigen häufig eingesetztes Material
und dadurch in entsprechender Reinheit kostengünstig verfügbar.

Die beiden Eigenschaften: "druckbelastbar" und "verdichtbar" bei entsprechen-
der Elastizität bieten die vorteilhafte Möglichkeit, die Isolierung - werks-
gefertigt - quasi innen anzuordnen, "weil die Gur 1n der Lage ist, die Be-
lastung durch den Mediumdruck auf die tragende, nicht wärmebeanspruchte
Außenwand zu übertragen. Die Innenwand wird von der Gur voll gestützt und hat
dann lediglich die Aufgabe, das Medium vom Isolierraum vakuumdicht zu trennen,
kann also entsprechend dünn sein.
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Die gut f- Verdichtbarkeit und das elastische Verhalten des Pulvers sichern
die dauerhafte Zentrierung des Mediumrohres ohne Verwendung von wärme-
brückenbildenden Abstützungen, die bei anderen Systemen einen hohen Anteil
am Wärmeverlust haben.

An den Enden jedes Rohres wird der Isolierraum mit elastischen U-forangen
Membranen verschlossen. Durch Belassung einer Fuge zwischen den Rohren,
die aus wärmetechnischen Gründen mit einem Elastomer ausgefüllt sind,
kann jedes Rohr für sich die auftretenden Wärmedehnungen'kompensieren (Bild 5).

Aufbau des VSI-Rohres
_12p_00_ .

: .-. :-.-:.•••.:• :vsi:-• . • • . ' ' • . • • . •.••••••.'. -."• ••.•.•.•-.:.-. ; -.vsi.- .-/•."-.•: • .". :•.•.,':<

Verbindungsstelle zwischen zwei VSI-Rohren Einzelheit^ X

Abschluß - Membran
{Edelstahl)

tragendes Außenrohr
JC - Stahl)

^ у ч ч ч ̂  *щУ i ////////Л

A FüUhörpeA XSchweiUsehuŕzrii

Die Abbildung zeigt die Schnittzeichnungen eines VSI-Rohres, entsprechend
den folgenden Bildern (Bild 6 und 7) von zunächst noch handwerklich ge-
fertigten Prototypen, an denen u.a. wärmetechnische Versuche durchgeführt
wurden.
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Um solche Rohre erfolgreich im technischen und wirtschaftlichen Sinne pro-
duzieren und einsetzen zu können, waren und sind 2.Tl. noch eine Vielzahl
von Aufgaben durch aufwendige Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu lösen.

Als wesentlichste Probleme seien hier genannt:

- Oie Entwicklung einer möglichst effizienten, kostengünstigen Her-
stellungs-, Verlege- und Fügetechnik; das betrifft u.a.:

- Die Herstellung des dünnen Innenrohres mit möglichst geringen Tole-
ranzen

- Oie Herstellung der Abschlußmembranen

- Oie vakuumdichte Verschweißung der dünnen Membranen mit dem im
Verhältnis d i cken, tragenden Rohr

- Oie Ausheizung und Einbringung der Kieselgur unter"Vakuum

- Oie Verdichtung der Kieselgur und die schnelle Evakuierung.

Um die grundsätzliche Machbarkeit und die Richtigkeit der wärmetechnischen
Berechnungen hinsichtlich der Dämmwirkung im laufenden Rohr und im Bereich
der Fuge nachzuweisen, wurden zunächst mit den im Werk vorhandenen Mitteln
in handwerklicher Fertigung Prototypen der gängigen Abmessung Nennweite 600
hergestellt.

Mit den Versuchen wurde das Institut am Lehrstuhl für thermische Verfahren
von Herrn Prof. Weinspach an der Uni Dortmund betraut, weil hier bereits
einschlägige Erfahrungen mit anderen Isoliersystemen vorlagen.

Die Versuche sind inzwischen abgeschlossen. Im Ergebnis haben sich die
theoretischen Überlegungen bestätigt.

-870- j
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In den Diagrammen Bild 8 und 9 sind die aus den Versuchen hervorgegangenen
Daten in Gegenüberstellung zu einigen'konventioneilen Isoliersystemen
- graphisch dargestellt -. Die Bilder zeigen in anschaulicher Weise die
erheblichen Vorteile des VSI-Prinzips.
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Die Bilder 10, 11, 12, und 13 zeigen die aus diesen theoretisch und experi-
mentell gewonnenen Ergebnissen abzuleitenden,relativierten Vergleiche zu
konventionellen Systemen für

- a (Bild 10):

Die Wärmeverluste bei
Erdverlegung

(Legende:
SM = Stahlmantelrohr
VSM = Vakuum-Stahlmantelrohr
PU-Foam= Polyurethanschaum
(KM) Kunststoffmantel röhr
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TJ, • JO*C
Bohr 0NU9

: 4 0 ' .««.6 MW

- b (Bild Ш :

Den Anteil der Wärme-
verluste an der über-
gebenen Wärmemenge

- с (Bild 12):

Die relativen Wärme-
verlustkosten als
Funktion der jährlichen
Betriebstage

- d (Bi ld 13)

Die relat iven Wärme-

verlustkosten als

Funktion dc-r Streckenlänge

Auch aus diesen Diagrammen lassen sich deutl ich die wärmetechnischen Vorteile

des VSI-Systeras ablesen.
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.NeLen den härrnetechnischen Vorteilen muß insbesondere herausgestellt werden,

da.3 durch die innen angeordnete Isolierung und dem Spalt an der Verbindungs-

stelle keine Kompensationselemente für die Wärmedehnung erforderlich sind.

Jedes Rohr kann durch entsprechende Bemessung der Fuge selbsttätig kompen-

sieren, der SpaTt schließt sich und hat strömungstechnisch keinen Einfluß.

Elastisches FülImaterial verhindert die Zirkulation des Mediums im Fugen-

raum zwischen den Abschlußraembranen und damit die Entstehung einer wesent-

lichen Wärr^ebrücke.

Ľie Außenwand des VSI-Rohres ist nur geringen Temperaturschwankungen unter-

warfen, kann also wie bei kaltgehenden Leitungen auf billige Weise für

direkte Erdverlegung konventionell korrosionsgeschützt werden.

Zur Frage der Dauerhaftigkeit des Vakuums muß gesagt werden, daß bei ent-

sprechender Qualität der Fertigung die hier angewendeten Verfahren eine

Lebensdauer des VSI-Rohres von weit über 100 Jahre erwarten lassen.(Bild 14).

Average life fime of
VSI-component
(worsf'case)

1 -

10-'-

10-»-

io->.

Defined life

S*

limit oř 5 m bar

•К*

*

Pressure rise versus rime
1 3 10 30 100 300 1000 YEARS
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Bereits an hanuwerklich vor Jahren gefertigten Prototypen konnte experimentell
die Richtigkeit der theoretisch ermittelten Lebensdauerkurve für-die ersten
Jahre nachvollzogen werden.

Eine laufende Fernüberwachung des Vakuums in jedem Rohr ist durch Einbau von
speziell hierfür entwickelten Sensoren möglich.

Wenn es gelingt, in den nächsten Monaten eine quantitativ und damit ökonomische,
sowie qualitativ leistungsfähige Serienfertigung aufzubauen - und das kann zum
heutigen Zeitpunkt als nahezu gesichert angesehen werden - dann steht u.a.
der Fernwärme etwa ab Frühjahr 1989 ein Rohr als Transportweg zur Verfügung,
das völlig neue Perspektiven eröffnet.
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ПОВЯЕШБ НАДВШОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ТБП1ОПРОВОДОВ

к.г.н. Завергкия И.А.
/СССР/

Р Е З Ю М Е

Основным« причинами наружной коррозии подземных тепло-
проводов является сложные температурно-вдажноотные условия экс-
плуатации. Постоянная E высокая влажность окружающего грунта»
агрессивность грунтовой влаги, особенно в городе, и температу-
ра около 70°С, поддерживаемая в подающем теплопроводе больщую
часть года, являются причинами коррозионного пика, в режиме ко-
торого работает этот трубопровод,и определяют общую .коррозион-
ную повреждаемость (с учетом летних опресоовок) 0,2-1,5 Х/км
год при применении гидрофильных изоляционных материалов.

Основным! способами повышения надежности эксплуатации
тепловых сете ! являются:

- повышение минимальной температуры подающего теплопро-
вода ДО 95-100°С;

- применение современных изоляционных материалов с созда-
нием дублированной защиты (двойной защиты) конструкции тепло-
провода от наружной коррозии;

- разработка методов диагностики соотояния тепловых сетей.
Диагностика состояния подземных теплопроводов, позволяю-

щая повысить уровень эксплуатации тепловых сетей, являетоя ком-
плекоом мероприятий и состоит в оледрщем:

- первичное выявление опаоных я аварийных участков путем
инфракрасной съемки поверхности земли с самолетов, вертолетов
и наземного транспорта;

- вторичное - детальное определение состояния конструк-
ций и трубопроводов тепловых сетей путем щурфования иди с при-
менением аппаратуры, использующей различные виды энергии: элект-
ромагнитную, ультразвук, акуотику, злектронно-акуогяческую
эмиссию t т.д.

Наиболее перспективными направлениями для вторичного об-
следования теплопроводов являются способы, позволяющие оценить
вдажяооть иоляциошшх конструкций я особенно оо та точную тол-
цияу стенки твубы.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ

Как известно, большая часть повреждений тепловых сетей
происходит по причине наружной коррозии подающих теплопроводов
(90/2), проложенных под земно как в каналах, так и бесканально«

Теплоизоляционные конструкций испытывают воздействие двух
основных факторов: температуры теплоносителя, транспортируемо-
го по подающему и обратному трубопроводам, а также влажности
окружающего грунта. Температура теплофикационной вода обычно
изменяется при качественном регулировании по температурному
графику в зависимости от температуры наружного воздуха:

в подающем трубопроводе от 70° до 150°С,
в обратном трубопроводе от 30° до 70°С.
При изменении температуры происходят значительные терми-

ческие деформации трубопроводов, что приводит в некоторых олу-
ч.аях к ускоренному старению теплоизоляционных конструкций с по-
терей их эксплуатационных свойств раньше нормативного срока
службы. Переменный температурный режим создает малоцикловые ко-
лебания вдоль оси трубопроводов, из-за чего образуются трещаны
в двстких теплоизоляционных материалах, чго, в конечном счете,
приводит к разрушению защитных конструкций к повреждению тру-
бопроводов .

Исходя из графика регулирования температуры воды тепловых
сетей для климатических условий средней полосы европейской час-
ти СССР с расчетной температурой наружного воздуха - 25°С мож-
но выделить следующие температурные режимы работы подающего
теплопровода:

нестационарный режим при температурах
выше 100°С, час. (зимний период) 1500

.нестационарный режим при колебаниях температуры
75° - 100°С, час 1600

нестационарный режим при колебаниях температуры
около 70° - 75°С (осенне-весенний.период), час 2000

стационарный режим при температуре 70°С
(летний период), час. 3500

Обработка данных о температурах грунта на различной глу-.
бане за отопительный период для г. Москвы, полученных на стан-
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ц ц МГУ за пврмод с 1970 по 1976 гг., показала следующие сред-
ние температуры грунта:
Раоогоянне от поверх-
ности земле (м) 0,0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 3,2
Температура (°С) -2,6 +1,3 +2 +2,9 +3,8 +4,8 +6,7

Вледностный режим грунтов зависит от тепловлажностных ха-
рактеристик этих грунтов, от уровня грунтовых вод, количества -
• вида атмосферных осадков, а также от характера геологическо-
го разреза данной местности. Обработка данных по метеостанциям.
Московской области с различными грунтовыми условиями без искус-
ственных поверхностных покрытий показала следующее:

- существенное изменение влажности в зависимости от ооад-
ков наблюдается до глубины 0,4 - 0,5 м;

- на глубине I м и нижа влажность грунта (кроме песчаного)
в течение года практически не меняется

Влажность грунтов различных типов

Тип тунга Средняя влажность до массе (%) до глубинам
_ 0,5 м 1,0 м

7 - II
1 4 - 2 0
17 • 22
16 - 24
12 - 16

Агрессивность грунтовой влаги зависит от содержащихся в
ней солей. В европейской части страны концентрация солей при-
родных вод увеличивается с севера на юг от 0,1 - 0,5 г/л до
3 - 5 г/д, что соответствует изменению величин удельного элекг-
ричеокого сопротивления от 1,1.Ю2 - 1,2ДО1 до 0.I .I0 1 Ом м.
Учитывая, что прш электросопротивлении грунта ниже 2.I0 1 Ом м
степень коррозионной активности его считается ПОВЫШЕННОЙ, ВИД-
НО, ЧТО В значительной части имеются неблагоприятные, с точ-
ки зрения агрессивности грунтовой влаги, условия при ненару-
шенных грунтах.

ВМжноотный режим городских грунтов не имеет столь опре-
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деленных закономерностей из-за наличия значительного аофальто-?
вого покрытия и повреждений, сопутствующим тепловым сетям ком-
муяикаций (канализация, водосток, водопровод). В насыпных грун-
тах получаст распространение верховодки, частично обладающие
агрессивными свойствами (промышленные сточные воды).-Минера-
лизация грунтовых вод в городе может возрастать в 30-40 раз
по сравнению с пригородом. Вдажноошь же грунтов дод зданиями
и дорожными покриияма возрастает на несколько процентов, по- '
скольку исключено испарение с поверхности.

Сказанное выше показывает,.что подземные теплопроводы
эксплуатируются в сложных темперагурно-влажностных условиях.

Процессы наружной коррозии стальных трубопроводов под-
робно изложены в литературе и представляют собой коррозию ме-
талла в электролитах, т . е . электрохимическую коррозию с обра--
зоваяием анодной зоны (в которой осуществляется переход метал-
ла в раствор в виде гидратировавных ионов с образованием мало-
растворимнх продуктов коррозии), где металл разрушается, и ка-
тодной зоны (в которой освободившиеся электроны ассимилируются
деполяризатором), одной из возможных катодных реакций во многих
олучаях является реакция восстановления молекулярного кислорода.
В большинстве случаев скорость коррозии определяется катодным
процессом, зависящим от транспорта кислорода к катоду, причем,
чем выше (количественно) доступ кислорода-к трубопроводу, тем
интенсивнее разрушение металла в анодных зонах. При тонких плен-
ках влаги на поверхности трубопроводов диффузия кислорода выше,
чем на участках с повышенной влажностью, поэтому первые стано-
вятся катодом, а последние - анодом. Язвенный характер наружной
коррозии, встречающийся на теплопроводах наиболее часто, свиде-
тельствует о преобладании макрокоррозионных процессов, т .е . о
коррозии под действием макропар. Этому способствует малое элект-
росопротивление применяющихся теплоизоляционных материалов во- i-
влажном состоянии (в сухом виде теплоизоляция представляет со- Г
бой изолятор с высоким объемным электросопротивлением, поряд- (
ка I 0 1 0 - ТО11 Ом м). j

Проведенные во ВТИ.эксперименты показывают, что увлажнение
капиллярно-пористых материалов, таких как бигушшерлит, фвноль-, \'
ньй поропласт, пенобетон и т . д . , дистиллированной водой с элект-
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росопротивлением 4.10 Ом м приводит к резкому падению элект-
росопротивления до 104-105 Ом м уже при влажности 3-5# по массе.

Такое резкое падение электросопротивления обусловлено пот
явлением сорбционно связанных пленок воды, имеющих электросоп-
ротивление на семь порядков ниже указанного сопротивления воды
в объеме (свойства сорбционной влаги приведены ниже). Этот
факт, доказывающий, что свойства материала в значительной сте-
пени зависят от увлажнения (даже при невысоких его значениях)
имеет важное значение.

В практике строительства и эксплуатации трубопроводов га-
зовых и нефтяных сетей согласно исследованиям коррозии труб ве-
личина переходного электросопротивления защитного покрытия,рав-
ная 10 Ом м,считается достаточной антикоррозионной защитой.
Обеспечивая это значение при среднее величине теплоизоляцион-
ных конструкций крупных теплопроводов, равной 100 мм, получаем
необходимое объемное электросопротивление тепловой изоляции
I . I 0 6 Ом м (при уменьшении толщины теплоизоляции необходимое
электросопротивление увеличивается в той же кратности). Учи-
тывая, что грунтовые воды имеют электросопротивление в 4 раза
меньше применявшейся в опытах дистиллированной воды, можно сде-
лать вывод, что применяемые в настоящее время гидрофильные (ила
слабогидрофобные) материалы для тепловой юоляция канальных и
особенно беоканальных тепловых сетей, имеющие развитую сквоз-
ную пористость: минеральная вата, пенобетон, битумоперлит, фе-
нольный поропласт и т.д. при отсутствии надежной гидроизоляции
или ее повреждена! не обеспечивают, даже при небольшом увлажне-
нии (3-5%), сопротивления, достаточного для антикоррозионной
г-(щиты от воздействия макропар.

В зависимости от электросопротивления теплоизоляции макро-
пары могут действовать при расстояниях между анодом и катодом,
от нескольких методов до десятков метров. Кроме макропар необ-
ходимо учитывать также и микропары, действие которых основано
на микронеоднородности как поверхности металла, так и структу-
ры теплоизоляции. При- этом величина электросопротивления теп-
лоизоляции большого значения не имеет. Продукты коррозии имеют
в этом случае более равномерную структуру.

Зависимость скорости коррозионных процессов от гемперату-
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ры для открытых систем (какими являются все, применяемые в на-
стоящее время теплоизоляционные материалы, имеющие открытую
пористость) имеет следующий характер:

•=• при нагреве.от 40° до 70-75°С наблюдается рост скорости,
- при дальнейшем нагреве от 80° до 100°С наблюдается зна-

чительное снижение скорости коррозии. Объясняется это явление
тем, что факторы, облегчающие поступление молекулярного кисло-
рода к катоду» превалируют над уменьшением растворимости кис-
лорода при температуре до 70-75°С. Дальнейшее повышение темпе-
ратуры ставит определяющим фактором уменьшение концентрации
кислорода в электролите, вызывающее уменьшение коррозионных
процессов.

Кроме того, необходимо отметить, что при повышении темпера-
туры владных материалов до 70-80°С наблюдается понижение элект-
росопротивления, что способствует действию макропар. Дальнейшее
повышение температуры приводит к высыханию поверхности труб,
т . е . к исчезновению тонких пленок воды (представляющих собой
сорбционно связанную влагу со свойствами, отличающимися от
свойств объемной влаги,например, температура замерзания -78°СГ

плотность 1*1-2,1 г/см3., теплота парообразования 560-650 ккал/г,
электропроводность 0,2-1,ft.ТО I/Ом см, теплопроводность
1,7-66 Вт/мК) в прилегающих слоях теплоизоляции, т . е . к прекра-
щению процесса наружной коррозии.

Учитывая приведенные выше температурные режимы работы
подающего теплопровода при качественном регулировании, видно,-
что большую чаоть года, порядка 5500 часов, подающий теплопро*
вод работает при температуре 75°С и ниже, соответствующей мак-
симальной скорости коррозии. Этим можно объяснить тот факт,
что при работе тепловых сетей, как правило, из-за наружной кор-
розии больше повреждаются подающие теплопроводы.

Такие температурно-влажностные режимы и применение недоста-
точно надежных конструкций теплопроводов обусловливают повышен-
ную повреждаемость тепловых сетей, происходящей в основном из-
-за наружной коррозии подающих теплопроводов. Опрос систем Мин-
энерго, 'проведенный в 1980 г., показал, что с учетом летних
опрессовок повреждаемость тепловых сетей находится в пределах
0,2-1,5 Х/км год. Причем в крупных городах уровень эксплуатации
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и типы применяемых консгрукцл? практически не влияют на пов-
реадаемость, которая составляла 0»2-1,4 ]/км год, т .е . являет-
ся только функцией общей влажности грунтов. Тыкая, интенсив-
ность на 1-2 порядка выше, чем у нефтепровод- .

Необходимо отметить особо, что исследо -ние продуктов
коррозии трубной стали с подающих теплопроводов, проведенное
зо ВТИ, показало, что сорбционное увлажнение при влажности ок-
ружающего воздуха 100$ (т .е . имеющей место в подземных каналь-
ных и бесканальных теплопроводах) и температуре +20°С приво-
дит Hi десятые сутки к влажности продуктов коррозии до 10-30$
(по массе). Кроме того получено ранее не известное свойство
(причины которого в настоящее время выясняются) продуктов кор-
розии при дальнейшем сорбционном увлажнении выделять влагу в
жидком виде, за счет чего влажность их на 30 сутки увеличива-
ется до 17-70$ и 60 сутки - 25-100$ (продукты коррозии с об- -
ратного теплопровода и других металлоконструкций такое овойст-
во к-" проявляли). Очевидно, его явление дает значительную долю
ускср".1 -РЯ повреждаемости подающих теплопроводе!' чосле образова-
ния первых продуктов коррозии на трубах.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОПРОВОДОВ

I, Вабогы ВТИ и других организаций показывают, что одним
из возможных с ш зобов увеличения надежности эксплуатации кон«
струкций теплопроводов даже при гидрофильной изоляции являет-..
ся повышение нижней температурной границы в подающем теплопро-
воде до 100-95°С. Перевод на такие параметры требует системно-
го подхода, т . к . связан с повышением затрат тепла, независимой
схемой присоединения отопительной нагрузки, организационной
перестройкой раооты эксплуатационных служб, однако снижение
затрат на перекачку и значительное сокращение наружной корро-
зии и увеличение срока службы подземных теплопроводов при рас-
смотрении в целом даст положительный эффект.

По данным МЭИ, основная составляющая экономического эф-
фекта - экономия затрат на капитальный ремонт. Возможность пе-
рехода на повышенный температурный режим в тепловых сетях, при-
соединенных к ТЭЦ, должна быть обоснована технико-экономичес-
кими расчетами в которых необходимо учитывать как снижение
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прямых и косвенных потерь, связанных с коррозионными разру-
шениями в тепловых сетях, так и повышение расхода топлива при
выработке электроэнергии на тепловом потреблении, причем в не-
которых случаях (например при.турбинах ПТ-5К)/6О-13О) это не
вызывает потери экономичности. При теплоснабжении от котельных
снижение расходов на перекачку вызывает повышение экономично--
сти при повышении надежности тепловых сетей. Например, котель-
ная в районе Строгино г. Москвы с суммарной длиной тепловых
сетей около 30 км эксплуатируется с 1979 г. СЛ985 г. котель-
ная постоянно выдерживает температуры выше 90-100°С, за вое
время эксплуатации повреждений теплопроводов из-за..наружной
коррозии нет.

2« Рассматривая различное энергетическое оборудование
(котлы, турбины, генераторы, электрохозяйство и т . д . ) , можно
видеть во многих случаях дублирование защит, предотвращаю-
щих аварию.

Практика проведения строительно-монтажных работ на трассе,
температурно-влажностные условия и требования значительного
увеличения надежности эксплуатации тепловых сетей показывают
необходимость создания дублированной (двойной) зашиты конструк-
ции теплопроводов* Смысл такой защиты заключается в том, что
нарушение одной из них не влечет за собой повреждение конструк-
ции в целом, хотя и может сопровождаться ухудшением каких-то-
показателей. Например, при применении гидрофильной (увлажняе-
мой) . изоляции (бигумоперлиг, пенобетон, фенольный поропласт
и др.) требование двойной защиты вызывает необходимость устрой-
ства наружной гидроизоляции из полиэтилена и антикоррозионного
покрытия трубы. В этом случае повреждение наружной гидроизоля-
ции подземного теплопровода вызовет увлажнение теплоизоляции
влагой окружающего грунта, что сопровождается увеличением теп-
ловых потерь, но антикоррозионное покрытие будет служить защи-
той трубы oí коррозии и предотвратит полный выход из строя всей
конструкции.

Учитывая такую постановку вопроса по надежности, ВТИ со-
вместно с другимм организациями проводит исследования по созда-
нию конструкции на основе теплоизоляции из пенополиуретана .Ми»=
химпром СССР и его головная организация НПО Полимероинтез, при-
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няв заявку на разработку материала, активно работают по соз-
данию, теплостойкого пенополиуретана конкретно для тепловых
сетей, в настоящее,время прорабатываются две технологии завод-
ского.-изготовления изолированных труб:

- заливка компонентов в пространство между трубой и на-
ружной полиэтиленовой оболочкой (толщиной 5 мм и выше) с пос-
ледующим их вспениванием и образованием монолитного теплоизо-
ляционного сдоя из пенополиуретана с замкнутыми порами;

- напыление на вращающуюся трубу последовательно тепло-
вой изоляции из пенополиуретана с замкнутыми порами с после-
дующим нанесением наружной гидроизоляционной оболочки.

В обоих случаях двойная защита обеспечивается, во-первых,
наличием наружной герметичной полиэтиленовой гидроизоляции,
сооружаемой по всей протяженности теплопровода, включая монтаж-
ные стыки иу во-вторых, пенополиуретан, имеющий низкую сквоз-
ную пористость,сам представляет собой защиту трубопровода от
увлажнения влагой из окружающего грунта. Для исключения возмож-
ности образования повреждений трубопровода, например, при не-
качественном выполнения монтажных стыков на трассе теплопрово-
ды должны быть оборудованы сигнальной системой, которая конт-
ролирует электросопротивление теплоизоляция между трубой и
двумя медными проводниками, проложенными в теплоизоляции.

К настоящему временя в Советском Союзе разработано нес-
колько рецептур полиизоциануратных составов типа "Изолан" для
технологии напыления, которые проверены во ВТИ на термостой-
кость. Результаты лабораторных и стендовых исследований пока-
зали, что найден материал, состоящий из отечественного сырья,
который может стать основой для разработки конструкции. Одна-
ко исследования только начаты и непроработанных вопросов еще
достаточно много.

Основные результаты.следующие:
- плотность материала 60-96 кг/мэ

- водопоглощение под вакуумом (соответствует
сквозной пористости) в исходном состоянии 2-3% по объему

- то же после прогрева температурой 150°С
в течение 1500 часов (соответствует време-
ни наработки такой температуры в течение
25 лет) 3-5^ по объему
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- прочность на сжатие в исходном состоянии 0,55 мПа
- то же после прогрева температурой 150°С

в течение 1500 часов 0,62 мПа
3 . Диагностика состояний конструкций теплопроводов
Большинство существующих методов не позволяет осущест-

вить полноотью техническую диагностику состояния подземных
теплопроводов и локализовать все участки, требующие ремонта,.,
т .е . не позволяют полностью получить требуемую при экоплуата-
ции информацию, что вызывает необходимость совершенствования-
этих методов, а также разработку новых инструментальных.мето-
дов на основе современного развития технических средств.

Результаты работ по инфракрасной съемке поверхности зем-
ли над теплопроводами, проведенных с самолетов и вертолетов,-
оборудованных отечественными тепловизорами, в Москве и Ленин-
граде и переносным тепловизором шведской фирмы AGA (а так-
же опыт применения тепловизоров в Швеции, Италии, Венгрии и
д р . ) , показывают возможность осуществления качественной днагя
ностики состояния тепловых сетей с выделением участков о раз-
личной отепенью опасности повреждений теплопроводов.

Также возможно применение и других методов инструменталь-
ного определения состояния теплоизоляционных конструкций теп*
лопроводов и стенки трубопровода с использованием электромаг-
нитной энергии, электронно-акустической эмиссии, ультразвука,
акустики и т .д .

Большая протяженность и труднодоступное» большей чаоти
теплопроводов, а также существующие технические возможности
современных методов оценки состояния различного оборудования
позволяют создать следующую основную, схему диагностики теп-
ловых сетей:

I . Предварительная оценка состояния теплопроводов и раз-
деление их на этой основе на участки нормальные, опасные ж
аварийные.

I . I . путем получения информации о температурах и тепло?
вых потоках на поверхности земли над теплопроводами о помощью
инфракрасной аэрофотосъемки, инфракрасной съемки перенооными
тепловизорами, кино-фотосъемки-с применением ивфракраоных n i e -
нок, инфракрасными радиацюншши термометрами »Спирометрами,
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т.к. опасные и аварийные участки - это участки о повышенными
тепловыми потерями, которые являются следствием разрушения
тепловой изоляции, увлажнения тепловой изоляции, заиливания
и затопления теплопроводов и« наконец, повреждения трубопро-
вода с выходом воды с повышенной температурой в грунт;

1.2гПутем измерения температуры воздуха в каналах тепло-
проводов i

1.3. путем измерения расхода теплофикационной воды в
подающем и обратном трубопроводах по всей длине магистрали.

2. Оценка состояния опасных участков конструкций тепло-
проводов

2.1.с целью определения мест контакта трубопровода с вла-
гой и степени увлажнения изоляционных конструкций теплопрово-
дов путем использования электромагнитной энергии звукового
диапазона частоты и методов биолокации;

2 . 2 . с целью определения состояния стенкд трубы и лока-
лизации ослабленных участков с уменьшенной толщиной стенки
из-за коррозии, яепроварами и с другими дефектами путем ис-
пользования электронно-акустической эмиссии и аппаратов пере-
мещаемых внутри трубы, оснащенных телевизионной и ультразву-
ковой техникой*

3 . Оценка состояния аварийных участков с целью локали-
зации повреждений путем использования акустических и ультра--
звуковых течеискателей и корреляторов, а также методов элект«
ронно-акуогичеокой эмиссии и электромагнитной энергии звуко-
вого диапазона частоты.
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TITEL: KLINGER-Arneturen für HeiBwaiaerVersorgungsnetze,

Kugelhähne für vorisolierte Laitungsayt«

Verfasser: Günter Hirsch,
Rieh. KLINGER A6, Gumpoldskirchen, Österreich

Die Firma KLINGER ist ein multinationales Unternehmen mit Stammwerk in
Gumpoldskirchen bei Wien. Die Firmengruppe beschäftigt ca. 2500 Mitarbeiter
das Werk Gumpoldskirchen in Österreich davon 650.

Die Produktion des Werkes umfaßt Armaturen und Dichtungsmaterialien und
wird zu 70 % exportiert. Ein Teil des Erzeugungsprogrammes wurde speziell
auf die Anforderungen der Fernwärme ausgerichtet. Es werden Spezialkugel-
hähne, Type "Ballostar" - KH(SV)Wi, für Transportleitungen bis ON 800 und
für kanallose und schachtlose Verlegung Kugelhähne, Type "Monoball" -' KHSU,
gefertigt sowie ein ebenfalls weltbekanntes Progranm an Kolbenschieber-
ventilen für Regulierzwecke bis DN 200.

Große Erfolge und bis jetzt nur positive Erfahrungen mit unseren Produkten
im Einsatz bei Fernwärme ermutigen uns gemeinsam mit den Betreibern perma-
nent die höchstwertigen Lösungen zu erarbeiten.

DER FERNWÄRMEBETREIBER ERWARTET VON ARMATUREN:

- Dichtheit im Durchgang in beiden Richtungen
- Dichtheit der Konstruktion des Bewegungsbolzen oder der Spindel
- lange Lebensdauer
- die Armatur soll wartungsfrei sein
- die Armatur soll beständig gegenüber Korrosion sein
- der Druckverlust soll gering sein
- die Handhabung soll einfach sein
- die Saumaße sollen klein sein
- die Armatur soll leicht sein
- die Armatur soll leicht zu reparieren sein
- die Armatur soll Zug- und Druckspannungen aus dem Rohr aufnehmen können '
- es soll nicht empfindlich gegenüber Verunreinigungen sein f
- es soll möglich sein, einen Antrieb aufzubauen '•

-8B6-



6/13

Eine Gegenüberstellung verschiedener Armaturenarten zeigt, warum KLINGER
nach langen Forschungsarbeiten und Versuchen eine Kugelhahnkonstruktion
speziell für die Anforderungen der Fernwärmebetreiber entwickelt hat.

Fremdarmatur

Vorteile:

Nachteile:

Fremdarmatur

Vorteile:

Nachteile:

Fremdarmatur

Vorteile:

Nachteile:

S C H I E B E R

FLACHSCHIEBER
KEILSCHIEBER

- geringer Druckabfall
- gute Regulier-Genauigkeit
- einfach in der Konstruktion

- große Konstruktion (Höhe) - siehe Beiblatt Nr. J
- empfindlich gegenüber Rohrleitungskräften
- empfindlich gegenüber Schmutz (Führungsschlitz)
- Gefahr des Festfahrens (Verklemmens)
- Kritisch gegenüber Korrosion
• Notwendigkeit der Instandhaltung (Spindel)
• Dichtheit nicht sehr gut

K Ü K E N H Ä H N E

ziemlich gute Durchflußkapazität
einfach in der Konstruktion
geringe Dimensionen

schwer an Gewicht
Neigung zum Festfahren (Verklemmen)
hohe Aufwendungen für Instandhaltung
notwendig für normalen Betrieb
kostspielig in der Wartung
Dichtheit nur nach Wartung

K L A P P E
======SSÄSSS

N

- billig in der Anschaffung (Investition)
geringe Dimensionen
geringes Gewicht
niedriges Drehmoment

schlechter Ourchflußkoeffizient (Kv-, Zeta-Wert)
- siehe Beiblatt Nr. 2 und 3
gute Dichtheit nur in einer Durchflußrichtung
empfindlich gegenüber Verunreinigungen (Schmutz)
Kritisch im Fall hoher Durchflußgeschwindigkeiten
(Kavitation)
gefährlich im Fall eines Spindelversagena
(Schließdrehkraft Druckschlag)
hoher Durchflußwiderstand (Klappenteller voll
in der Strömung)
Neigung zu Vibrationen
empfindlich gegenüber Druckschlägen
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шалггмг. i
Kug«lhihiM BaNoatar* -
Kosteneinsparung beim Schachtbmi

lUvahvk - 1 1 m1

Schachtraume sind ein erheblicher Kostenbestandteil beim
Bau einer Fernwärmeleitung.
Vergleiche zwischen dem für einen KLINGER-Ballostar-
Kugelhahn notwendigen Schachtraum und dem. der z. B. tür
einen Schieber gleicher Nennweite benötigt wird, sprechen
für sich selbst:
Der Ballostar-Kugelhahn benötigt dank seiner kompakten
Bauweise etwa ein Drittel des Schachtraumes eines
Schiebers.

BaJtostar»-
Kugelhahn,

ON 500

i
$4Č

Schachlauthub-33 m1
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BEIBLATT Nr. 2

Absperrklappe-
kritiKh betrachtet

Durchströmungtquerschnltte von Armaturen
Vergleich Klapp*:Kugelhahn

Die Bezeichnung DN (Diameter Nominal), früher Nennweite,
bezeichnet den Durchtrittsquerschnitt des AnschluB-
flanschee. Uuscht aber oftmals über den tatsächlich engsten
Durchtrittsquerschnin eines Absperrorganes hinweg.

Betrachtet man z. B. den Durchtrittsquerschnitt einer Klappe
DN 700. PN 25. genauer, stellt sich folgendes heraus:

Der dem Medium tatsächlich zur Verfügung stehende
DurchfluBquerschnitt verringert sich um den Querschnitt des
Plattentellers. oVtr zwangsläufig im Medienstrom steht.
Bezogen auf die Nennweite bedeutet das eine Querschnitts-
einengung um 34 %.

Bildlich dargestellt, verbleibt dem Medienstrom nur die
schraffierte Durchtrittsfläche - bezogen auf ON 700,
also eine „DN 568". bezogen auf DN 600 eine „DN 649"

Die abrupte Querschnittsa'nderung spaltet den laminaren
Strömungskern. Sog- und Staueffekte treten auf,
die das Medium strömungstechnisch stark beeinflussen.
Der Zeta-Wert wird entsprechend gröBer, der Energie-
aufwand (Pumpleistung) für die Förderung des Mediums
steigt!

Gemessen am WWerttandsoelwert (Zeta-Wert) entspricht eine offene
Klappe etwa folgender LeHungstnderung:

1 ,ч
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BETBLATT N r . 3

Leitung Kontusor
ON 800 ON 800/600

6/13

KugeNiihne BaUostar® mit Reduzlerkonen

Ein MEHR an Sicherhett zum gleichen Preis

Ballostai*
KHIDN600

Diffutor
DN 600/800

Leitung
DN800

Leitung
DN800

Klappe
DN800

Leitung
ON 800

| Wldarttandtzahlt t o t a l - t Koni. + t Kugelhahn + tDIW. |

Oit Zatawarta daa mit Hilfe von Rtduziarkonan um 2 Nennweiten eingezogenen Kugelhahnet
Balloatar* aind better alt die der Klappe mit (optltch) VOLLEM Ourchgang.

Der Balloitar*-Kugelhahn bietet neben den bekannten Vorteilen noch ein Mahr an
Betriebt siclMrheit: die doppelte Abdichtung im Durchgang.
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BEIBLATT Nr. 4

ON Vergleich des Volumensstromes
von verschiedenen Armaturentypen

Kuktnhahn.
reduzierter
Durchgang

125150 200 250 Э00 350 WO 500 600 700 800
ONlrrnn)
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KLINGER-Armatur

Vorteile:

Nachteile:

K U G E L H A H N E

- Druckverlust nahezu JD (bei Hähnen mit vollem Durchgang)
bedeutet Ersparnis an Pumpenleistung
siehe auch Beiblatt Nr. 4

- hohe Durchflußkapazität
- geringe Dimensionen
- einfache Instandhaltung, wartungsfrei
- zuverlässig zu öffnen - zuverlässig zu schließen
- hohe Dichtheit in beiden Richtungen
- lange Lebensdauer
- sicher im Betrieb
- Aufwendig in der Anschaffung (Investition)

(teurer als Klappen)
eine Amortisationsrechnung über eine Zeitperiode zeigt
jedoch, daß auch kommerzielle Argumente für den Kugel-
hahn sprechen.

A R G U M E N T A T I O N
F E R N W A R N E - A R N A T U R E N

A KUNGEB-Ballostar Kugelhahn. Type KH(SV)Wi f. П м П м и и rersorgunflsnetze
Konstruktion siehe Beiblatt Nr. А 5 und А 6.

1) Betriebssicherheit
1.1 mechanischeFestigkeit

Fernwörme-Rohrsysteme werden oft vorgespannt bzw. kompensationslos
gebaut, sodaß suf die Armaturen hohe äußere Kräfte einwirken können.
Auch bei Verwendung von Heanderkompensatoren bleiben durch Wärmedeh-
nungen und Schrumpfungen nicht unerhebliche Restkräfte in den Rohren
bestehen, die von den Armaturen aufgenommen und übertragen werden
müssen. KLINGER KH(SV)Wi-Kugelhähne haben daher ein robustes Stahl-
gußgehäuse, welches in der Lage ist, sehr hohe Kräfte zu ertragen.
Nebenbei sei bemerkt, daß durch das elastische Dichtsystem des
KLIN6ER-KH(SV)Wi soger Gehäuseverformungen keinen Einfluß auf die
Schaltbarkeit haben. Bei anderen Kugelhahnkonstruktionen, bei Kiep-
pen und speziell bei Kükenhähnen und Schiebern, käme es in so einem
Fall unweigerlich zum Steckenbleiben des absperrenden Konstruktiona-
teiles. Je nach Nennweite und vorliegenden Differenzdruck, werden
bei Geschlossenstellung am absperrenden Konstruktiontteil (Schieber-
platte, Küken, Klappenteller, Kugel) nicht unerhebliche innere Käfte
wirksam, z.B. bei DN 800, p * 40 bar immerhin 201 Tonnen.
KLINGER-KH(SV)Wi-Fernwärmekugelhähne weisen daher eine kräftig
dimensionierte Lagerung der Kugel auf. Vollkommen wartungsfreie
Spezielgleitleger leiten die an der Kugel wirkenden Kräfte über Be-
wegungsbolzen und Unterlager in das Gehäuse über, sodaß die für die
Durchgangsabdichtung zuständigen Dichtelemente von so hohen Kräften
unbelastet bleiben. Die Reibungskräfte an den Dichtstellen bleiben
durch diese Konstruktion klein und daher haben die Dichtringe ge-
ringen Verschleiß und eine hohe Lebensdauer.

i
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1.2 Dichtungen und Dichtheit

Das Haus KLINGER produziert nicht nur Industriearmaturen, sondern
auch hochwertige Dichtungen und Dichtwerkstoffe. Naheliegenderweise
wurde das große KNOW-HOW am Dichtungssektor in der Kugelhahnkonstn*-
tion zur Anwendung gebracht. KUNGER-KH(SV)Wi-Kugelhähne erreichen
daher die höchste Dichtheitsklasse (Leckrate 1 nach DIN 3230 Teil3).
Es werden in den KLINGER Kugelhähnen nur hochwertige Dichtungen aus
Klingerflon (PTFE und PTFE+25%C) verwendet. Es gibt derzeit keinen
anderen Werkstoff der Dauer-Temperaturbelastungen in so hohen Maße
standhält. Durch gezielte konstruktive Maßnahmen sind all diese
Dichtungen perfekt gekammert, sodaß keine Formänderung durch Fließen
erfolgen kann. Darüber hinaus bewirkt das patentierte KLINGER-Dicht-
element, daß das an sich als plastischer Werkstoff bekannte Teflon
elastisch zur Wirkung kommt. Dadurch können die Vorteile elastomerer
Dichtwerkstoffe kopiert werden, ohne die Nachteile (wie Verhärtung,
Versprödung, Rißgefahr unter Dauertemperatur) in Kauf nehmen zu
müssen.
Bei der Kosntruktion des KLINGER-KH(SV)Wi-Kugelhahnes wurde auf die
perfekte Dichtheit sowohl im Durchgang, als auch nach außen, aller-
größten Wert gelegt. Leckagen nach außen können durch Beeinträchti-
gung des Isolationsmateriales die Wärmeverluste bedeutend erhöhen
und im Extremfall ein Fernwärmesystem lahmlegen. Wie wichtig ein
sicheres und verläßliches Durchgangsabdichtsystem ist, wird oft erst
dann erkannt, wenn ein Anlagenbereich des Fernheizsystems drucklos
gemacht werden soll. Sind die begrenzenden Armaturen nicht dicht,

. werden Anlagenerweiterungen oder Reparaturarbeiten im betroffenen
Systembereich zum schwierigen Problem.
KLINGER-KH(SV)Wi-Kugelhähne haben daher ein doppeltes Dichtsystem.So-
wohl das eingangseitige, als auch das ausgangseitige Dichtelement
dichtet perfekt und unabhängig von einander. Sollte nach sehr langer
Einsatzdauer oder durch eine mechanische Beschädigung des eingang-
seitigen Dichtringes eine Leckage entstehen, kann durch Abführen der
Leckage durch die Ablaßleitung dennoch perfekter OruckabschluO er-
reicht werden, da die Ablaßleitung den Raum zwischen den Dichtele-
menten entleert. Alle im KLINGER-KH(SV)Wi-Kugelhahn eingesetzten
Dichtungen sind vollkommen wartungsfrei. Durch dis konstruktionsbe-
dingte Elastizität wird Verschleiß kompensiert. Ein Einpressen von
Fett oder Dichtmittel, wie es z.B. bei Kükenhähnen erforderlich ist,
muß nicht erfolgen. Somit wird das Heißwasser auch nicht durch Fett-
und Dichtmittelreste verunreinigt und es bilden sich keine störenden
Ablagerungen in den Filtern, Schmutzfängern, Plattentauschern etc.

1.3 Schaltbarkeit

Schon allein aus Sicherheitsgründen muß gewährleistet sein, daß ein
Absperrorgan im Fernwärmeversorgungsnetz zu jeder Zeit geöffnet oder
geschlossen werden kann. Die Konstruktion des KLINGER-KH(SV)Wi-Kugel-
hahnes mit dem robusten Gehäuse, der hochwertigen Lagerung der Kugel
den elastischen Dichtelementen und der kräftig dimensionierten
Schaltwelle garantiert dies. Ein Verklemmen und Festrosten, wie es
bei Schiebern, Klappen und Küken- bzw. Preßschmierhähnen vorkommen
kann, ist daher beim KLINGER Kugelhehn ausgeschlossen. Darüber hin-
aus ist Bewegungsbolzen und Unterlager aus rostfreiem Werkstoff ge-
fertigt und die Kugel mit einer Spezial-Hartchromschichte (hochglän-
zend poliert) versehen, sodaß bei allen Gleitpaarungen Korrosion
ausgeschlossen ist.
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Die Dimensionierung der Antriebseinheiten erfolgt ebenso durch
KLINGER. Jeder handelsübliche Stellantrieb kann an den nach ISO-Norm
ausgelegten Antriebsanbauflansch aufgesetzt werden. Ebenso besteht
die Möglichkeit, Antriebseinheiten auch nachträglich aufzurüsten.
Die Anforderungen an die Stellantriebe müssen natürlich vom Kunden
genau spezifiziert werden, da ein reichhaltiges Antriebs- und Zube-
hörprogramm zur Auswahl steht. KLINGER übernimmt auch bezüglich
Stellantriebe gerne die Beratung.

1.4 Qualitätssicherung

Schon bei der Produktion von KH(SV)Wi-Kugelhähnen werden die einzelnen
Bauteile durch ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem geprüft.
Im Rahmen der Endkontrolle wird jeder Hahn auf Dichtheit, Festigkeit,
Antriebseinstellung und Punktion geprüft.
KLINGER kann alle üblichen Prüf- und Abnahmebedingungen erfüllen,
über alle Qualitätssicherungsmaßnahmen werden kontinuierlich Auf-
zeichnungen geführt, beginnend von den Werkstoffprüfungen bis zu
den Tests am fertigen Produkt.

Resümee zu Pkt. 1)

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, ist die absolute Betriebssicherheit
der wichtigste Faktor für die Konzeption von KLINGER-FEHWÄflME-KUGELHÄHNEN.
Allein dadurch ist es KLINGER gelungen, zum führenden Ausstatter in Europa
zu werden.

2) Wirtschaftlichkeit

2.1 strömungstechnische Eigenschaften

Ein wesentlicher Gesichtspunkt, warum in Fernwärmesystemen heutzutage
fast nur noch Kugelhähne eingesetzt werden, sind die strömungstechn.
Eigenschaften dieser Armaturen. In Voll-Offenstellung haben Kugel-
hähne einen geraden, rohrförmigen Durchgangskanal. Das in den Rohren
vorliegende Strömungsbild erfährt daher bei Durchgang durch den
Kugelhahn keinerlei Umlenkung oder Veränderung. Der voll offene
Kugelhahn entspricht praktisch einem Rohrstück. Da sich keinerlei
Verwirbelungen des Mediums ausbilden, entstehen nahezu nicht meßbare
Druckverluste. Darüber hinaus können Kugelhähne mit relativ hohen
Strömungsgeschwindigkeiten durchflössen werden, ohne daß Vibrationen
Geräusche und Kavitationsschäden entstehen. Dies ist in einem so
hohen Maß bei keiner anderen Armatur gegeben.
Beim Schieber stört die Keil- oder Plattenführung, sowie der Platten-
dom, bei Kükenhahn stört die Änderung des StranungsquerSchnittes
(von rund auf rechteckig), bei der Klappe stört der mitten in der
Strömung stehende Klappenteller. All diese Strömungsumlenkungen und
Verwirbelungen wie sie bei Schiebern, Kükenhähnen und Klappen auf-

i, treten, verursachen Druck Verluste, die im Betrieb durch einen Mehr-
- aufwand an Pumpenleistung wettgemacht werden müssen. Die diosbezüg-
i: liehen Unterschiede sind derart groß, daß Einsparungen bei Invo-
;"• stitionskosten oftmals binnen kürzester Zeit durch höhere Betriebs-
Ž; kosten egalisiert werden.
;• Ebenso sind auch die Baumaße von Armaturen von Bedeutung. Ein Kugel-
;:• hahn ist z.B. wesentlich kleiner als ein Schieber. Der Schieberdom
V hat im Regelfell eine Ausladung, die der 2,5- bis 3-fachen NW ent-
''. spricht. Da alle Großarmaturen in betonierten Schächten verwendet
К werden, heben diese Baugrößenunterschiede einen wesentlichen Ein-
'-. fluß auf die Schacht- und Isolierungskosten.
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BEIBLATT NR. A5

Kugelhähne
Ballostar"

Aufbau

Klingerlion» (PTFE) Manschette
am Umfang der Stau- und Deck-
scrieibe (Gehauseabdichiung).

Vorgespannte, datier federnde
Slutz- und Deckscheibe aus
(ostsicherem Stahl.

Klingerflon* (PTFE) Dichtring
zur Kugelabdchtung (Dichtung im
Durchgang).
PTFE, das unter Erwärmung und
Druck zum Fließen neigt, wird
von allen Selten metallisch
ge kammert.

6/13

Das Dichtsystem
DN 10—125
Gehäuseausführuiv 3-teilig

Wirkungsweise

Die beiden Dichtelemcnte am Ein- und
Ausgang des KugelhaHnes und die
Kugel bilden ein System: Der Druck
des Mediums preßt die Kugel an
das ausgangsseitige Dichtelement,
druckt aber auch das eingangsseitige
an die Kugel; die dadurch entstehen-
de doppelte Dichtwirkung bedeutet
erhöhte Betriebssicherheit — es ar-
beiten stets beide Dichtelemente. Die
am äußeren Umfang der Stütz- und
Deckscheibe aufgezogene Manschet-
te dichtet den Kugelhahn nach außen
ab.
Die Elastizität sowie die große, druck-
beaufschlagte Fläche der Dichtele-
mente garantieren überdies Dichtheit
des Kugelhahnes auch bei niedrig-
sten Überdrücken und im Vakuum.

Die Deckscheibe verhindert das File-
Ben des Klingerflon* in radialer Rich-
tung (1) und die Stutzscheibe In Rich-
tung Rockseite (2) und Durchgang (3).
Schließlich drückt die Kugel (4) gegen
den Dichtring. Damit ist das Klinger-
flon* völlig von Metall umschlossen.
Der Klingerflon*-Dichtring kann sich
weder setzen, noch wegfließen. Durch
die Elastizität der Dichtelemente sind
standig zwei primäre Dichtstellen Im
Durchgang vorhanden.

Stützring«

Bei Drücken Ober 16 bar schützen
Stützringe aus Stahl den Dichtring
vor Überlastung.

Bei Drücken von 16 bar und kleiner
(PN 6, PN 10) ist das Dichtelement
ohne Stutzring ausgerostet.

1
J

DN 10-125 |
PN 25—100

•• í

%

m
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BEIBLATT Nr. A 6

Kugelhähne
Ballostai®

Das Dichtsystem
DN 150/125—800
GehüusMusfähning 2-Mlig

Das Dichtprinzip — 2 federnde, unab-
hängig voneinander arbeitende Dicht-
elemente — entspricht dem der 3-teili-
gen Ausführung. Die Kugel ist jedoch
zwischen Bewegungsbolzen und Un-
terlager gelagert und höhendlstan-
ziert. Das bedeutet, daß die beim
Schließen, aber auch nach dem Ab-
sperren der Armatur auftretenden
starken Medienkrafte In die Lager ab-
geleitet werden und daher nicht auf
das ausgangsseltige Dichtelement
drücken können. Das erhöht die
Lebensdauer der Dichtelemente ent-
scheidend.
Zug- und Biegekrafte werden durch
die Schraubenverbindung zwischen
Gehäuse und Stutzen aufgenommen.
Wärmedehnungen werden durch die
Elastizität der Dichtelemente ausge-
glichen.

Aufbau des Dichtelementes Bewegungsbolzenabdichtung

U-Manschette (PTFE) O-Ring

Drahtring
Halterui
der Abdi.

Dichtring
Kllnaerflorr1 (PTFE)-
Durchgangsdichlung

Dreikantdichtrlng aus
Klingerit«
(Gehauseabdichtung)

V

K

Ein SlOlzrinfl schoui das federnde Dicht-
element vor Überlastung, ein Sicherungs-
ring aus Draht bildet die Halterung für
das gesamte Abdichtsystem. Eine U-
Manschette und ein O-Rlng bewirken die
AuBenabdlchtung. Der Dichtring Ist —
wie bei der 3-teiligen Ausfonrung — aus
Kllnger/Ion« (PTFE). Dichtringe for spe-
zielle Betriebsbedingungen siehe Seite
10.

Die Abdichtung nach außen erfolgt durch
hintereinander geschattete Dichtungen
(O-Ringe, Flachdichtung) in einer Büch-
se. Büchse, O-Ringe und Flachdichtung
sind auch Dei eingebautem Kugelhahn
problemlos austauschbar, wenn die Lei-
tung nicht unter Druck sieht.
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B

Diese Kugelhahnausführung wurde speziell für den Einsatz im Fernwärmebe-
reich entwickelt. Wo üblicherweise Schweißnähte zur Ausbildung des Gehäuses
notwendig sind, ist der Kugelhahn, Baureihe Monoball, homogen durchgebildet.

a) konventionelle Fertigung mit Schweißnaht
b) KLINGER Technologie ohne Schweißnaht im Kraftfluß d. Rohrleitung

Konstruktion siehe Beiblatt Nr. В 7
Einteilige Kugelhähne weisen im allgemeinen folgende Vorteile auf:
a) verläßliche Dichtheit nach außen, dies bedeutet Sicherheit
b) kein Leckrisiko zwischen Gehäuse und Anschlußstutzen - es entfallen

1 bis 2 Dichtstellen. Ein wesentlicher Vorteil der insbesondere bei
erdverlegten Rohrleitungen entscheidend zum Tragen kommt.

c) wartungsfrei
d) geringes Gewicht und kleine Dimensionen daher raumsparend. Leicht und

kostengünstig zu isolieren
e) leichte Betätigung durch einfache 90° Drehung. Die Stellung des Kugel-

hahngriffes zeigt deutlich, auch über größere Entfernungen an, ob der
Hahn offen oder geschlossen ist.

f) keine Ersatzteilhalfcung. 1-teilige Kugelhähne können .nicht repariert
werden.

KLINGER erzeugt diese Baureihe über den Nennweitenbereich 15 mm bis 100 mm
Druckstufe PN40, max. Finsatzgrenze Mediumtemperatur bis kontinuierlich
plus 170 Spitzen bis plus 200 С

Die optimale Abdichtung im Durchgang wird durch 2 Dichtelemente erzielt.
Die Haupt- bzw. Durchgangsabdichtung erfolgt am Absperrelement - Kugel durch
einen Dichtring aus Werkstoff KFC. Gehäuseseitig wird dar Dichteinsatz
mittels eines O-Ringes abgedichtet. Die optimale Abdichtung nach außen, be-
wegungsbolzenseitig, wird mit 2-0-Ringen vorgenommen. Die Qualität der
Dichtwerkstoffe allgemein gesprochen ist auf den Einsatz Heißwasser zuge-
schnitten. Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist der Bewegungsbolzen. Er wird
von innen montiert und stützt sich am Gehäuse ab. Er kann daher nicht aus-
geblasen werden.
Durch optimales Ausnützen physikalischer Gegebenheiten werden die Kräfte
des Mediums zur besseren Abdichtung ausgenützt. Pie Kugel ist schwimmend
angeordnet daher wird diese Kugel von beiden Dichtelementen mit der nötigen
Flächenpressung umschlossen.
Heißwasserarmaturen werden nur selten geschalten und stehen vorwiegend in
offener Stellung. Dies trifft auf jene zu, die in Transportleitungen einge-
baut sind. Hähne in Entlüftungs- oder Umgehungsleitungen sind vorwiegend
geschlossen. Es wird daher an die Durchgangsdichtheit dieser Armaturen über
einen langen Zeitraum bei langen Stillstandszeiten eine hohe Anforderung
gestellt. Dies können nur Hähne erreichen, die eine große Dichtpressung auf
die Dichtringe, die sich an die Kugel anlegen, bringen. Der KLDGER-Monoball
Kugelhahn ist der erste Hahn in seiner Baufonn. Das Gehäuse des Kugelhahnes
ist immer stärker als die mit dem Hahn verschweißte Rohrleitung. Durch die
Umformung aus einem Rohrstück bleibt dieser Zustand für alle Zukunft erhal-
ten. Es kann zu keiner Spaltkorrosion kommen und undichte Schweißstellen
sind ausgeschlossen. Der KHSU-Kugelhahn ist fester und sicherer als die
Rohrleitung. Das Gehäuse ist aus einem Stahlrohr, Werkstoffbezeichnung
5t35.8 mit garantierter Schweißeignung gefertigt. Das Herz des Kugelhahnes,
die Kugel, ist bei allen Nennweiten aus rostfr. Material. Die Hauptabdich-
tung an der Kugel aus Werkstoff KFC (Kohlenstoff-verstärktes PTFE). Die
0-Ringe aus EPDM spezieller Werkstoff für Heißwasser. Der Bewegungsbolzen
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Beiblatt Nr. B 7
Konstruktion Type KHSU

Konstruktionsdetail
Ourchgangsabdichtung
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wird ebenfalls grundsätzlich aus rostfreiem Material h e r g e s t e l l t . Weiters,
aus Grúnden der guten Gleiteigenschaft, t e f l o n i s i e r t .
Damit sich diese Kugelhahntype fur Vorisolierung eignet, haben wir eine
Standardverlängerung des Bewegungsbolzens seitens Klinger mit 350 mm vorge-
sehen. Auf Wunsch sind naturl ich auch andere Längen moglich. Diese Ver-
längerung i s t unumggrglich wenn wir an eine Armatur mit éiner Vorisolierung
denken. Herstel ler von vorisol ierten Fernwärmerohrleitungssystemen brauchen
zuverlässige Absperreinheiten. Der KLINGER-Monoball-Kugelhahn b i e t e t dies an.
Der Kugelhahn i s t serienmä&ig mit einem Schweiflende nach DIN 3239 versehen.
Diese Norm i s t fiir ISO-Rohre. Weitere AnschluBvarianten:

einerseits ein Muffengewinde andererseits ein SchweiBende
einerseits ein Flansch mit d. zulässigen Diuckstufe andererseits ein SchwedfiendB

Es gibt hier v iele Varianten die man aufzählen kônnte.
Zum Schutz der Bewegungsbolzeneinheit b e i abgenommenem Hahngriff steht eine
Abdeckkappe zur Verfugung. Diese wird vorwiegend mit Fett g e f ú l l t und dann
auf das Domgewinde aufgeschraubt.

In nächster Zukunft werden wir die Nennweiten-Palette erweitern. Es i s t ge-
dacht, diese Armaturenbaureihe bis NW 250 zu f e r t i g e n . I n osterr. Fernwarme-
betrieben sind bereits Prototypen im Einsatz.

Mill ionenfach bewährte Armatur im HeiOwasser- und Dampfbereich, entspricht
hôchsten Dichtheitsanforderungen durch Funktion nach dem J(olbenschieber-
p r m z i p . Spezialausfuhrung fur Heizungsanlagen zuř Regulíerung und Vorein-
stel lung.

Type

Dichtsystem
Ein Kolben aus rostfreiem Stáhl, umschlossen ven ZWEL
elastischan VentUxingen, bildet das Absperrelanant.
Die Djjchtfläche ist der Kalbanmantel. Der obere der
beiden Ventilringe sargt fur die AuGenabdkhtung,
wohrend der untere den Durcngeng dichtet.
Die elastischan Ventilringe setzen den Druck des
Qberteiles in eine radiále Pressing um: auf die Ge-
häusewend abgestOtzt, pressen sie sich gegen den
Kolben und erzeugen so die Dicntwirkung. Da die Dicht-
fläche am Kolbennentel vernältnismaBig groO ist -
ganau die Imenfläche des Ventilringes - iflt auch die
Abdichtung optimal.

Keine Erosion - unaipfindlich gegen Fmiifcékpťľ im
Madiun
Die Dichtfläche des Kolbens ist der Kolbanrantel. Bei
geoffnetem Ventil ist nur dar Kolbenbooan dem HBdien-
stran ausgesetzt, die Dichtfladie am Kolbamantel
wird van Mediuri nidit direkt ayuuUunl, daher auch
keine Erosionsgefahr!
Wem beim Schlififlen des Ventils der Kolben in den

_ unteren Ventilring eintaucht, straift er dsuui Sond!
Schweiflperlen oder Schwebstaffě, die sich im Hadiun
befinden, von der Innsneeite dee unterm VentUrirges
ab.
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Výpočet provozní spolehlivosti tepelných •_ ítí ve vztshu

k zabezpečeni nutných dodAvek ttpla

ing Václav Souček C3c

/CS/

Ĺ ľ'jDtem výkonu tepelných sítí a napěje?! u zásobováním

tapleíi velkých aglomerací stoupají nároky ne spolehlivost

provozu těchto zeřízeni.Při rozvětvených tepelných čitích

vystupují do popředí i otázky spolupráce jednotlivých úseki

a její vliv na zvýčení spolehlivosti zásobování teplem.Otáz-

ky spolehlivosti provozu tepelných PÍti nabývají no důležitos-

ti vzhledem k tomu,2c rozvoj nových soustav czt je orientován

v současné dobž na dodávky tepla z jederných zdroj*i.Jedná se

o provozované vyvedení tepla z JSDO do Trnavy,plánovené záso-

bování teplem Leopoldova e Hlohovce 8 vyvedení tepla z joder-

ných elektráren Mochovce,Dukovany a Temelín. Vyvedení tepla

z jaderných zdroji podléhá dle zákona č.20 z roku 1964 stát*

nímu dozoru nad jadernou bezpečností ÍCKAS.Je tedy nutné v

rámci projektové přípravy zpracovat bezpečnostní zpr-vu,která

musí být státním pozorem odsouhlasena. V této bezpečnostní

iprávč- je také" nutné zhodnotit zabezpečení dodávek teple píi

výpadku zdroje.provést rozbor možných poruch se zhodnocením

dopadu na provozní stavy tepelného napáječe a soustavy.včet-

ně rozboru provozní spolehlivosti soustavy e jednotlivých

komponent.Je tedy potechnické stránce vyžadován hlubčí pohled

na soustavu zásobování teplem z jaderných alekti-iren.

Spolehlivost tepelných cítí je závislá na řízných fakto-

rech,jako koroze trub o spoji,armatury,iíolace,zplsob uloľíení

provedení práce a pod.Kaídá stavba j=: tedy určitá individua-

lita se společnými charakteristickými znaky.Zvýčení spolehli-

vooti je moZr.6 ovlivni t i v projekční příprav" výběrem pot'ob-

né dodávky tepla pro jednotlivé spotrebitf>le,výbčrem trasy a

schématu sít<5,zálohováním,zokruhováním sítě,zabezpečením cpo-

lupráce zdroji a rozdělením sítě na hydraulicky nezávislé zo-

ny.
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Výpočet nebo odhad spolehlivosti provozu tepelných síti

je nutný ze<dvou důvodů:

-urření spolehlivosti dodávek teple

-optimalizace návrhu tepelné sítě po stránce technické

i ekonomické

Odhad provozní splehlinosti je mocné zpracovat buS z

technických parametrů zařízení a způsobu provozu,nebo z ane-

lyzy provozních poruch jednotlivých elementů tepelné sítě za

delší dobu.

První způsob je uveden v /I/ a j-jdná se o výpočet rezi-

duálni životnosti.Vyžaduje dostatek informací o typu provozu

potrubí. "Áetoda vychází z vlivu neustálených provozních sta-

ví na životnost potrubních systémů.Jedná ce o zhodnocení ná-

hodných veličin poškozovacího procesu-napětí,teploty,frekven-

ci zatížení a rychlosti deformace. Namáhání systému je způso-

bováno těmito složkami:

- vlastní tíha potrubí,armatur a media

- přetlak pracovního media

- tepelná dilatace potrubního systému včetně odporů ukotvení

a uložení

Uvedená metoda určí ty části potrubního systému,jejichž,

reziduálni životnost je malá a musejí být vymľ-nSny .Metoda je

propracována pro vyeo' otlaká parní potrubí.

Druhý způsob vycháaí údajů o provozr.ích poruchách jed-

notlivých elementů tepelné sítí a jejich analyze. Tato meto-

da naráží u tepelných sítí na nedostatečně dlouhodobou statis-

tiku poruch. Rovněž je u tepelných sítí obtížné diferencovat

vlivy působící poruchu elementŮ.Jtídná ce £3J.7ién:.: o vliv koro-

ze, druh»p'3dy, způsob*uložení,'kvalitu práce a provedení ko-

rozní katodické ochrany. Jeden z význačných způsobil zvýšení

spolehlivosti provozu tepelných sítí je údržba, včasné pro-

vádění oprav, vysušovaní trasy, kontrola korozní ochrany, vol-
ba teploty media, při které je koroze nižší a zálohování třa-

sy.

Při návrhu tepelné sítě je nutným předpokladem určení

potřebné* minimální úrovně dodávky tepla pro jednotlivé* spo-
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třebitele v případě poruchy. Do řečení vstupují i

technologie výroby v případě zásobování průmyslových objektů

a faktor hygienický a sociologický při zásobování teplem obyt-

ných souborů. Tato dodávka tepla musí být závislá i na době od-

stávky, která bude různá u různě vzdálených spotřebitelů. Ilá-

vrh tepelné sítě je vhodné provést v několika variantách a po-

rovnat je vzhledem k ekonomickému faktoru. Jde o to stanovit,

aby £, investičních nákladů., provozních nákladů a nákladů na

zXráty po dobu výpadku byla minimální.

Na základě navrženého schématu tepelné sítě provedeme

zhodnocení spolehlivosti provozu tohoto systému* Zavedeme ty-

to užívané pojmy pro jednotlivé komponenty:

spolehlivost

Rt(4) ř»+0
distribuCní funkce délek času do poruchy

Fc (t) = 1 - Rt(t)
huatata pravděpodobností náhodné veličiny

intenzita poruch

Zapojení prvků a komponent sítě může být sériové /tepel-
né nspajeSe/nebo paralelní /propojené tepelné sítě/. Struktura
tepelných napáječů a sítí je soustavami toehaeticky nezávislými
prvky* Fro sériové zapojení prvků A, B, C... milžeme psát pro
spolehlivost soustavy S

f

Fro paralelní zapojení soustavy prvků A, B, C ... můžeme
psát pra spolehlivost soustavy S

- spolehlivost aeriové soustavy
(p- spolehlivost paralelní soustavy

~ spolehlivost jednotlivých prvků a komponent.
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Při provozu s í t í rozlišujeme t ř i etapy:

a/ zábSh

b/ normální stacionární provoz
c/ stárnuti zařízení.
Hodnotu intezity poruch ?\ bereme pro tepelné sítě rovnu

konstantě pro provoz typu b, c /při údržbě/ a užijeme exponen-
ciální statistický model pro řešení spolehlivosti těchto sous-
tav. Při užití exponenciálního modelu tedy platí:

f (t) m * • e
Pro určení spolehlivosti systému tepelných sítí je roz-

hodující získat hodnoty intenzity poruch A pro vSechny kom-
ponenty, a tím I pro celou soustavu.

Pro výpočet intenzity poruch \ pro potrubí můžeme před*
pokládat, že rozhodující vliv na výskyt poruch má koroze po-
trubí a svarů a její vliv je závislýjak na průměru potrubí,
tak i ne tloušťce stěny.

Fro pozemní a nadzemní uložení můžeme dle /4, 5, 6", 8 /

psát h

q - koeficient získaný analýzou provozních poruch
D - vnější průměr potrubí /mm/
A - tlouätka sttgny potrubí /mm/
(, - délka potrubí /km/.

Pro podzemní provedení je doporučován zjednodušený vztah:

A
u
 o • I

I - délka potrubí /km/
5 - koeficient získaný analýzou provozních poruch, kte-

rý je závislý na stavbě, druhu pudy, uložení potru-
bí, výšce spodních vod a je platný pouze pro urči-
tou trasu.

Pro československé podmínky, byly na základě poruchových
statistik ORORBZu /3/, VÚ Sigma /2/ a Qft SSZ /9/ stanoveny ana-
tyzou provozních poruch tyto hodnoty a, b.
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Pozemní provedení 0 * (0,59 * 0»?) • <Ô* [Ani4 K J

Podzemní provedení b * (*»3 Ť *»5J • ÍO /.fcití h j
/pouze 2 trasy/

Pro uzavírací orgány a spoje mflže být hodnota A brána

dle analýzy stejných pramenů jako u potrubí v rozsahu:

U autoru z £CCR je doporučováno dle /5,6/

pro uzavírací orgány .

A»(1 * t(S) • 10"* U"'J
pro čerpadla a pro tepelné výměníky .

DalSí hodnotou spolehlivosti je spolehlivost dodávky tep-

la v případě poruchy v síti a to ve snížené předem dohodnuté

hodnotě. Rovněž by měla být stanovena i požado/aná spoľ-:!"" >-:

dodávky tepla v takové výSi, aby v průběhu předpokládané život-

nosti zařízení byla zabezpečena tato snížená dodávka tepla. Z

této snížené dodávky tepla by byla odvezena konstrukce sítě a

její zokruhování. Tuto hodnotu spolehlivosti dodávky tepla

snížené na *f % vypočteme ze vz.ahu

spolehlivost dodávky tfpla

spolehlivost trasy I.

spolehlivost trasy II.

pravděpodobnost bezporuchové funkce sekvenčního uzá-

věru /otevření náhradní trasy/.

ZvySovénl spolehlivosti dodávek tepla vede k propojová-

ní tras. Tato opatření, ale vedou nejen ke zvyžování spolehli-

vosti, ale i ke zvyřování investičních nákladu. Důležitým foK-

torein je norma snížení dodávky tepla ^ a požadovaná spoleh-

livost této dodávky. Se zvyšováním hodnoty *f rostou i náklady

na zálohování. Rychlost rflstu náklad!' se v rozmezí / mění.

Při návrhu sítě by měl být uvažován tento faktor rlstu inves-
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tičních nákladů na zvýšení spolehlivosti dodávky tepla a voleno

optimální řešení.

Označíme-li N náklady na sít bez zálohování a & N zvýSení

nakladl na zajištění daně*'spolehlivosti dodávky tepla, vytvoří-

me závislost /N na hodnotě snížení dodávky f . Tato závislost

aá zlomový charakter. S rostoucím počtem propojovacích smyček

se zlom posunuje do vyžSích hodnot *f •

Vzhledem k malému počtu údajfl o provozních poruchách na

tepelných sítích mají uvedené Jdaje informativní charakter, ur-

gující zpSsob řežení uvedené problematiky. S rostoucími nároky

na jakost a spolehlivost tepelných napáječi/výměníku tepla, čer-

padel, sítí a vzhledem k rozvíjejícímu se vyvedení tepla z ja»

děrných zdroji bude nutné systematicky zpracovávat a analyzovat

poruchy na těchto zařízeních. Výsledky této činnosti se zpětně

obrazí při návrhu nových soustav czt , při vytváření stromu po-

ruch a událostí a při určování spolehlivosti dodávek tepla na

plné a poruchové úrovni. Tím bude umožněno již ve stadiu návr-

hu tepelné sítě optimalizovat celou soustavu zásobování teplem

od zdroje až po spotřebitele*
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PROJEKTOVÁ PftlPBAVA VELKÝCH TEPLÁRENSKÝCH

SOUSTAV V ČSSR

I n g . Ivan MACHÁČEK

/CS/

A n o t a c e

V referátu je porovnáván vývoj v 60. a 70. letech se

současným stavem, kdy program rozvoje se orientuje zejména

na oblastní teplárenské soustavy.

Jsou uvedeny zkušenosti z realizace stavby vyvedení te-

pelného výkonu z jaderné elektrárny Bohunice do Trnavy jako

prvního tepelného napáječe z jaderného zdroje v ČSSR.

V dalším jsou rozebrány některé zkušenosti ze současné pro-
jektové přípravy vybraných rozhodujících staveb tepelných
napáječů:

- Zásobováni teplem města Prahy z elektrárny Mělník

- Zásobování teplem města Brna z jaderné elektrárny

Dukovany

- Zásobování teplem města Kolína z elektrárny Chvaletice
- Zásobování teplem města Havířova z elektrárny Dětmarovice.
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Rozvoj centralizovaného zásobování teplem koncem še-

desátých a počátkem sedmdesátých let byl vázán na dodávku

tepla v horké vodě nebo páře ze stávajících tepláren nebo

elektráren umístěných v malé vzdálenosti od průmyslových

a obytných aglomerací. Délka tepelných napáječů se pohybo-

vala od 5 do 20 km, dimenze potrubí od DN 300 do DN 700

a přenášený tepelný výkon do 250 MW.

Investiční náročnost tepelných napáječů se pohybovala

v rozmezí desítky až stovky milionů Kčs. Namátkou můžeme

jmenovat např. tepelný napáječ z elektrárny Opatovice do

Hradce Králové o dimenzi 2x DN 500 a DN 700 v délce 10 km,

tepelný napáječ z elektrárny Komořany do Chomutova o dimen-

zi 2x ON 500 a pod.

V současném období je realizace programu rozvoje cen-

tralizovaného zásobování teplem orientována zejména na

tvorbu oblastních teplárenských soustav s využitím stávají-

cích kondenzačních elektráren postupně převáděných na kom-

binovanou výrobu elektřiny a tepla v návaznosti na státní

cílový program hospodaření palivy a energií SCP 02, dále

pak na využití středně a nízkopotenciálního tepla z jader-

ných zdrojů, které po roce 2000 budou hlavním zdrojem tep-

la pro velké teplárenské soustavy. Dodávky tepla je proto

nutno orientovat na vzdálenější klasické nebo jaderné zdro-

je. Tato skutečnost s sebou nese řadu technických, ekono-

mických, ekologických i veřejnoprávních problémů, které je

nutno v souvislosti s dálkovou dopravou na vzdálenosti až

80 km projektově vyřešit. Jedná se především o vhodné trub-

ky velkých průměrů, uzavírací armatury, čerpací agregáty,

uložení potrubí, osové kompenzátory, přečerpávací stanice,

řízení a ovládání soustavy a v neposlední řadě také množ-

ství problémů souvisejících s ochranou záboru zemědělské

půdy a náhradních rekultivací.

V neposlední řadě to znamená prosazení nových projek-

tových postupů s využitím týmové tvůrčí práce stejně tak
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jako zavádění účinných projektových systémů i změny přístu-

pů v myšlení projektantů.

Rozvoj teplárenských soustav představuje v současné do-

bě po jaderné energetice druhou nejvýznamnější oblast ener-

getické politiky a velmi silný faktor intenzifikace rozvoje

energetického komplexu. Těžiště výhledových prací závodu je

zaměřeno zejména na řešení teplárenství Severomoravského

kraje, Východočeského a Jihomoravského kraje s dílčími akce-

mi v Severočeském a Středočeském kraji a jednotlivých kra-

jích Slovenské socialistické republiky. Přitom se jedná

o zvyšující se podíl tepelných napáječů staveb zařazených

ve státním plánu.

Jako první stavba v CSSR, kde tepelný výkon získaný

ve zdroji tepla s jaderným palivem je vyváděn v horké vodě

pro bytový, komunální a průmyslový sektor, je stavba "Vy-

vedení tepelného výkonu z jaderné elektrárny Bohunice do

Trnavy". Jedná se o realizaci provozních souborů a .staveb-

ních objektů na území jaderné elektrárny V2 v Jaslovských

Bohunicích, sloužících k ohřevu oběhové vody ve výměníkové

stanici, vybudování tepelného napáječe 2x DN 700 a 2xDN 600

o délce 24 km a realizaci přečerpávací stanice na trase

/14,5 km/ a propojovací stanice na území Teplárny Trnava.

Projektová dopravní kapacita činí 180 MW při teplotě hor-

ké vody 130/70°C /I. etapa/, resp. 240 MW při teplotě horké

vody 150/70°C /II. etapa/.

Stavba byla zahájena v srpnu 1983 s rozdělením realiza-

ce na dvě výkonové etapy. S ohledem na stav připravenosti

odběratelů na dodávku tepla v horké vodě a postup výstavby,

který byl provázen některými"negativními jevy investiční

výstavby, došlo k posunu uvedení stavby do zkušebního pro-

vozu na prosinec 1987 s ukončením vlastní strwby v r. 1988.

V rámci investice energetiky je realizován zdroj tep-

la, horkovodní tepelný napáječ včetně vysazení odboček na

trase na sídlišti Družba a Linčianská. Rekonstrukce stávají-

cích předávacích stanic na sídlištích jsou investice řízené
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ONV Trnava a nebyly včas připraveny; totéž se týká odběrate-

lů průmyslového sektoru. Místo předpokládaného odběru v 1.

roce provozu ve výši cca 80 MW bylo v době najetí připoje-

no pouze 17 MW na sídlišti Družba III. a následně dalších

26 MW . Připojení dalších odběratelů tepla se předpokládá

v průběhu roku 1988 a v následujících letech.

Zásobováni teplem města Prahy z elektrárny Mělník /EMĚ/

Po vybudování souboru staveb ZTMP bude vytvořen základ

integrované teplárenské soustavy EMĚ-Praha. Tato tepláren-

ská soustava zajistí zásobování teplem pravobřežní části

Prahy a vybraných lokalit Středočeského kraje se základním

zdrojem tepla v elektrárně Mělník. Stavba je řešena v sou-

ladu s územními plány a rozvojem hlavního města Prahy.

Soubor staveb je členěn následovně:

Stavba č.l - Tepelný napáječ EMĚ - Třeboradice

Stavba č.2 - Tepelný napáječ Třeboradice - Tp Malešice

Stavba £.3 - Teplárenská rekonstrukce EMĚ

Stavba č.4 - Opravy v Tp Malešice.

Přenášený tepelný výkon na prahu zdroje v 1. výkonové

etapě je 620 MW, v druhé výkonové etapě má činit 1259 MW,

přičemž zvýšení přenosového výkonu bude realizováno výstav-

bou přečerpávací stanice u Neratovic. Teplonosnou látkou je

horká voda 150/70°C, maximální přetlak je do 2,5 MPa.

1. stavba souboru, tj. tepelný napáječ EMĚ-Třeboradice:

V současné době se zpracovávají prováděcí projekty jednotli-

vých úseků, na které je trasa tepelného napáječe rozdělena

z hlediska průběhu výstavby; trasa o celkové délce 34,15 km

je rozdělena na 10 úseků.

Tepelný napáječ o dimenzi 2x DN 1200 je řešen pozemním

vedením, které je nejlevnější. Pouze v některých úsecích,

jako např. v areálu EMĚ, v místech křížení trati ČSD, řeky
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Vltavy a plavebního kanálu, popř. v úsecích s vysokou hla-

dinou podzemní vody je navrženo nadzemní vedení na vysokých

sloupech. Aby trasa tepelného napáječe co nejméně narušila

přírodní ráz krajiny, byla vedena tak, aby byla co nejkratší

a aby byla co nejvíce přimknuta ke stávajícím krajinným pře-

dělům. V místech zvláště exponovaných pohledů je po stranách

tepelného napáječe navržena výsadba vhodného keřového nebo

i stromového porostu.

Potrubí DN 1200 je z ocelových trubek se šroubovicovým

svarem z materiálu KX 52 H 0 1220x10, ohyby jsou řešeny seg-

mentovými oblouky o poloměru R *= 2 DN z téhož materiálu.

V místech kotevních stojanů a odboček je použito potrubí po-

délně svařované z materiálu 11523.1 se zesílenou stěnou.

Pro uložení potrubí jsou použita kalotová potrubní ložiska,

jejichž kluzné plochy jsou vyrobeny na bázi polytetrafluor-

etylenu s nízkým součinitelem tření It < 0,1/. Teplotní dila-

tace potrubí je vyrovnávána osovými ucpávkovými kompenzáto-

ry nebo přirozenými L a Z kompenzačními útvary, případně

kompenzátory U.

Stavební konstrukce nízkých podpěr potrubí jsou navrže-

ny z monolitického železobetonu, prováděného do výkopu. Dřík

podpěr bude proveden z prefabrikovaných dílců, spřažených

s monolitickou částí a ocelovou konstrukcí, vyrovnávající

výškové rozdíly mezi niveletou potrubí a terénem.

Pevné body jsou řešeny v kombinaci s ucpávkovými kom-

penzátory jako monolitické železobetonové konstrukce, beto-

nované do výkopu. U pevných bodů zatížených velkými jedno-

strannými silami od ucpávkových kompenzátorů je způsob za-

ložení závislý na hydrogeologických podmínkách a řešen bu3

jako hloubený gravitační blok se šikmou základovou spárou

nebo jako základ z velkoprůměrových pilot. Velikost těchto

pevných bodů činí až 14x12 m se silami až 8000 kN.

Stavba tepelného napáječe EME-Třeboradice byla zaháje-

na v srpnu 1987, ukončena bude v roce 1991, celkové náklady

stavby činí 1,142 mld Kčs. O dlouhém rozhodování o této
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stavbě svědči skutečnost, že od vydáni investičního záměru

v 12/77 do zahájení prací na úvodním projektu v 12/84 uply-

nulo 7 let. Předání posledního prováděcího projektu se před-

pokládá v 10/89.

Zásobování teplem města Brna z jaderné elektrárny

Dukovany /EDO/

V měsíci září 1987 byla objednateli odevzdána studie

souboru staveb. Prvořadým účelem tohoto souboru staveb je

využití energie získané v elektrárně Dukovany z jaderného

paliva při kombinované výrobě elektřiny a tepla a jeho do-

prava do městské aglomerace Brno. Současně se počítá s při-

pojením odběratelů po trase v oblasti Moravský Krumlov,

Oslavany, Ivančice, Zbýšov a v dalších menších obcích. Při-

vedení tepla z JE Dukovany umožní napojení stávající teplá-

renské soustavy Brna i připojení dalších odběratelů, hlavně

velkých sídlišt dnes vytápěných z místních výtopen na

ušlechtilá paliva. Tím se umožní úspory tříděného uhlí, ma-

zutu a zemního plynu. Omezí se nevyhovující stávající vý-

topny, zlepší čistota ovzduší a životní prostředí.

Ve vlastním zdroji JE Dukovany dojde k ekonomičtější-

mu využití energie a tím ke zvýšení účinnosti celého cyklu.

Přivedením tepla se vytěsní 201,3 mil. m zemního plynu,

11300 t mazutu a 115000 t hnědého uhlí.

Vyvedení tepelného výkonu z EDU je rozděleno do dvou

výkonových etap. V 1. výkonové etapě je uvažováno s vyvede-

ním 635 MW při teplotním spádu 140/70°C. Při II. výkonové

etapě dojde k nárůstu přenášeného výkonu na 880 MW. zvýše-

ní přenosové schopnosti se docílí vyššími teplotními para- :,'

metry doplněním dalšího stupně ohřevu na 156/70°C a nevy- •

zaduje se v rámci tepelných napáječů žádných investic. Uve- •?

děné výkony v I., i II. výkonové etapě pokrývají řádově ,i

60-65 % požadovaného tepelného příkonu v zásobované oblasti.
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Ve zpracované studii souboru staveb se uvažuje s rozčle-

něním na tři soubory staveb:

Stavby I. zahrnují teplárenskou rekonstrukci EDU,

Stavba II. vlastní tepelný napáječ z EDU na okraj města Brna

v délce 42,2 km v základní variantě a v alternativní dimen-

zi 2x .DN 1000 nebo 2x DN 1200.

Stavby III. pak kromě rozdělovacího uzlu zahrnují stavby te-

pelných napáječů, které obchvatem obcházejí město Brno a za-

bezpečují propojení na stávající horkovodní soustavy a zdro-

je tepla. Celková délka těchto větví činí 15,4 km, rozsah

dimenzí 2x DN 800 až 2x DN 350.

Doprava uvedeného tepelného výkonu, délka tras tepel-

ných napáječů a konfigurace terénu si vynucují realizaci ně-

kolika přečerpávacích stanic. Vlastní tepelný napáječ z EDU

do Brna byl studijně řešen ve 4 variantách, jedna!; z pohle-

du uvažované dimenze potrubí /bu3 2x DN 1000 nebo 2x DN

1200/, jednak z hlediska řešení tras. Ve vazbě na konfigu-

raci terénu s velkými výškovými rozdíly bylo uvažováno

s vedením trasy v některých úsecích v tunelech, jejichž po-

užití by znamenalo zkrácení trasy tepelného napáječe na

37,6 km, snížení záborů zemědělské půdy a snížení provoz-

ních nákladů úsporou čerpací práce a tepelných ztrát. Na

druhé straně však toto vedlo ke zvýšení investičních ná-

kladů řádově o 200 až 300 mil. Kčs. Z uvedených důvodů

byly v studii souboru staveb dopracovány dvě základní va-

rianty tepelného napáječe v původně navržené trase pro

DN 1000 a DN 1200.

Celková investiční náročnost souboru staveb pak u zá-

kladní varianty, tj. s potrubím 2x DN 1000,činí více jak

2,2 mld Kčs.
v'

V navrženém technickém řešení se předpokládá využití /•

realizačních výstupů řady úkoiů rozvoje vědy a techniky. 'ľ'

v rámci vyvedení tepla z EDU se počítá s novým typem dvou-
•i'

účelových výměníků. U tepelných sítí se předpokládá s osa- ••.
zením nových kalotových ložisek a počítá se i s uplatně-
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ním nových kulových uzávěrů. V části SKR se počítá pro pře-

nos s ukončením vývoje systému MIKROVEL. V čerpacích stani-

cích jsou navržena čerpadla nové vývojové řady QHT pro te-

pelné Sj.;ě z k.p. Sigma Lutín.

Na dořešení v této soustavě čekají některé otázky sou-

visející s řízením a ovládáním celé integrované soustavy

včetně spolupracujících zdrojů tepla a přečerpávacích sta-

nic, akumulace tepla apod., které se řeší ve spolupráci

s brněnskými vysokými školami. Ve studii souboru staveb se

počítá *• uvedením do provozu v roce 1995, tj. o jeden rok

dříve, než předepisuje investiční záměr.

Zásobováni teplem města Kolína z elektrárny

Chvaletice /ECH/

Dodávkou tepla do Kolína z elektrárny Chvaletice bude

pokryta disparita mezi potřebami tepla a možnostmi zdrojů

v této lokalitě. Cílem souboru staveb je vybudování teplá-

renské soustavy umožňující:

- odběr tepla ze stávajících bloků ECH - 1. stavba

souboru staveb

- přenos tepla parním napáječem DN 700/250 do tepelné

sítě města Kolína - 2. stavba

- napojení na stávající soustavu centralizovaného

zásobování teplem /CZT/ v Kolíně - 3. stavba

- řízení dodávky tepla do soustavy CZT - 4. stavba.

Přenášený výkon činí 196 MW.

Trasa 2. stavby je vedena převážně jako pozemní v inun- 'i1

dačním území Labe a dále pak v souběhu s tratí ČSD Praha- J

Česká Třebová /v jejím ochranném pásmu/. Pouze cca 850 m •;'

z celkové dálky 21,1 km je vedeno v kanále. Vzhledem

k protichůdným požadavkům na vedení tepelného napáječe

• ohledem na minimalizaci záboru zemědělského půdního fon-
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du a respektování budoucí úpravy středolabské vodní cesty

bylo nutné řešit vedení trasy až na úrovni resortů.

Nepříznivé geologické poměry vyžadují zakládání části

trasy na pilotách, odizolování tepelného napáječe od vlivu

bludných proudů a ochranu stavebních konstrukcí proti účin-

kům agresivních vod. Zahájení této stavby se předpokládá

v roce 1989 s ukončením v roce 1992. Investiční náklady za-

hrnované do plánu /hl. II-VIII/ činí 240,5 mil. Kčs.

Při zpracování úvodního projektu /OP/ se promítaly

problémy s vyšším dodavatelem stavby jak po stránce zajiš-

těnosti daného typu potrubí a zejména požadavku na záměnu

dohodnutých záhybových ohybů za segmentové v době, kdy kom-

penzační vyřešení trasy bylo téměř hotovo. To vše mělo pak

dopad na časový průběh zajištování OP, změny jeho rozpraco-

vání, změny podkladů pro zemědělskou část, resp. dokumenta-

ci pro jednání s ČSD.

v přípravných pracích je i vyvedeni tepla z elektrárny

Chvaletice /ECH/ na opačnou stranu do Pardubic.

Postupnou rekonstrukcí 4 bloků á 200 MW v ECH na do-

dávku tepla v horké vodě a výstavbou tepelného napáječe do

Pardubic bude pro nejbližší období /cca do roku 1997/ za-

jištěna potřeba tepla pro soustavu Hradec Králové - Pardu-

bice - Chrudim, aniž by bylo nutné budovat dalií zdroje na

méněhodnotná paliva. Toto vyvedení tepla z ECH je nezbytné

pro zvýšení dodávek páry z elektrárny Opatovice pro uvažo-

vané rozšíření VCHZ Semtín a PARAMO. V rámci 1. etapy

zahrnuje soubor staveb roztíraní dodávky tepla z ECH o

350 MW, tepelný napáječ ECH - Pardubice 2x ON 900 a parní

napáječ VCHZ - PARArfo.

V roce 1987 byla zpracována úzeraně-technická studie

vedení trasy tepelného napáječe ECH - Pardubice 2x ON 900

o délce 27,1 km; trasa převážně vede pozemní v souběhu

s komunikací Přelouč - Týnec nad Labem a v ochranném pás-
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au trati ČSD Praha - česká Třebová. Propočtový náklad činí

ve hl. II-VIII 491,2 mil. Kčs.

Zásobování teplem města Havířova z elektrárny

Dětmarovice /EDĚ/

Tepelný napáječ EDĚ - Havířov sestává ze dvou samo-

statných centralizovaných staveb IA a IB. Investorem obou

staveb jsou Ostravsko-karvinské elektrárny, k.p. Ostrava.

Tepelný napáječ EDÉ - Havířov /IA/ sestává z potrubí 2x

ON 900 v délce 3,2 km, dále z potrubí 2x DN 35C v délce
3,6 km a z výměníkové stanice 30 MW v elektrárně Karviná.

Na tuto stavbu jsou již vypracovány prováděcí projekty

a stavba je v realizaci.

Potrubí 2x DN 900 tvoří součást tepelného napáječe
z EDÉ do Havířova a plně se využije po uvedení celého napá-
ječe EDÉ - Havířov do provozu, což se předpokládá v topné
sezóně 1992/1993.

Po uvedení stavby IA do provozu pro topnou sezónu
1988/1989 bude z nové výměníkové stanice v elektrárně Kar-
viná dopravován tepelný výkon potrubím 2x DN 350 a 2x
DN 900 do Havířova.

Celá stavba se nachází na poddolovaném území s velký-
mi nepříznivými účinky poddolování následkem těžby v do-
lech Ant. Zápotocký, Dukla a v Dole 1. máj. Z dosavadních
měřeni, která provádí dodavatel stavební části VOKD Ostra-
va, je již patrno, že bude nutno přistoupit k rektifikaci
potrubí ještě před prvním uvedením do provozu, s čímž ne-
bylo při zpracování investičního záměru, ani v projektovém
úkolu počítáno. Při dokončení úvodního projektu byl z úspor ?
stavby dohodnut nový objekt "rektifikace před uvedením í

do provozu". '/•

V současné době byl zpracován úvodní projekt stavby .,;
IB - tepelný napáječ EDÉ - Havířov. Tímto napáječem bude i

po uvedení do provozu /po ukončení teplárenské rekonstrukce >'
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v elektrárne Děť.marovice/, t j. po roce 1992, dopravován te-

peln výkon až 510 MW. Tepelný napáječ EDS - Havířov IB se-

stává z potrubí 2x DN 900 2 elektrárny Dětmarovice k začát-

ku stavby IA a od druhého konce stavby IA k přečerpávací

stanici riavířov. Celková délka trasy potrubí 2x DN 900 je

14,9 km. Do stavby IB patří také propojení přečerpávací sta-

nice Havířov na stávající napáječe č.l a č.2 u elektrárny

Suchá do Havířova. Obě propojení budou o dimenzi 2x DN 600

a celkové délce 1,53 km. \ i

Celkové investiční náklady dle schvalovacího protokolu

projektového úkolu v hlavě II až VIII činí 363 mil. Kčs.

Převážná část trasy je na poddolovaném území, z toho

cca 6 km se nachází uvnitř dobývacího prostoru dolů Doubrava

a Ant. Zápotocký. Dle podmínek z důlního hlediska se jedná

v tomto úseku o oblast typických devastačních účinků pod-

dolováním,kde poklesy mohou dosáhnout v místech soustředěné

těžby až cca 3-4 m za 5 roků včetně možnosti vzniku nespo-

jitých deformací. Vodorovná deformace v této oblasti může

přesáhnout * 10 mm/m, což může způsobit několikrát větši

namáhání potrubí a ostatních konstrukcí než tepelná dila-

tace.

Již při zpracování projektového úkolu se projevila sna-

ha trasu změnit a proto se uskutečnilo na generálním ředitel-

ství koncernu OKD jednání investora, provozovatele a projek-

tanta za účelem prověření možnosti jiného vedení trasy te-

pelného napáječe mezi Dětmarovicemi a Havířovem, ale jedna-

ní vyznělo neúspěšně. Na obě strany několik kilometrů od

navržené trasy jsou nebo budou po dobu životnosti napáječe

poměry stejné.

V úvodním projektu byl stanoven postup výstavby tak, ;

aby se úseky napáječe,, kde se očekávají největší nepříznivé V-

účinky poddolování, stavěly jako poslední. Součástí úvodního 'J

projektu jsou i opatření pro umožnění rektifikace a tato :?

opatření jsou s budoucím provozovatelem projednána, nebot

provozovatel musí být na tuto mimořádně náročnou údržbu

-917-



7/2

/a rektifikaci/ technicky, materiálově a personálně připra-
ven. Generálni ředitelství koncernu OKD bude předávat pro-
vozovateli každý rok k 15. květnu prognózu účinků poddolo-
vání na následující rok. Z uvedených parametrů poddolování
a z přijatelného nebo únosného zajištění stavby proti účin-
kům poddolování možno předpokládat, že provozovatel bude
muset přistoupit k rektifikaci napáječe v oblasti s největ-
Síroi nepříznivými účinky poddolování i několikrát ročně.
Přitom nelze vyloučit, že může dojít k tak závažným poru-
chám, které se nemusí provozovateli vždy podařit zvládnout
v přijatelném čase.

Na tuto stavbu v rámci ostravské aglomerace navazuje
stavba tepelného napáječe Havířov - Ostrava jih, která řeší
propojení přečerpávací stanice Havířov s Ostravou jih o di-
menzi potrubí 2x DN 700 a délce 16,32 km a tím propojení
Ostravy s elektrárnou Oětmarovice. V současné době je na
tuto stavbu zpracován projektový úkol. Investiční náklady
v hlavě II a2 VIII činí 332,8 mil. Kčs. Zahájení stavby
se předpokládá v roce 1991.
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ELEKTRONIZACE V CENTRALIZOVANÉM ZiSOBOViNÍ TEPLEM

V. Rozehnal, J. Hrdlička, F. Žalud, I. Bidlaa, J. Mejzr,
L. 3te£O,, F. Opletal, F. Mohyla - /es/

Příspěvek obsahuje posouzeni stávajícího stavu a nástin výhle-
du elektronizace v centralizovaném zásobování teplen, a to pra-
covníky výskumného ústavu, projekční organizace a výrobních
podniků.
Těžiětě příspěvku je ve využití výpoSetní techniky -ve vSech
organizačních úrovních pro provádění vědecko-technických vý-
počtů, zpracování ekonomických; agend a řízení technologických
procesů v soustavách centralizovaného zásobování teplem.

1. Úvod

Centralizované zásobování teplem- (CZT) provozují
v ČSSR v podstatě 4 skupiny organizací: energetika, bytové
podniky při národních výborech, správy bytového majetku vel-
kých organizací, specializované organizace zásobování teplem.

Soustavy CZT mohou mít velmi různý účel, uspořádání a
Velikost, ale obecně platí zásada, 2e mají dodávat potřebné
množství tepla při potřebných parametrech a v potřebném ča-
se, a to při nejmenších možných nákladech při respektování
i ekologické stránky problému.

Historii nasazování automatizační techniky v oblasti
spravované koncernem CBZ lze doložit např. na energetických
objektech budovaných od r. 1950 postupně v subsystémech ASfi
IP: informačního, diskrétního řízeni, spojitého řízení a
zabezpečovacího.

-919-



7/3

2 # MyP3^SífžtfKSŕ£9S3._y-£gg&£^Z0Van*n zásobování teplem
do roku

V tomto období postupně dochází k růstu a integraci lo-
kálních soustav CZT ve větší systémy.
První počítače byly určeny pro řeSení vědecko-technických
úloh. První aplikací výpočetní techniky v soustavách CZT byly
v roce 1967 výpočty £QF Praha a podniku COKE Ostrava, a to pro
řešení tlakových poměrů horkovodních sítí na počítači MB 803 B
na Č2Z Praha.
Příprava a zavádění elektronizace se v období do r. 198? dotý-
ká se jména těchto oblastí: navrhování soustav CZT, příprava
provosu soustav CZT, technologické procesy ve zdrojích, tepla
a jejich řízení a řízení výroby tepla a elektřiny, technolo-
gické procesy v předávacích stanicích a jejich řízení, tele-
komunikační zařízení, dispečerské řízení SCZT v reálném čase,
automatizované zpracování souvisejících správních agend.

Z výpočtových programu z oblasti problematiky CZT, které
byly v Energoprojektu vyvinuty, resp. převzaty a využívají se
v projektové a provozní praxi lze uvést např.: výpočty srovná-
vacíeh variant tepelných sítí a ekonomické hodnocení efektiv-
nosti SCZT, tepelné schéma turbíny, návrhy hospodárného prů-
•iru a tlouiíky izolace vodní tepelné sitg, výpočet tepelných
strát a hydraulických poměrů v tepelných sítích, pevnostní vý-
poSty potrubních uzlů, kompenzátorů a stability potrubních
soustav a řada delSíeh.
Xikteré programy byly v původních verzích vytvořeny 312 pro
ooSítaSe » 803 B, Tesla 200, Wang 2200.

Od počátku 60. let se Enargoprojekt venujo začleňování
řídíoíoh počítačů do SKŘ (systém kontroly řízení) na růz_oých
autoaatizačních stupních podle účelnosti a připravenosti pro-
vosu. Kejvitšl stabilizace řídících počítačů byla zazneunenána
právi v tepelných elektrárnách, kde byly poprvé projektovány
V počítačové* tystéau CIS 3OOO/ADT/41OO/ ne blcky 200 1CV.
tuto do snaôné míry umožnila dobrá pře-dprojektová příprava
•ajiilovaná v Ukol.ch HVT "Komplexní automatizace bloku 200 ifW"
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pod vedením SOtf.
Vývoj pc>í tácových inforaačníoh syatéaa v Wtf na elektrá-
renských blocích lx« charakterizovat vývojovýai etapaadt
experiaentální a první provoaní aplikace, etapa průayslo-
vých aplikací, období rozvoje systáaových funkcí.

Vypracování aodelu roshodovaeího procesu strategieké-
bo řízení rozvoje centralizovaného zásobovaní teplem v ro-
ce 1974 v« VdPEK ailo cíl nalézt množinu ncjvýhodnejiíoh
Otíkových strategických řalaní rosvoja ctntrallsovanába
ttpla v dané oblasti*

Po autoaatisovaného spracovávaní problaaatiky taplsV
ranství na počítačích v toato období i posdiji výrasně
zasahují i dalSí organisac*, např. OBQBB, vyaafei ikalj -
ÔVUT Prahai VOT Brno, SVSl Bratislava, Vfe Ostrava a dal-
5í.
V vůorta paliv a enargatiky bylo v roea 1962 provosováno
270 počítačů, pracujících jak v oblasti hroaadného spraco-
vaní dat, tak řísaní výrobních a technologických proeaso.

Praxe ukásala, 2a po technick/oh výpočtech druhýa
objektea autoaatisovaného spracovaní Oat v soustavách OST
byly hroaadná evidenční agendy, např. odbyt a fakturace
tepla v podniková sféře OZT jit saSátkea 70. let.

Provozovatelé soustav CZZ v toato období postrádají
ústrední říisní přípravy a zavádění dispečerské techniky
i přípravy a zavádění výpočetní techniky do plánovaeíhe
procesu, přípravy a provozu SOZT. Vyjíaku tvoří správný
oblast - sejaéna fakturace tepla.

Rozvoj OZT v resortu federálního ministerstva paliv
a energetiky zabezpečují k 1.1. 1968 dva konoemy.
Eoncernea C B bylo zásobováno teplea 32 lokalit i 64
centráLlfch zdrojů tepla, konoernea SIP 14 lokalit ze
16 centrálních zdrojů tepla.
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Při zahájeni 8. 5LP bylo zásobován ze soustav CZT 982 tisíc
bytů .

Skladba tepelného konzumu z jaderné elektrárny s odběrem
tepla vyžaduje dodávku tepla jak v horké vodě, tak přípravu
vodní páry.

Logika vývoje je neúprosná a výpočetní technika se jevově
vrací zpět k uživateli na pracoviště.
Složitost nasazování výpočetní techniky v resortu ja znásobe-
na skutečností, že v období let 1986 - 90 je nutno Inovovat
80% rozhodujících počítačů v koncernové sféře.

Českoslovenští výrobci velkých technologických celků v řa-
dě případů nezabezpečují současně s technologii instalaci potřeb-
ných automatizovaných řídících systémů. Důsledkem tohoto stavu
jsou složité a finančně náročné dokompletace těchto systémů
na již provozovanou technologii vlastní silami.

Tlak na uplatnění vědeckotechnického rozvoje ve všech
oblastech národního hospodářství je pochopitelně přenášen i
do soustav C3!í. Současná situace je poznamenaná snahou o rych-
lé řeSení na různých místech s rozdílnými názory na koncepce
řeSení.

Východiskem, zakládajícím dlouhodobé a seriozní řešení
podmínek, pro racionalizaci, normotvornou činnost, plánování
a ríztni v soustavách CZT, je uvolnění a vytvoření systémové
kapacity pro řeSení a implementaci výpočetních systémů v soustř-
vách CZT v následujících letech. lato duSevní kapacita je roz-
hodující pro úspěané řeieni.

Přínos variantního řeSení spolehlivosti tepelných sítí na
počítači se projevuje v teplárenských podnicích a na pracoviS-
tích krajských středisek rozvoje CZT - např. KSCZI OKB.již ve
fázích přípravy řeSení a průběhu řeSení, a to jak v prognostic-
kých úvahách (RTS) a projekční přípravě nových napáječů, tak
i řtíení provozní probelmatlky soustav CZT, t.j- tlakcvýoh
diagraau, tlakových schémat a dalfiích údajů i pro přípravu
údržby tepelných sítí.

Dispečerské řízení soustav CZT je zaměřeno na provozní
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spolehlivost celého systému a na sledováni hospodárného nasazo-
vání jednotlivých zdrojů tepla do soustavy a u nás se v SirSím
měřítku teprve začíná uplatňovat. Ekonomický význam řízeni
soustav CZT je zaměřen na snížení investičních a provozních
nákladů.

Rozsah automatizace a stupeň vybavení dispečerského systé-
mu je třeba vždy zvažovat podle přínosu, který může dát a který
závisí především na velikosti soustavy CZI.

Vývojem nasazení řídící techniky v soustavách CZT se zabý-
vají kolektivy a jedinci s vysoce odbornou kvalifikací, avšak
bez hlubšího zázemí, zajištujícího dostateSnou měrou nezávisle
materiálovou základnu a výrobní prostředky.

Předávací stanice jsou v současnosti řešeny jako počítačo-
vě orientované systémy sdružující v sobě regclační, měřící, na-
vě a tni a ovládací okruhy - případně s možností dálkového přeno-
su informací zatím na bázi 8 bitových mikropočítačů a výhledem
orientace na 16 bitové technologické mikropočítače. Ve vybra-
ných soustavách CZT jsou v provozu analogové modely tepelných
sítí (výrobek EGÚ) i hybridní výpočetní systémy (výrobek £00).
V současné době probíhá nebo je ukončena realizace dispečerské-
ho řízení ve 42 lokalitách.

Perzonální počítače přinášejí zcela nové možnosti do zpra-
cováni informací. Dochází k prudkému růstu počtu pracovníků,
kteří přicházejí do přímého kontaktu s výpočetní technikou.
Ta se dostává na pracoviště, kde dříve nebyla, dostává se i
mezi pracovníky, kteří nemají -speciální znalosti výpočetní
techniky. Doba inovace perzonálních počítačů je přibližně 3 roky,
přitom inovace přídavných zařízení je o něco deläí. Je nutné,
aby nové aplikační programy bylo možno využívat déle - zhruba
8 let.

V roce 1987 zpracoval GŘ ČEZ, ÔEZ - EOT za spolupráce
specialistů z řady podniků "Organizační projekt rozvoje AS&
v 8. pětiletce". Cílem projektu bylo zpracování zásad další-
ho postupu při rozvpji ASfi v měnících se podmínkách a s ohle-
dem na možnosti dostupné, zejména mikropočítačové techniky*
Dosud se ASŘ koncernu ÔEZ, a to v souladu s možností dostupné
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techniky opíral o využívání středních (střediskových) počíta-
čů a minipočítačů v oblasti ASfi energetických procesů, částeč-
ným řešením při dalším rozvoji racionalizace v oblasti techni-
ky řízení budou personální počítače.

Prioritně je třeba zaměřit se na rozšíření úspěšně řeše-
ných projektů, užívaných v soustavách CZT v jednotlivých koncer-
nových podnicích. Bude zapotřebí určit řešitelské pracoviště
pro aplikační programování a zajistit pro ně v předstihu vý-
početní techniku - kompatibilní PC výhradně pro oblast soustav
CZT.

V 8. a 9. PI«P dojde k dalšímu rozvoji výpočetní techniky
v ÔEZ. Mezi nejdůležitější oblasti v centralizovaném zásobová-
ní teplem pro nasazování 16 bitových a 32 bitových personál-
ních počítačů patří: provozní evidence, dispečerské řízení,
technickoobchodní činnost, údržba, investiční výstavba, přípra-
va a předzpracování dat, počítačová grafika, vědeckotechnické
výpočty, automatizované projektování. Dílčí studie o postupu
nasazení výpočetní techniky v soustavách CZT byly EGU a VtfPEE
zpracovány již v roce 1963. Dalším závažným úkolem bude zpra-
covat návrh řešení datové sítě snergetiky v návaznosti na stá-
vající i nově budované sdělovací spoje enrgetiky.

Funkce přenosu dat se postupně stává integrovanou součéj-
tí automatizovaného zpracovaní dat v rámci ASŘ. Je nízký stu-
peň připravenosti ASĚ pro účelnou implementaci DPD - dálkové-
ho přenosu dat, resp. DZD - délkového zpracování dat pro zpra-
cování informačních sya+émú. Východiskem z této situace může
být jen, kromě proporcionálního rozvoje všech komponent a akti-
vit, provedení objektivní systémové analýzy rozhodovacích
postupů ve výrobním procesu a na všech úrovních řízení,

: Nástupem počítačů JSEP 3, 5 generace a minipočítačů
|-: SMEP 2 vznikly technické a technologické možnosti budovat da~
•J tabankovó systémy a přejít postupně od výhradně dávkového
•'£ zpracovaní k interaktivnímu přístupu k datům a výpočtům.
'": Oprávněný uživatel aktualizuje v reálném čase databázi a tím
:' přebírá odpovědnost za její azuritu, úplnost a pravdivost.

P -Uplatnění výpočetní techniky pro automatizaci inženýrských
(•'•
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prací neodpovídá dosažené úrovni poznání ve vidě a technice
a je ve srovnání s dalšími státy menší.

Složité je situace v oblasti programového vybavení pro
interakční grafiku. V práci s touto technikou jsou minimáL-
ní zkušenosti a je dosud prakticky nemožná z různých praco-
viší soustředit pracovníky pro společnou práci*

Interaktivní grafický systém Je určen jak pro vývodové
konstrukční a projekční pracoviště, kde jsou kladeny vysoké
nároky na přesnost, efektivnost a produktivitu práce tvůr-
čích pracovníků, tak v provozu pro systémovou přípravu pro-
vozních stavů v rozsáhlých soustavách CZT pro dispečerské ří-
zení, např. při využití k simulaci zejména dynamických vlast*
ností stávajících soustav CZT a navrhovaných systémů.

Příčinou toho, že automatizace řízení výrobních proce-
sů nepostupuje podle našich přání, musíme hledat ne ve vý-
konnosti mikroelektroniky, ale ve schopnostech lidí ji v té-
to oblasti aplikovat. Zatímco se v oblasti správy podařilo
v relativně krátké době postupy řízení unifikovat a schemati-
zovat tu oběh informací, proces řízení výroby je složitý, že
jej nelze tak jednoduše uzavřít a interpretovat obecnými sché-
maty a nalézt pro něj všeobsažné typová řešení.

Automatizace řízení výrobních procesů může pro ekonomi-
ku našeho národního hospodářství přinést daleko vyšší efekt,
než uplatnění počítačů ve správních činnostech.

"Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských
zemí RVHP do r. 2000" vytváří předpoklady pro dosažení základ-
ního obratu v rozvoji přímých vztahů ostatními partnery v
RVHP. Pro zkvalitnění této činnosti byla usnesením vlády
č. 106/66 schválena "rámcová pravidla pro navazování přímých
vztahů". Nová opatření mají umožnit socialistickým organi-
zacím vstupovat do přímých forem spolupráce.

••

Základní výhledový směr předpokládá, že základní teplo /<
•se bude dodávat ze systémových elektráren nejprve uhelných
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a později jaderných. Podstatnou komponentu budou tvořit tepel-
né napáječe schopné přenášet teplo na větSí vzdálenosti. Při-
tom bude dávána přednost systémům horkovodním.

Z dosavadního vývoje SCZT vyplývá, že v ČSSR bude dálil
vývoj zásobování teplem soustředěn do 20 oblastních tepláren-
ských soustav (OTS). HejvětSl OTS jsou střední Cechy, severní
Hořava a severozápadní Čechy.

Je nevyhnutelné definováni a dimenzováni různých vztaho-
vých relaci, v rámci kterých do provozu soustav CZT interak-
tivně zasahuji formou tzv. regulačních poruch různé vlivy at
již meteorologické, technické, ekonomické, dále pak vlivy
denních, týdenních, sezónních a společenských rytmů a konečně
pak důsledky mimořádných situaci nebo extrémních provozních
podmínek (mimořádně nízké venkovní teploty, nepříznivá kvali-
ta či limitované rezervy paliva, poruchy na strojní výbavě
zdrojových jednotek, vlivy poddolování, havárie tepelných roz-
ved* a pod.}.

"Dlouhodobý komplexní program elektronizace čs. národní-
ho hospodářství", který schválila vláda ČSSR usnesením číslo
253 se září roku 1964 vymezuje do roku 199? pit aplikačních
oblasti, zejména vSak:
- automatizaci výrobních a technologických celků,
- automatizaci Hzoni organizaci a nevýrobních procesů,
- automatizaci konstrukčních projektových a programovýoh pra-

cí.

ftídlcí systémy soustav CZT musí mít vazbu na řlsenl
elektrizační soustavy ČSSR. V příštích letech PUP se před-
pokládá rozšíření dispečerského systému do dalších 21 loka-
lit CZT a zavádění dalších funkci - sledování poruch, rozdě-
lování přírůstků tepelného výkonu na jednotlivé výrobní jednot-
ky, rozdělení snížení výkonu, výpočet parametrů teplonosné
látky na prahu zdrojů tepla, predikce potřebného tepelného
výkonu v rozsáhlých soustavách s dlouhými tepelnými napáje-
či a další. Předpokládá se odstranění dnešní roztříštěnosti
v technice - použití 28 typů systémů.
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V oblasti automatizace řízení výrobních a technologických
procesů jsou technická řešeni zaměřena na adaptivní systém
přímého řízení na bázi mikroprocesorů* na automatizované miří-
cí, regulační, testovací, řídící a vážící zařízení, na systé-
my víceúrovňového hierarchického a decentralizovaného řízení
s využitím distribuovaných mikropočítačových systému a míst-
ních sítí a také na provázání systémů řízení výroby s automa-
tizací předvýrobních etap.

Provoz oblastních soustav CZT, zásobovaných z víoe zdro-
jů tepla s dlouhými napáječi a velkými vzdálenostmi mezi zdro-
ji tepla a spotřebními lokalitami, nelze - bez ohledu na eko-
nomický přínos bez dispečinku ani technicky zvládnout.

Pravidelné využívání akumulačních schopností soustavy
CZT pro získání elektrického regulačního výkonu ve výrobnáoh
s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, jako např. v iWJ -
se musí stát jednou ze základních metod vedení denního refimu
CZT. „

Nasazeni prostředků SKŘ (systému kontroly a řízení) v
SCŽT lze z hlediska jejich rozvoje rozčlenit na
- řízení jednotlivých prvků SCZT,
- řízení soustav CZT,
- spolupráce soustav CZT a elektrizační soustavy.

Přednosti systémů je: umožňovat snadnost použití, dobrou
spolehlivost, snadnou údržbu, spojité a sekvenční řízení
v jedním systému, funkční všestrannost a hospodárnost. Hardware
těchto systémů musí mimo jiné obsahovat dynamické klávesnioe
pro řízení procesu, alfa numerické klávesnice, barevné monito-
ry pro displeje (grafický, přehledový, skupinový, alarmový,
sekvenční, trendový, receptový, zapisovačů, ohlašovací a signá-
lový), tiskárny zpráv, alarmů, operací, grafiky, jednotky hard
copy, jednotky zapisovačů, jednotky pružných disků.

Siřil využití interaktivní grafiky a přinos pro zvýiení
produktivity práce při řešeni problematiky soustav CZT je
zřejmý* • proto bude připravováno.

Profesionální osobní počítače se budou využívat pro ře-
šení dílčích profesní zamířených'a účelovi uzavřenýoh úloh.
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~Je nezbytné dosáhnout jejich kompatibility - minimálně formou
panelových médií - s vySSlmi výpočetními systémy.

Při převodu teoretických výsledků vědeckotechnického roz-
voje do praxe cestou investiční výstavby plni nezastupitelné
úkoly projektová sféra, automatizaci projektování je třeba po-
važovat za klíčovou oblast vědeckotechnického rozvoje projekto-
vání, za rozhodující inovaci této činnosti. Automatizace a ra-
cionalizace bude zaměřena na zlepiení celkové kvality projekto-
vaných stavebi na úspory materiálu a energie, na zlepSení orga-
nizace výstavby, na zdokonalení řízení a na omezení pracnosti
projektování i ve správě. V projektových organizacích bude pokra-
čovat rozvoj automatizovaných systémů projektování (ASP), auto-
matizovaných systému řízení (ASŘ), automatizovaných informač-
ních systémů (AIS). Automatizace projektování s využitím prost-
ředků výpočetní techniky vystupuje do popředí jako inovace vy-
sokého řédu.

Každý provozovatel rozsáhlejší soustavy CZT by měl mít
k dispozici výpočetní techniku, namodelované stávající zdroje
tepla a tepelné sítě soustav CZT, potřeby tepla - bilance odbě-
ratelů, režimy provozů, regulační opatření, plánované opravy
zařízení a další údaje.

Proto požadujeme nejméně shodnou spolehlivost přenosu dat
se systémem zpracování dat, aby v komplexním systému informa-
tiky nebyl přenos dat retardačním podsystémem.

Soustavy CZT jsou určitým subsystémem v naSí energetice
a měly by být dotovány prostředky, které vytvářejí systémové
inženýrství. Toto systémové inženýrství by mělo být disloko-
váno na vybraná koncernová střediska CZT a daláí pracoviště
energetiky (EOF, EGÚ, VTÍPEK) i mimo ni (vysoké Školy).

S tím souvisí vybavení těchto pracoviSt v předstihu vhod-
nou Špičkovou výpočetní technikou pro přípravu následného ru-
tinního nasazení v soustavách CZT. Předpokladem uoeleného budo-
vání databázového výpočtového systému je dosažení kompatibi-
lity při individuálním řešení jednotlivých výpočtových systé-
mů a to na bázi společného identifikačního systému v sousta-
vách CZT.

-928-



7/3

Je zapotřebí urôit gesci sa rozvoj výpo&etní techniky T sou-
stavách CZT, za návrh a vybudování informačního fondu soustav
CZT. Postupným budování* a vybudovania databanky soustav CZT
v 90. letech budou vytvořeny předpoklady pro trvalou a dlouho-
dobou racionalizaci spotřeby tepla v soustavách CZT do roku
2000.

Bude účelné více spolupracovat při řešení úkolů teohnic-
kébo rozvoje* v soustavách CZT v ráaoi seaí HJfHP s cílen *vý-
iit efektivnost, zkrátit lhůty a snížit tak celkové náklady
na řešení.

Skutečný průběh racionalizace v 90. leteoh bude aiao ji-
né i odrazem prostoru* který ještě do r. 1990 poskytneme při
zavádiní výpočtových systémů v soustavách CZT.

5. ZávěrL

Kaše společnost v průběhu několika uplynulých desetile-
tí dospěla postupně k poznání, ie elektronizace a jejím pro-
střednictvím i automatizace je jev, průřezově zasahující do
viech oborů lidských činností s výrazně racionalizačními a
intenzifikačními důsledky.

Stále je však ještě nedostatek určité základní báze fi-
lozofická v překotném rozvoji všeobecná elektroniky.
Elektronizace v centralizovaném zásobování teplem je závislá
na rozvoji elektronizace celého našeho hospodářského aodelu,
odvětvově bychom se tedy neměli snaiit vynechat a přeskoBit
celostátní vývojovou etapu.

LITERATURA

/I/ ... Sborníky konferencí a seminářů CS VTS 1967-1987
/2/ ... Časopisy a odborné publikace v ČSSR do r. 1987
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Problematika havárií velmi velkých tepelných napáječů.

Herink Drahoslav log

/es/

Referát upozorňuje na obtíže při opravách a odstraňování
havárií velmi velkých tepelných napáječů. Jsou posuzovány
ovlivňující faktory a potřebné předpokladyí fnásleduje speci-
fikace přípravků a zařízení pro údržbu* Jsou uváděny předpo-
kládané časy pro Jednotlivé faxe oprav* Závěre* jsou navrle-
na opatření nutná pro realizaci opravy*

S rostoucím výkone* tepláren a s využíváním Jaderných elek-
tráren Jaíco zdroje tepla pro vytápění se zvětšuje předávaný te-
pelný výkon a radius dodávky tepla. Dimense potrubí, armatur a
kompenzátorů narůstají, zvySují se manipulační hmotnosti při
opravách. Je třeba zajistit maximální spolehlivost dodávky tep-
la odběratelům. Havárie tepelného napáječe by mola vážné ná-
sledky.1 . i" •

V našem projektovém tistsvu Jsme posuzovali maslaální havárii
na pozemním dvoutrubkovém horkovodním tepelném napáječi. Pod
pojmem havárie jsme uvažovali zničení zařízení nebo Jeho rosho-
dující části s následnou výměnou. Událost nastává nepředvídáni.
Nebyly posuzovány výměny, zařízení v době plánované oistávky.
Prošetřovali jsme prasknutí potrubí DK 1200 a zničení armatury
a kompenzátoru DM 1000*

Velké průměry potrubí vyvolávají těžkosti při transportu,
manipulaci, hmotnost trubek je velká. Při výměnách je nutný au-
to Jeřáb. Potrubí se obtížně vyrovnává, Dalií problém spočívá v

v dovolené ovalitě . Dle normy se připouští ovelita 1#5%» pro ',
kalibrované konce pak +3 mm. Přesah se musí odstraňovat centr á-
tory. Další potíž apočívá v sajiStění kolmosti řezu. Dovolená

-930-



7/4

úchylka dle normy může být 0,5% což pro 1200 mm Siní úchylku
až 6 •*. Trubka při opravě se musí natáčet, aby mezera byla
ninimálni. Mezeru přes 3 an nelze dobře provařit a svár by byl
nekvalitní. Pracovat s podložkou nelze, protože se opravuje
uzavřený úsek potrubí*

U sekčních armatur DN 1000 je nepříznivým faktorem velká
hmotnost a rozmšry /cca 57OOkg a výška 47OOmm/. Při osazování
armatury do potrubí vzdálenějšího od příjezdní komunikace je
vyložení autojeřábu veliké a dle povahy terénu často na hrani-
ci klopného momentu* Každá sekce potrubí u sekSní armatury je
vždy vybavena 3 ks vypouStocích armatur DN 300. Při vypouStěnl
sekce se manipuluje ručně se dvěma vypouštěcími armaturami a
doba otevření trvá cca 1/4 hod*

Při odstraňování havárie kompenzátoru bude použit kompen-
zátor s privarenými redukcemi potrubí. Problém montáže snočívá
ve velké hmotnosti a v požadavku na dokonalou souosost potrubí
a kompenzátoru, aby nedošlo k příčení pístu kompenzátoru. Ste-
hování a svařování se musí provádět ve spojích odlehčených od
vnějších sil a velmi rychle, protože se vkládá studený kompen-
zátor do chladnoucího potrubí. Je třeba určit vhodné nastavení,
aby pozdSji nedošlo k překročení výšky zdvihu kompenzátoru.

Při odstraňování havárie je důležitá i trasa potrubí a zde
pak předevSím sklon. Při minimálním sklonu l,59bo je doba výto-
ku v poslední fázi vypouštění pomalá* Celá trasa potrubí není
jenpoztmní. Potrubí kříží různé překážky a zde pak dochází
k ohybům potrubí a tyto ohyby mají větší pravděpodobnost poš-
kození než přímá trasa* Další obavy údržbářů vyplývají z toho,
že v případS havárie, než dojde k uzavření a vypuštění úseku,
vyteče velké množství vařící vody a dojde k rozbahnění okolí,
což může ovlivnit podmínky při odstraňování havárie* Předpo-
kládá se proto případné položení přístupových panelů či zpěv-
není Škvárou před zahájenín vlastní opravy*

V případě havárie je třeba řešit řadu složitých a mimořádných
okolností. Proto je nutné, aby byla předem zajištěna řádná or-
ganizační příprava. Je potřebné mít připravenu podnikovou směr-

nici, jak postupovat při havárii, t.zn. jak odstavit potrubí,
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uzavřít sekční armatury a vypustit úsek, jaké přípravné práce
provádět v místě havárie, Jak zabezpečit svolání poruchové o-
pravárenské skupiny, výjezd mechnizmů k opravě, dostupnost ha-
varijních náhradních dílů a materiálu i v noci, komu hlásit
poruchu a d . Výjezdová poruchová opravárenská skupina musí být
komplexní, nestačí mít na př.svářeče bez jeřábníka, V případě
havárie ovlivňující velké množství obyvatel, a to havárie te-
pelného napáječe je, je se možno obrátit na ONV, který může
přikázat nucené nasazení dalších potřebných mechanizmů.

Má být přístupná'výkresová dokumentace trasy potrubí, která
by umožnila najít náhradní řeSení příjezdové trasy, připadni

jak a kde zajistit uzavření veřejné komunikace* Měly by být
sestaveny technologické postupy pro opravu, t.j. pro řezání,
svařování, vyrovnání, vázání břemen, provádění kontrol sváru
a d. Je třeba zabezpečit dodržování bezpečnostních předpisů,
neboí právě při odstraňování havárie vzniká tlak na jejich ne-
dodržování*

Nepříznivě ovlivňuje dobu nutnou pro odstraňování poruchy
vyprázdnění opravovaného úseku* ľa jeden úsek je to až 2 8 0 0 B
• v případě poruchy armatury až dvojnásobné množství. Výtok
media trvá až 4 hod* Tento nepříznivý technický aspekt naopak
v5ak umožní svolat poruchovou skupinu. Dalěí nepříznivý faktor
je okolnosti Jak zjistit netěsnost sekční armatury* V připadl
i malého úniku netěsností budou naruiovány prác* údržby vroucí
vodou tvořící páru*

Fro provoz a údržbu tepelného napáječe musí být nepřetržiti
k diepoiici 2-3Členná skupina údržbářů. Kromě toho na telefo-
nické zavolání musí být k dispozici pohotovostní opravárenaká
skupina* Za držení hotovosti ae bud* pracovníkům platit* Dopo-
rufiuje a* provádět cvičné evolávánl skupiny, aby a* odatranlly
nedostatky přtd*a a ne až při havárii* llejvitii nebezpeSi t ha- ,"
varle plyne v období zimní iplfiky* Rrotoie práce na odatraňová- '

}1

ni poruchy budou probíhat nepřetržiti, Je nutno pro praoovňlky <•;
zajistit teplou marlnfotku, Jídlo a připadni 1 vystřídáni*
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Při odstraňování havárie je možno opravárenskou činnost
rozdělit do tří fází;
l.fáze- zjištění závady, vyjetí operativní opravárenské služby,

identifikace místa havárie, kontrola uzavřenosti úseku,
otevření vypouStšcíeh armatur, výtok vody z úseku, za-
vzdušnšní, navázání spojení s pohotovostní skupinou,
zahájení prvních úprav v místě poruchy,.zahájení sejí-
nání izolace

-časový prostoj l.fáze trvá asi 1/4 času na opravu, je
dán technickým staven, opraváři nemohou prostoj pod-
statně zkracovat

2.fáze- nástup opravárske hotovosti, přivezení potřebných me-

tfhanizmů, rozhodnutí o opravě, zahájení přípravných

prací, fixace úseku, vypálení vadné části,úkosy, vlo-

žení nové Části, stehování, svařování, vybroušení, kon-

trola svárů
-celou 2.fázi ovlivňují lidé, zkracování prostoje je
zcela v rukou opravářů, časový prostoj 2.fáze je asi
2/4 z času celé opravy

3,fáze- uzavření vypouStěcích a otevření napouatěcích armatur,
kontrola otevření odvzdušnení, plnění opravovaného ú-
^eku, skončení plnění, otevření úsekových armatur, u-
zavření odvzdušnení, oznámení o skončení havárie, pří-
prava na zahájení izolačních prací a úpravě okolí
-Jasový prostoj 3.fáze trvá asi 1/4 celkového času, lid-
ský činitel ovlivňuje tuta fázi málo, čas prostoje
Je určen technickým stavem potrubí, névrhen plnících
čerpadel, zásobníky upravené vody případně úpravnou
vody

Pokusili jsme se stanovit Minimální časy na Jednotlivé fáze
výměna potrubí kompenzátoru araatury

l.fáit 6hod lOfflln 6 h 10 min 6h 20 sin
2.fáz* 9hod 30ain 17 h 30 min llh 10 min
3.fázt 7hod 4Omln 7 h 40 Bin 12h 20 ain

c«lk«m 23hod 20mln 31 h 20ain 29h 50 min
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Při havárii může dojít i k vyvolaným následným poruchám. Při

výtoku vařící vody na kabelcvépřívody k servopohonúm může do-

jít k jejich porušení. Díle je mošno předpokládat poškození

izolace, u armatur pak poškození rozebiratelr.é izolace. Také

může vytékající voda podeailít základy patek.

V průběhu odstraňování havárie je třeba průběžná kontrolo-

vat provádění prací jako je usazení vkládané části do trasy,

technologické postupy opravy, ale především sváry radioizotopy

nebo ultrazvukem. Je nutno uvážit, že vyhodnocení kontroly se

bude muset provádět na mÍ3tě, aby výale-ky kontroly umožnily

plynulý postup prací.

Již v projektu velkých napáječů je třeba zvážit aspekty

údržby a vytvořit vhodné podmínky pro plánované opravy ale

i reálné možnosti k odstranění havárie v krátkém čase. Pře-

devším máme na mysli: zjišťování místa úniku a dálkové uza-

vírání sekčních armatur, velikosti úseků a jejich rozmístěni

v terénu, minimalizace podzemních vedení a křížení s komuni-

kacemi, vhodnost vypouštěcích míst, dimenzování doplňovacích

čerpadel, nádrží a úpraven vod, vybavení údržby dopravními

a mechanizačními prostředky, návrh skladování náhradních dí-

lů, příjezdové komunikace k trase napáječe a p.

Údržba by mola mít ve vlastnictví nebo k snadnému s rychlé-

mu dosazení následující prostředky, přípravlcy a pom'cky:

Terénní vozidlo pro pohotovostní službu,terénní nákladní vo-

zidlo, auto se sklápščkou, těžký valník za nákladní auto,

jednonápravový vlek na trubky, autojeřáb 16 či 28 t, univer-

zální stavební stroj pro výkopy a zahrnování v/molů, pojízdná

dílna pro opravy a maringotka. K provádění vlastní opravy jo

pak nutný pojízdný kompresor, velká a malá pojízdná elektro-

centrála, pojízdný čerpací agregát, přenosné kalové čerpadlo,

svářečky a diesisvéře5ky, svářecí a řezací soupravy autogenní,

příslušenství pro svářeče, ruční brusky a vrtačky. Přípravky

nebo specializované zařízení r.v vyříznutí potrubí, aabezpef-er.í

kolmého řezu, úkoaovačka na potrubí, středící zařízení, svařo-

vací agregát no hlavní aváry pot-ubí, vyrovnávací zařízení ova-

lity trubek, napínací a kotevní zařízení, lady dobných r.onťiž-

níeh kladkoatrojň, zdviháků, SV>O!Í, třmenů, podloíak, íiobříků,
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závěsů, osvětlovacích souprav, plachet pro zakrytí pracovi-
ště proti nepohodě a ochranné pomůcky a oblečení. Dále je
vhodné aít k dispozici nivelační soupravu,benzinovou řetězo-
vou pilu, přenosnou vysílačku, podkladové plechy, zařízení
prc provádění kontrol svárů, panely pro provizorní vozovku,.•
sadu lešení a p . Ze soupisu zařízení, které zajisté není kom-
pletní, je vidět, že je nutná řádná příprava před havárií,
aby nepředvídaných požadavků v průběhu opravy bylo co nejméně.

Při odstraňování havárie předpokládáme výmenný způsob opra-
vy. F-oto je třeba zabezpečit uskladnění havarijních náhrad-
ních dílů, které ne3mí být používány při plánovaných opravách
v průběhu lstní odstávky. Uvažovali jsme následující sortiment
havarijních náhradních dílů:
2 ks potrubí po 6-8 ni všeď: světlostí na trase. 2 ks krátké
části potrubí - potrubí bude mít připraveno úkosy pro svařo-
vání, 2x všechny radukce, lx kopletní sekční armatura s reduk-
cí v?;etně vypouštěcích a odvzdušňovacích armatur, lx komplet-
ní osový kompenzátor s redukcí a doplněný o mazací lis, 3x pev-
ná a posuvná podpěra, tepelná izolace r.a 20 m délky potrubí,
izolace armatury a kompenzátoru.

Chceme zdůrsznit, 2e s havárií je nutno počítat, a":koliv
její výslryt je valmi málo pravděpodobný. Domníváme se, že když
opraváři tepelných napáječů budou vybaveni potřebnými prostřed-
ky, jsou schopni odstranit havárii i za nepříznivých povětr-
nostních okolností do 4S hodin. Tak by nemč-lc dojít 1c podstat-
nému naruííoní dodávky tepla odběratelům i v období velkých
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТА ТЕПЛА В ТРАНЗИТНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

Фисенко В.В., Макухин A.A., /СССР/
Менэел К., Кехватал Я. /ЧССР/

Традиционное условие работы трубопроводов тепловых се-
тей на воде, недогретой до кипения при соотоетстэукхцем дав-
лении, вызвало использование для расчетов таких трубопрово-
дов традиционного не нормативного метода /1/. Основными его
посылками для расчета гидравлических сопротивлении при дви-
жении двухфазной смеси являются предположения о том, что ра-
бочая среда находится в состоянии термодинамического равно-
весия, и что паросодержание двухфазной смеси по всей длине
равно паросодержанию на выходе.

Этот же нормативный метод положен сегодня в основу рас-
чета дренажных трубопроводов конденсата греющего пара ТЭС и
АЭС. Такие трубопроводы работают на двухфазных средах, так
как на вход подается насыщенный или несколько недогретый до
кипения конденсат и имеются местные сопротивления /регулято-
ры, шайбы, сужения, гибы/, на которых происходит падение дав-
ления и вскипание. Эти причины обусловили тот Факт, что имен-
но в практике эксплуатации электростанции стали наблюдаться
отрицательные явления, связанные с движением лпухллапых сред
ж трубопроводах, не рассчитанных специально на такие условия.
Прежде всего - это вибрация труб, значительно превышающая до-
пустимую, а в ряде случаен приводящая и к аварнпним ситуа-
циям с выходом из строя оборудования, разрывом трубопровода

и т.п. \
i'

Применение! нормативного метода к расчету систем и '
устройств, работающих на двухфазных потоках как с- притоком
или отдачей тепла, так и Адиабатных, предполагает использо-
вание эмпирических эаоиснмостей и коэффициентов, полученных i
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в опытах с однофазными средами. Так например, при расчете

потерь на трение в трубопроводах по длине используется урав-

нение Дарси-Вейсбаха:

. p =7 .J li — £ — /i/
Д ~ТР *тр 9 cL

Входящий в формулу эмпирический коэффициент потерь на

трение Атр определяется как функция шероховатости трубы и

числа Рейнольдса. При использовании выражения /1/ для опре-

деления потерь в двухфазном потоке вводят коэффициент, учи-

тывающий "увеличение потери давления на трение и скорости

в конденсатопроводе при транспортировке пароводяной смеси"

/ /1/ с. 160/. При этом однозначно полагается, что потери

на трение в двухфазном потоке могут только возрастать по

сравнению с аналогичными потерями в однофазной среде при

одинаковых значениях скорости циркуляции.

Между тем, в настоящее время имеются экспериментальные

данные, которые опровергают правомерность столь категоричес-

кого утверждения. В частности, при движении вскипающей жид-

кости через местные сопротивления потери давления на них при

определенных условиях могут не возрастать, а уменьшаться /2/.

В работах /3,4/ установлены факты снижения коэффициента ги-

дравлического сопротивления в трубах при движении в них вы-

соковлажного, высокоскоростного двухфазного потока.

Особенно остро, проблемы расчета систем, работающих на

вскипающей жидкости, со всей остротой встают и при проекти-

ровании теплосетей в транзитных трубопроводах от АЭС и АТЭЦ.

При длине транзитных трубопроводов в несколько десятков ки-

лометров и начальной температуре теплоносителя в них до

250 С и выше для того, чтобы исключить вскипание среды по

длине теплотрассы, необходимо на начальном ее участке соз-

давать высокие давления /до 4-х МПа и более/, что приведет

к значительному удорожанию оборудования. Таким образом, воз-
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никаат необходимость на некоторых участках или на всем протя-

жении трубопровода допустить вскипание теплоносителя с соот-

ветствующим расчетом его параметров /5/.

Попытка отказаться от допущений, лежащих в основе нор-

мативного метода расчета двухфазных потоков, была предприня-

та и описана в работе /6/. При этом расчеты показали, что

"учет нормативности процесса вскипания позволяет значительно

увеличить длину трубопровода /до 65%/ по сравнению с расчет-

ной длиной, определенной в /1/ без учета этого фактора"

/6, с.58/. Или, иными словами, потери на трение в двухфазном

потоке, определяемые по нормативному методу, оказываются зна-

чительно завышенными по сравнению с теми, что вычисляются

с учетом неравновесности потока.

Не отрицая факта уменьшения расчетных потерь на трение

по причине учета неравновесности потока, следует сказать,

что это может быть не единственной причиной. В более ранней

работе этих же авторов приводится описание экспериментов по

влиянию скорости на гидравлические сопротивления при движе-

нии пароводяной смеси в трубах /3/. Вывод из проделяиных

экспериментов однозначен: относительный коэффициент гидра-

влического сопротивления снижается с ростом весовой скорос-

ти потока во всем исследованном диапазоне скоростей /до

25000 кг/м сек/. Высказывалось предположение, что это свя-

зано с изменением распределения паровой и жидкой фаз по се-

чению трубы.

Принимая эти предположения авторов в качестве одной из

гипотез для объяснения аномального поведения коэффициента

гидравлического сопротивления, рассмотрим также альтерна-

тивное предположение: связать факт уменьшения потерь на тре-

ние при исследовании вскипающих потоков с необходимостью

учета сжимаемости среды в форме критерия Маха и с зависи-

мостью от него относительных потерь на трение.

Явление вырождения турбулентности в трансзвуковой об- .

ласти течения было обнаружено М.Е. Дейчем при рассмотрении

-938-



7/5

обтекания цилиндра воздушным потоком. Аналогичный эффект,
приводящий к снижению диссипативных потерь в трубах был
установлен A.A. Гухманом с сотрудниками при критическом
истечении воздуха из трубы /7/. Однако практическая ценность
от использования установленного факта сводилась к нулю вви-
ду высокого значения абсолютной скорости движения и реали-
зации эффекта в очень узкой зоне, непосредственно прилегаю-
щей к выходному сечению трубы. Вместе с тем, значительное
снижение скорости звука в двухфазных потоках делало возмож-
ность ее реализации даже в замкнутых контурах циркуляции
/см.6/. А то обстоятельство, что в зависимости от степени
завершенности обменных процессов в волне возмущения ско-
рость звука может меняться в очень широких пределах, делает
обоснованным предположение о возможности реализации около-
звукового режима течения с минимизированными потерями на
трение на участке трубы конечной достаточно большой протя-
женности .

Эмпирическая зависимость коэффициента сопротивления в
трубах постоянного диаметра от числа Маха при течении двух-
фазной однокомпонентной смеси получена в работе /4/. Экс-
периментальное подтверждение уменьшения коэффициента сопро-
тивления при околозвуковой скорости течения двухфазного по-
тока приведено в работах'/8,9/.

Вместе с тем, расчетной модели, позволяющей прогнози-
ровать названный результат, до последнего времени не было
в силу сложности явлений и процессов происходящих в двух-
фазных потоках, адекватное математическое описание их крайне '
затруднительно.

В большинстве работ, посвященных анализу движения $
двухфазного потока, при формировании расчетной модели за- /I

писываются уравнения движения для каждой из фаз в отдель- '
ности, а также условия взаимодействия на границе раздела .':•,

фаз /10,11,12/. Такой подход предполагает необходимость w

прямого или косвенного эксперимента по определению коэффи-
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циен'1Ов переноса в уравнениях движения. Это обстоятельство

затрудняет возможности использования предлагаемых моделей

в отсутствие прецизионных экспериментов по определению коэф-

фициентов тепло- и массопереноса на границе раздела фаз,

а также динамических характеристик самой поверхности разде-

ла. В то же время, предложенный в работе /13/ и развитый

в последующих работах /14,15/ подход к описанию двухфазной

среды как сплошной с изотропными свойствами упрощает пробле-

му и при Dтом оказывается достаточно эффективным для решения

многих практических задач. В указанном подходе определяющим

фактором, влияющим на гидродинамику течения и условия форми-

рования кризиса течения двухфазного потока, является сжимае-

мость двухфазной среды в ее газодинамическом представлении.

В работе /13/ предложена запись уравнений состояния,

сохранения энергии, термодинамического тождества и сплошнос-

ти для участка элементарной длины в форме:

%f)r dP
dt * wdw -rffdh / 3 /

d(f t deffp s äi - Vdjo /4/

der

Такая форма записи уравнений принята с целью последую-

щего определения искомых параметров потока как функций числа

Маха, скорости звука и коэффициента Грюнайзена.

В этом случае решение исходной системы уравнений полу-

чается в виде:

i f- >*'
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/9/

Особенности двухфазных сред по сравнению с однофазными

учитываются в данной модели двумя определяющими эти особен-

ности величинами: коэффициентом Грюнайэена и скоростью зву-

ка. Их введение позволило избежать появления в выражениях

для вычисления изменения давления и температуры членов, со-

держащих неопределенности типа «о / «о .

Таким образом, полученные зависимости имеют то отличие

от традиционно используемых, что позволяют в одинаковой

форме применять предложенные уравнения в качестве расчетных

как для жидкости или пара, так и для их однородной двухфаз-

ной смеси. Это позволяет значительно упростить построение

вычислительного алгоритма. Сам алгоритм также, как резуль-

таты его программной реализации представлены в работах

/16,17/.

Проведенные расчеты позволили выделить четыре характер-

ных участка течения вскипающих потоков в протяженных трубо-

проводах. Первый - участок гидравлического течения, на кото-

ром происходит падение давления от PQ до P . При этом

Д P определяется зависимостью Дарси-Вейсбаха, в которой

коэффициент потерь на пульте остается постоянным. Второй

участок - двухфазное течение при числах Маха до 0,5. На

этом участке потери на трение больше, чем в гидравлическом
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режиме течения, а коэффициент потерь определяется, предло-

женной в работе /4/ зависимостью:

/10/

На третьем участке при M > 0,5 потери на трение опре-

деляются той же зависимостью /10/, однако потери на трение

меньше, чем в гидравлическом режиме. Четвертый участок ха-

рактеризуется режимом течения двухфазной смеси близким к

звуковому. При этом скорость потока непрерывно растет одно-

временно с ростом скорости звука, последняя изменяется от

ее минимального значения близкого к термодинамически равно-

весному /реализующейся в глубине канала/до того максималь-

ного, которое устанавливается в выходном сечении трубы. Дав-

ление торможения при этом меняется незначительно, а измене-

ние статического давления связано > основном с инерционной

составляющей.

Таким образом, общая потеря на трение в протяженных

трубопроводах зависит от соотношения длины названных участ-

ков и будет тем меньшей, чем меньше вклад двух первых и

больше - двух последних.

Показано, что результаты расчета тем лучше совпадают

с экспериментом, чем более однородным является поток в ка-

нале. Очевидно, что с наибольшей вероятность» неоднородность

может возникнуть на втором и третьем участке, на которых

объемное соотношение фаз меняется от 0 до 0,7.

-942-



Таблица

ve

i

P o

1 .

1,

1,

1,

1,

2,

2,

2,

3

3

3

з

f

0

0

0

0

0

0

0

0

о
,0

rO

,0

Исходные данные

НПа to. °C

149,9

149,9

149,9

139,9

139,9

172,4

162,4

162,4

193,8

183,8

183,8

183,8

/ м

107

221

336

221

336

336

221

336

221

107

221

336

Р е з У л ь т

Длина участков, %

1 1 2 |

79,3 0,9

66,8 0,1

63,5 0,3

83,8 0,4

69,6 0,3

64,6 1,8

75,3 0,4

67,6 0,3

62,3 2,2

78,4 0,9

68,5 0,4

63,5 0,6

3

7 ,

5 ,

4 ,

4 ,

3 ,

з.
4 ,

3 ,

4 ,

6,

4,

3,

2

5

7

4

4

4

2

4

6

3

9

9

4

1 2 ,

2 7 ,

3 1 ,

1 1 ,

2 6 ,

30,

2 0 ,

2В,

30,

14

26,

32

а т

Ат

7 0,

3 0,

4 0,

3 0 ,

7 0 ,

3 0,

1 0,

7 0,

9 0,

4 0

,2 0,

0 0

ы ]

?

030

028

029

31

027

029

028

027

029

029

028

027

р а с ч е т а

Расход, кг/с

2,974

2,254

1,874

2,232

1,986

2,731

3,374

2,888

4,016

5,587

4,159

3,504

Эксперимент

3,00

2,20

1,80

2,30

2,05

2,75

3,30

2,80

3,90

5,45

4,05

3,35

ел



7/5

В таблице приведены некоторые результаты расчета для .
различных начальных параметров и длин трубопроводов примени-
тельно к условиям проведения экспериментов, описанных в ра-
боте /16/. Для приведенных экспериментов характерным являет-
ся минимизация длины 2 и 3 участков /около 5% всей длины/.
При этом минимизируется влияние неоднородности, вносящей по-
грешность в интегральную оценку потерь на трение и расхода.
То обстоятельство, что для приведенных экспериментов получе-
но хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных,
позволяет сделать вывод, имеющий важное научное и практичес-
кое значение. Приведенный результат прежде всего свидитель-
ствует об объективной правомерности основной идеи значитель-
ного снижения потерь на трепне на участке конечной длины
при истечении вскипаицего потока из протяженного трубопрово-
да. Действительно, расчет гидравлического участка не вызы-
вает затруднений, а длина 2 и 3-го участков минипальна. Та-
ким образом можно сделать вывод о том, что совпадение ре-
зультатов численного и физического экспериментов может слу-
жить доказательством правильности разработанного способа
учета потерь на 4-ом участке трубы.

Очевидным является и вывод о возможности применения
предложенной расчетной схемы в тех практических задачах,
в которых возможна реализация таких геометрических и режим-
ных параметров, при которых возможна минимизация суммарной
длины второго и третьего описанных выше участков.
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Относительно синтеза логических надеяздностных

схем тепловых сетей

С.Г.Батов, К.Н.Шушулов , И.К.Геновски

София

Анализ применения методов теории надежности для исследо-
ей

вания тепловых сет. показал хорошие возможности, которые пре-
доставляет сетевой метод£i,J. Особенности и предпосылки его
применения показаны в [27.

Естественной необходимостью при применении сетевого мето-
да является переход от функциональной (физической) схемы свя-
аипеная элементов к логической, отраяающей условия для безот-
казной работы потребителей. Каддый потребитель имеет один (лу-
чевая схема) или нескслько(колыгевэя схема) путей снабжения,
включающих только часть елементов системы. Это показывает,
что составление логической схемы всей тепловой сети не является
возможным. Каждая логическая схема должнв быть связана с рас-
смотрением в отдельности каждого потребителя причем требования
об безотказной работы определяются их индивидуальными особенос-
тями.

Определяющими параметрами, по отношению к которым надеж-
ностное состояние потребителя может быть оценено, являются раз-
ход и давление поступающего в него теплоносителя. Критерий с
безотказной работе в этом случае имеет вид

(и) V'[(G*in*Msh*x№tpbin
где :

Gmin,Опал- допустимые границы изменения количества
поступающего в потребитель теплоносителя

< в данном режиме работы;
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_ _ границы

pm,nt итак- допустимые изменения давления в поттте-

бителе в том же режиме работы;

&(b),pfc)~ разхол и давление теплоносителя в момент ŕ .

Текущие значения параметров Git) и p (é) определяются

при решение системы нелинейных алгебрических уравнении

(1.2)

Таким образом составление логических надежностных сжем -
совершается в соответствии с рис,U Пно включает решение задачи
об определении токораздюеделения в системе (1.2) и сопоставле-
ние полученних значении давления а разхода теплоносителя с их
границами изменения, как это показано в (1.1),

Инженерный анализ реальных схем тепловых сетей показывает
что маленкие теплоснабжающие системы имеют предимно лучевую струн
ТУРУ (рис,2),

Каждый из потребителей имеет один единственный путь снаб-
жения теплом, который различается от пути снабжения какого-ни-
будь другого потребителя хот* одним елементом. Пути снабжения
потребителей для показанной на рис, 2 структуры включают еле-
менты : ^

При удовлетворение критерия безотказной работы (1,1) фи- •
эическая схема снабжения потребителя теплом и логическая схема \

сшродолшдоя показателе!! надежности совпадают. Га рис,С путем i

тшкториого иадожиостпого rpailia показан вид логических схем,
Боронтиосгь безотказной работы Kj потробитоля аависк1;

^т вероятности безотказной работь еломелтоп, которио входят н
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его пути снабжения. Оно определяется уравнением

(1.3) Я

где :

J - множество потребителей;

J - множество элементов;
ei -

 если елемент i содержится в пути снаб-

Zej*)
жения потребителя i ;

i - если елемент i не содержится в пути
снабжения потребителя j ,

Кольцевая схема тепловой сети предоставляет возможность
теплоты

чтобы потребители получали по нескольким путям, причем коли-
чество теплоносителя, поступающий по каждым из них, определяется
решением ^1.2), Для показанной на рис,2 схемы тепловой

„ колыювл
сети, если проведем связь между узлами 2 и 3 , получаем
схому, в которой потребители могут получеть тепло двумя спо-
собами. Для такога типе схем необходимо чтобы были рассмотрены
два режима работы: нормальный, когда все елементы в системе
работают и аварийный, когда отказал елемент системы.

На рис.4 показана схема тепловой сети и обознвг
чеио направленно движения теплоносителя при нормальном режиме.

Потребители К^ и К^ имеют по одному пути снабжения теплом,
а потребитель К 2 - два пути, Елементы, входящие в каждые из них:М

Удоолотиороняо критерия безотказной работы в этом случае
позволяет составить следующие схемы (рис.5),
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Вероятность безотказной работы каящого потребителя опреде-

ляется уравнением (1.3), примененное для соответствующих логичес-

ких схем.

Таким образом для нормального режима работы, введение

дополнительного участка &ц не повышает надежностные харак-

теристики системы; наоборот, вероятность безотказной работы

потребителя К2 уменьшается по сравнению с этим же потребителем

когда система имеет лучевую структуру. В силу следующее урав-

нение

нормальный режим »
(А А\ ii

!( /£ . С * _ /».С*, и

--J---S2____z_ _- - II

Вероятность безотказной работы потребителя Kj в кольце-

'• вой схеме теплоснабжения при нормальном режиме работы меньше

или равна вероятности безотказной работы если система будет

редуцирована до лучевой. Равенство в (1.4) достигается когда

потребитель имеет только 'один путь снабжения.

•' Этот парадокс с точки зрения теории надежности является

следствием законов Киргофа и имеет большее значение для сетей,

связанных с переносом $щуида.
кольцевой

При отказе елемента схемы тепловок сети, ока пе-

реходит на аварийный гидравлический режим работы, тепло отпуска

ется всем потребителям, но в умен шенном количестве но отноие-

í. нию к вычисленному. Критерий безотказной работы для этого ре-

\ жима сохраняет свою формулировку (1.1) однако величины С пи n ,

-j Q-max t p m m , OtvcLX меняют свои значения в соответствия

-'V с видом потребителя к каторому они относятся,

j Для этого режима работы системы через гидравлических
? расчетов определяются пути снабжения и количество поступающего
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теплоносителя в потребители Б таблице 1 даны возможные пути

снабжения потребителей на рис.4 при отказе элемента схемы.

Таблица 1

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Итого

елемента

е,

Число путей
г

h
e5eve

e,
e,

e«

Возможные

K 2

'S

пути

K 3

e 3

eX
Если удовлетворение критерия безотказной работы (1.1)

может быть обезпечено каждым в отделиности путьем снабжения для

рассматриваемых потребителей, соответствующие логические схемы

определения показателей надежности показаны на рис.6.

Вероятность безотказной работы потребителя Ki зависит

от вероятности безотказной работы елемектов, которые входят

в его логическую схем,. Она определяется уравнением :

I1 где : Kfl/i*/ - вероятность безотказной работы путя f n

I для снабжения потребителя j в момент t . \

| При сравнении показателей надеждности определ/.омых при ''

помощи логических схем на рис.5 и рис.6 можем написать :
X ~- елг. ..«-.с*.

(1.6) Як/;
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т.е. вероятность безотказной работы потребителя Kj в :кольцев'Ьй
схеме при аварийном режиме больше или равна вероятности безот-

казной работы при нормальном режиме. Равенство достигается ког-

да елементы имеют ограниченную пропускательную способность,

неудовлетворении критерия безопасно? работы (1.1) и совпадении

логических схем для двух рассматриваемых режимов.

Уравнения (1,4) в (1.6) могут быть объединены в следу»-

щее уравнение :
 А

 , „ ,, г>
г>< -«с «-r P "•'-"̂  P

которое выражает соотношение между вероятностью безотказной
работы лучевой схемы и вероятностью безотказно!! работы двух

„ кольцевой

функциональной . схемы.

Выводы

1. Синтезирование логических надежностных схем в случае

тепловой сег;;; требует формулирования критерия безотказной рэ-
по

боты потребителей и проведения расчетов для определения токораз-
цпеделения в системе.

2. Вероятность безотказной работк потребителя в кольцевой

схеме теплоснабжения нри расчетном (нереальном) рехиме не ко--

жет быть больше вероятности безотказной рабств, если схема

редуцируется до лучевой.

3. Вероятность безотказной работы потребителей в кольцевой

схеме теплоснабжения при расчетном режиме не гложет быть больше

вероятности безотказной работы при аварийном режиме.

4.Кольцевой схемы теплоснабжения предоставляют возмож-

ность, нри отказе елемента системы, отпускать к потребителям

уменьшенного по отношению к расчетному количеству тепла. Дос-

тижение расчетных -количеств при зварийных режимах связано с

резким возрастанием капитальных затрат для. создания сети.
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реальная
схема

критерий
дезомазной

радоты
1

гиороблические
расчеты.

логическая
схема

Pud Синтез логических надешмостннх схем.

t-^-J -источник

cm1t,.etfis} -шюшестбо злементоб
ПхШк,,Яь,0к,1-М"О**ет6о путей снлЗте-

ния потребителей

Рис. Z Лучебом скема яёплоеой сети.

потребителя К,

, для потребителя кл

для потребителя

Рис 3 Логические надежностное схгмк для потребителе» us
PucZ
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И - источник
К*/к,,кж^я}-мношест6о потребителей
E'fafijfisfrj-MHomecmôo елемендюЗ

и[1к1,Пка5-мношестЬ>о путей снабжения
потребителем

Рис.1/ КоАьцебая ČXBMQ. тмобой сити.

для К,

е.

потребителя Кз

ч-+.ол* потреби-
теля Кл

Рис.5 Логические надетостные схемы, для поиреВшоелей из РисЛ
при нормальном решит работы

для потребителя к,

для потребителя

для полреВитмя fis

Рис.6 Логические надетмостньие схемы, для потребителей us
Puc.H при аварийном ретине раВоты..

I
!
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Summary:

The eight independent district heating networks' of.the Her-
ning-Ikast area have been operated at a constant forward tem-
perature of 80 C since the beginning in 1950. The supply tem-
perature from Herningvserket, the local CHP-station commis-
sioned in 1982, which serves the eight networks through a 37
km long transmission network, is 90°C.

A research and development project financed by the Danish Mi-
nistry of Energy has proved that it is possible and advanta-
geous to decrease the temperature. This paper summarizes the
results achieved so far:

The project was started in April 1985 with a theoretical in-
vestigation of the possibilities. This phase involved measure-
ments in the network as well as in branch connections. The
latter showed lower temperature losses in branch pipes than
expected and the network measurements showed fine accordance
with computer calculations. On this . basis new calculations
have been made based on forward temperatures of 75°C and 70°C
and a limited number of by-passes in the network (67% and
33%).

It was stated that operation at 70°C is possible and that it
will provide savings in operating costs. Demonstration hereof
is intended to take place in the coming heating seasons.

The paper also deals with the considerations and calculations
as to the possibilities and consequences of decreasing the
temperature ex Herningveerket, which is a 90 MW /175 MW back-
pressure station. s

'i
The theoretical and practical work is expected to be carried *
on until and after the VII International District Heating Con- *'
ference and it is the intention to report the present status •?
at the conference.
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INTRODUCTION

A characteristic feature of Danish district heating schemes
is the low operating temperatures. Forward temperatures of
about 80 C all year through is typical.

The trend in research and development these years is to .
achieve a further reduction of the temperature level in order
to reduce heat losses and provide better possibilities for
exploitation of low-grade waste heat sources.

Examples of such RSD can be found at Herning Municipal Works.

Based on the wish to optimize the temperature conditions in
the network, Herning Municipal Works and Bruun & Setrensen
Group AS decided to apply for grants to carry out a demonstra-
tion project within the 1985 Research Programmes of the Danish
Ministry of Energy. The implementation of the theoretical part
of the project, which took place in 1985-86, was subsidized,
and additional grants for the implementation of practical
tests in the coining heating seasons have been applied for.

Several previous projects have analysed the problem in theory,
however, so far only few practical tests have been made.

The object of the first phase of the project was the district
heating scheme in Snejbjerg, which is an independent town area
supplied by Herning Municipal Works.

Development and Status of Snejbjerg District Heating

The Snejbjerg District Heating Utility was founded as a co-
operative society in 1964 and had only about 100 consumers
at the time. Since then, the supply area has grown rapidly,
which can be seen in figure 3. Today approx. 900 buildings
are connected to the network and can be characterized as fol-
lows: sparsely built-up areas with low houses, densely built-
up areas with low houses, blocks of houses, institutions,
small industries and service industries.

The district heating plant in Snejbjerg is thus a typical re-
presentative of the majority of district heating plants in
Denmark.

In 1972 the Snejbjerg utility was taken over by Herning Muni-
cipal Works, and in 1982 the city was connected to the CHP-
plant in Herning, see figure 1. At that time the boiler capa-
city of the Snejbjerg plant was changed into a reserve capaci-
ty through the installation of a heat exchanger, which is con-
nected to the Herning CHP-station through tlie regional trans-
mission network, see fig. 2.

Herningvaerket is a 90 MW /175 MW back-pressure station, which
is located close to the Centre or Herning. The scheme of Her-
ning was nominated an IEA-demonstration project, and an expert
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group of specialists from the IEA-member countries followed
the design and construction of the station and the transmis-
sion system from 1979 to 1982.

As a starting point for the design of the CHP-station and the
transmission system the forward temperature was - quite con-
servatively - set at 100 C. Taking the investment and the ef-
ficiency of the combined production of power and heat into
consideration, a cost/benefit analysis showed, however, that
the optimum forward temperature would be 90 C.

Since then we have experienced a new jump in energy prices,
which has called for further measures for reduction of energy
consumption among the consumers. This fact has created the
basis for a further decrease of the forward temperature.

The Hypothesis of the R&D Project

The project group has focused on determining the optimum ope-
rating temperatures for a whole operation period. Attempts
have been made to examine how far the temperature in an exist-
ing district heating system can be lowered in praxis, and to
what extent such changes can be accepted by the consumers.

Prior to the start of the project, the following hypotheses
was advanced:

1. Herning Municipal Works can reduce the flow of water by
minimum 10% either through removal of by-passes or instal-
lation of thermostatically controlled by-passes.

2. In the short term the forward temperature can be lowered
from 80 C to 75 C and in the long term to 70 C as mean
temperatures for the year.

3. The reduction in heat loss and required pumping capacity
enables Herning Municipal Works to achieve considerable
annual cost reductions.

4. Only few house installations has to be altered to maintain
the present room temperature. The remaining house instal-
lations can meet the heating requirements at a low forward
temperature owing to previous insulation measures, a gene-
ral decrease in the heat demand in recent years and be-
cause the house installations have been adapted to the
principle of volume (m ) metering during the past years.

5. The volume metering must be replaced by thermal energy
metering with a pre-set return temperature. This will
maintain the generally low return temperatures from the
consumers.
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PHASE I - THE THEORETICAL STUDY

Measuring Programme

A programme for measuring temperature, pressure and flow at
6 -locations in the network was carried out in March 1986.
These measurements formed the basis of an evaluation of the
theoretically calculated values. The measuring points are
shown in figure 4. Furthermore, measurements were made in 4
selected branch pipes. The purpose was to investigate flow
and temperature conditions in branch pipes at the connection
point in the network and at the house installation.

Figure 5 shows an example of the results, which have been de-
duced from the measurements. The graphs refer to a 20 m long
branch pipe at measuring point b, and the house in question
is equipped with a flow heater.

The measuring results show both general and specific characte-
ristics of the branch pipes and the house installations. The
number of measurements is not sufficient for forming any sta-
tistical material, however, below-mentioned conclusions can
be made on basis of the results of the measurements:

The most important result of the measurements is that the loss
of temperature £rom pipeline to house installation typically
is lower
perties.
is lower than 5 C for branch pipes with good insulation pro-

An increase in flow temperature, for instance when hot water
is tapped, makes it possible to achieve inlet temperatures
which are equal to the temperature in the pipeline. The flow
rate is generally of great importance for the temperature:
As was to be expected, a rather constant flow results in a
relatively constant house-inlet temperature. If the volume
of flow varies, the inlet temperature will vary accordingly.

In installations with jacket tanks the flow amounts to approx.
150% of the average flow. For tanks with spirals the variation
is approx. 400% and for flow heaters 900%. This may be of
great importance for determining the dimensions of a network,
as the diversity factor for domestic water consumption then
becomes decisive for the dimensioning of a network.

Radiators

The radiator systems in the houses have also been examined,
i.e. whether the dimensions of the radiators are sufficient ^
for low-tempera ture operation. f'.lX

The radiator factors have been calculated in all 760 single- '%
family houses in Snejbjerg on the basis of a calculation ;;
method for radiator factors described in a previous R&D report ]
(EFP-P33.1) and on the basis of information on installed capa- • -
city and registered consumption of the individual consumer.
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The radiator factor is the ratio between installed capacity
and necessary capacity of the radiators in a house.

Figure 6 shows the distribution of the radiator factors, and
it can be seen that the majority of the radiator systems more
than meets the requirements at t^ = 80°C. However, it turned
out that these values had to be lowered as a result of the
consumption figures being defective due to meter slips. A cal-
culation suggested that the slips amount to 10% on average
which causes no considerable reduction in the radiator fac-
tors. It is assumed that this figure is too low. However, the
great majority of the radiator installations is so oversized
that only a few houses will need an adjustment of the capacity
in order to be operated at lower temperatures.

Network

A computer registration of the network was performed to make
possible a simulation of new operation methods.

To obtain information on all by-passes in the network, the
by-passes underwent a complete registration.

The registration showed that 80 by-passes were placed in wells
and 68 at the consumers'. The by-passes are specified in fi-
gure 7. Through decreasing the number of by-passes, a consi-
derable reduction of the total flow is achieved, and the flow
can again be raised to the benefit of lowering the tempera-
ture.

It was then decided to make calculations for four new opera-
tion methods in addition to the basic calculation:

tf = 80°C and 100% by-passes

tf = 75°C and approx. 67% by-passes

t, = 75°C and approx. 33% by-passes

t, = 70°C and approx. 67% by-passes

t. = 70 C and approx. 33% by-passes

As the criteria for the required forward temperature vary from
winter (heating) to summer (hot domestic water), calculations
were made for each of the two seasons, i.e. 10 calculations
i n a l l»

The temperature conditions in the network of each case are
illustrated in ten coloured network drawings. They show the
various temperatures to be found at different locations in
the network. See the examples in figures 8 and 9 in black/
white reproduction.

' The economic calculations show that a saving of between ap-
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prox. DKK 100,000 and 300,000 can be achieved through an an-
nual reduction of the network heat loss, depending on the al-
ternative chosen and on the price of the energy used. See fi-
gure 10.

The reduction of the circulating volume of water results in
a reduction in required pumping capacity, however, as the
lowering of the temperature level at the same time means an
increase in the pumping capacity, the overall effect is only
a moderate reduction in the pumping costs.

Conclusion of Phase I

The following conclusion has been drawn from the first, theo-
retical part of the project:

In relation to the hypothesis of the project, the results so
far must be described as very satisfactory:

1. The calculations show that the water flow can be reduced
by up to approx. 35%. However, as mentioned, this reduc-
tion is "sacrified" for the sake of a reduction in tempe-
rature, which gives a greater saving.

2. Forward temperatures of 75 C and 70 C as annual mean tem-
peratures are probably attainable.

3. An annual operational saving of approx. DKK 106,000 and
157,000 respectively can be obtained in the Snejbjerg
plant as a result of the low forward temperatures.

4. The extent of necessary alterations in house installations
has not yet been fully established, however, the project
has confirmed that relatively few consumers will have pro-
blems with their installations.

5. It is still assumed that the installed volume meters must
be replaced by energy meters, however, the cost of a re-
placement should not only be compared with the attainable
saving, as many other reasons may justify a replacement.
For other plants, which already have energy meters, the ,•
attainable savings would be of full effect.

PHASE 2 - DEMONSTRATION AND FURTHER STUDIES -j

Above-mentioned results formed the basis of an application 'Í
to the Danish energy authorities for grants in order to make M
a practical test run possible. 0

Sufficient grants have been obtained and the main contents . A
of Phase 2 , which is planned to be initiated in 1988, are ;•'
as follows: '•:•

-961-
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The network

- A reduction of the number of by-passes in the network and
a renovation of the remaining by-passes. Most of the by-
passes will be equipped with thermostats, which will keep
the valves closed in winter - when they are unnecessary -
and open the valves during summer operation.

- The measuring equipment will be installed at the same loca-
tions as previously mentioned, and test runs with reduced
flow temperatures will be conducted and monitored for some
weeks.

- The results of these test runs will be compared with the
theoretical results of Phase 1. The behaviour of the return
temperature from the consumers' will be of special interest.
Some expect a decrease in the return temperature, others
an increase. It is hoped to state a decrease, but so far
the status quo has been expected during the phase I study.

When it has been established to what extent the flow can be
reduced in praxis, and to what extent the expected advantages
have been achieved, the results will be extrapolated onto the
entire supply area of Herningvaerket.

The conseguences as to all consumer installations, the entire
distribution and transmission networks will be identified,
and the overall annual savings due to reduced heat loss will
be calculated.

The CHP-station

There is also a large potential for savings at the CHP-plant.
When the practically achievable decreases of forward and re-
turn temperatures have been found as a result of the test run,
the consequences for the CHP-station will be calculated theo-
retically. Subsequently, the CHP-plant will be subjected to
a test run in order to establish the actually achievable im-
provements of efficiency.

Conclusion

From the very start the district heating system in Herning
has been extremely competitive and has resulted in consider-
able energy savings compared with individual heating.

The studies carried out so far show that the economy of the
energy system can be further improved by lowering the tempera-
ture level from 80 C to approx. 70°C without causing any major
inconvenience to the consumers. •

-962-
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9

Fig. 1 The Herning CHP-station and part of the overground
transmission system
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Forward temperature
S t r e e t House

Grader C
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hours
13.00 24.00
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00.00

Return temperature
House
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0.1375
0.1563
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0.0313
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Flow
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Fig. 5 Example of obtained data in a branch connection
at point b.
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Fig. 6 Distribution of radiator factors in 760 family houses
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Fig. 7 Number and dimensions of by-passes in Snejbjerg and
the calculated flow rate through the by-passes
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UNSTEADY MOTION IM DISTRICT HE*TING PIPING NETWORKS

b.v

Eng.Lazär BOTESCU ,Dr.Eng.Radu DAIIIAN ,Dr.Eng.Gabriel
TATU .Eng.Couns.Mircea VOINE*

ROMANIA

SUMMARY

Unsteady motion in the annular network of a dis-
trict heating system occurs as a result of modifications of
tbe boundary conditions of the steady flow,for instance par-
tial or total interruption of pumping.For the usual high flow
rates transported,it is important to know whether the transi-
ent regime will induce important pressure variations which
could damage tbe components of the hydraulic network:pipes,
heat exchangers,boilers,pumps,heating installations etc.

The authors have developed a computational procedure
based on the method of Riemaan's invariants,for annular net-
works equipped with a pumping station and with different ty-
pes of protection devices.The calculated pressure variations
were compared with experiments in which the pressure was mea-
sured simultaneously at several sections of a real district
heating system.the measuring equipment,which required low

. --Inertia and fast time response,included pressure transducers,
tensiometric bridges and oscillographs, / specially designed

" to enable přelévation of rapid time variations.Tbe agreement
| between measured and calculated values was fairly good. j

K, Tbe use of protection devices in district beating '.$

%'. networks is reccomended. •,

1 '
I >i
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1. Introduction
Unsteady motion in district beating hydraulic networks

occurs as a result of modifications of tbe boundary conditi-
ons: partial or total interruption of pumping,closure or ope-
ning of valves etc.In tbe first stages of the transient regi-
me, important pressure and rate of flow variations take place,
which may affect not only tbe pipes but also tbe pumping sta-
tion, the valves,the heat exchangers and other equipment.

The mathematical model for an annular network developed
by the authors has been applied in tbe case of a real dis-
trict heating system in Bucharest.An experimental research
was also performed on the same network,which allowed the che-
cking out of the mathematical model.

2. Mathematical model of the unsteady motion In district
heatlnp hydraulic networks
For the one-dimensional unsteady flow,the mathematical

model aims to give tbe values of tbe pie*ometric head H and
of the rate of flow Q as functions of space s and time t
coordinates.Tbe differential equations for tbe unsteady mo-
tion, deriving from energy and continuity equations,are:

(D

OH
IS + gJ. (2)

The solution,In terms of the Riomann's invarianta,can
be expressed as follows (Ref.l) :

H + mQ M F(s - ct) , (3)

H - mQ * f(s + ct) f

•here F and f are functions. It i s seen that H + mQ and H -
constant

mQ remain constant fořys~~- ct (direct computational wave)
and respectively foř*s • ct (Inverse computational wave).
This property was used to conceive a mathematical model
using a finite differences method in which the hydraulic

I
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network is divided into several computing sectors,the valu-

es of H and Q being determined in the dividing nodes.In the

coraputatione.any particular devices from the real network,

such as pumps,local head losses,ramifications,protection

devices and other,are taken into account by means of special

node*.The most difficult problems appeared for the nodes mo-

delling the effect of pumps,because the inertial effects of

the rotating parts bad to be considered,and for the protec-

tion devices like surge tanks,air chambers or valves,with

diverse shapes and operation modes*

Starting from an already available mathematical model

for unifilar networks,a new calculating procedure was imagi-

ned allowing computations for networks of any configuration.

Two new kinds of special nodes had to be introduced (Ref.2):

cutting nodes (Fig.1,a},transforming the annular network

into a branched one,and branching nodes (Fig.l,b),transfor-

ming any ramification into a simple dividing node on a uni-

filar sector.

The resulting finite differences equations were solved

using a computer program.The unsteady motion was assumed to •

have been generated by total or partial sudden interruption

of pumping.Due to the very complicated configuration of the

real network,a computational configuration was derived (Fig.

2) which looks as a branched network but is really annular,

with both thermal agent supply and return pipes represented :

graphically as a single solid line.

3* Experimental measurements

The measuring systems for unsteady flow regimes requi-

re fast time response to the pressure variations.The authors

have used the inductive pressure transducers designed and ;

manufactured In the Hydraulics Laboratory of the Civil Engi- \"

neering Institute In Bucharest,connected to three multi cha- v

-nnel tenslometric bridges operating light-spot oscillographs. M

The flow variations were not measured.The pressure transdu- ,-;

cers of the first measuring systems were placed on the main

pipes leaving (thermal agent supply pipe) and coming back

(return pipe) to the power plant.AS It was expected,the

-973-
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mu therne tioHl model predicted pressure drops on the supply

pipe and pressure rises on the return pipe.Since the piping

and other equipment of the district heating networks are

endangered mostly by the pressure rises,the second measuring

system was placed at one significant station in the network,

on the return pipe (Pig.2),after the diaphragm of the user's

branching node.The third system was meant to determine the

influence of unsteadiness on one pumping group,when other

groups in parallel are dieconected.Thus,an important aim of

the experiments was also to check out the effect of the pro-

tection devices of the network,namely surge tanks and valves.

Several transient regimes were produced by cutting off the

power to a number of pumping groups.

4, Results and conclusions

The results of the mathematical model are given as the

piezometric head variations referred to the steady flow va-

lues.For a practically planar network (all the elevations of

the pipes are assumed to be the same),as it is the case In

Bucharest,these are equal to the pressure bead variations.

In figures 3 and 4 are plotted,for the first measuring

system,the time variations of the values of the ratio betwe-

en the pressure in unsteady flow and the pressure in the

steady flow (p/pQ) for different values of the ratio between

the cut-off rate of flow and the steady state flow rate (Q/

Q ).As it has been mentioned before,the pressure in the re-

turn pipe increases,while it drops down in the supply one.

In time,the variations are damped to the correspondent valu-

es of the pressure in steady flow,with final discharge Q -Q_.

For the second measuring system,the comparison between

theory and experiment is given In figure 5,for Q/QQ -O.*.

From the analysis of all the data,one can conclude that,due

to the proper functioning of the protection devices,the pre-

ssure variations In this network remained within safety li-

mits in the whole system.The same result was obtained when

running the computer program for Q/QQ-1.

The good agreement between the mathematical model and

the experimental data asserts the validity of the model and

-»74-
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^tiá i ts Aide aplicubility.In our opinion,safety considerati-
ons require that the important district heating hydraulic net-
works are to be protected against the effects of transient
regimes.lt has to be mentioned that for non-planar networks
the influence of elevations may be significant,leading to un-
acceptable pressure variations.

5. List of notations

Á - cross sectional area of pipe
H - piezometric head (H = z + p/pg)
J - specific energy loss per unit lenght
Q - volummetric rate of flow
c - sound.velocity (celerity)
g - gravitational acceleration
m - wave resistance of the pipe
p - absolute pressure
s - longitudinal space coordinate
t - time
z - pipe elevation
p - mean density of the liquid

6* References
1. Cioc,D. - "Contributions to the computation of un-

steady flow and to sonice with applications to sonic pumping",
Studii de Hidraulicä,vol.XVIII,Bucuresti,1968 (in Romanian).

2. Tatu,G. - "Contributions to the study of resonance
phenomena in hydraulic systems udder pressure",Ph.D.Thesis,
Institutul de Construe{ii Bucuresti,1980 (in Romanian).

3. x x x - "Studies on water-hammer in the district
beating system Bucharest-South -Technical Report",Laborato-
rul de HidraulicS,Institutul de Construefcii Bucuresti,1966
(in Romanian).
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REFECTION D'UNE CANALISATION PRINCIPALE DE CHAUFFAGE URBAIN

AU CENTRE DE PARIS

Résiaé

Pour faire face à l'extension de son réseau et a l'accroissement
de sa clientèle, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain a
remplacé et renforcé en 1987 une de ses plus anciennes
canalisations principales au coeur de Paris, appelée la "liaison
Rivoli".

Le présent exposé situe l'importance de cet ouvrage dans le
réseau de chauffage urbain, précise les raisons de son
remplacement, expose les données techniques de dimensionnement,
les conditions d'exécution et les problèmes posés par la
réalisation de travaux dans un environnement difficile.

D. SILVAIN
Ingénieur a la C.P.C.U.

t
I
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REFECTION D'UNE CANALISATION PRINCIPALE DE CHAUFFAGE URBAIN AU CENTRE BE PARIS

D. SILVAIN - Ingénieur a la C.P.C.U.

смпш ГШШЕИСШПМ mm
m ш и er» . PARIS t2

Figura 1

i.;

V

LA LIAISON RIVOLI

Généralités

La liaison Rivoli est arm canalisation principála,
longue d* 1550 m, sit.j*» entra Г Hôtel de Ville et
le place du Palais Royal.

Ella fut construite en 1939 et 1936. Elle est
constituée d'une tuyauterie de vapeur (DN 600 et
ON 550) et d'un* tuyauterie de retour d'eau (ON 290)
qui chealnant en galerie sur 1200 m et en caniveau
sur 350 m.

-982-

La liaison Rivoli est raccordée a 7 liaisons

importantes. Elle est un véritable "carrefour" qui

permt la circulation est-ouest et nord-sud d* la

vapeur au centra du réseau (voir figure 1).

C'est donc avant tout une conduite de transport mis
qui dessert aussi, locaiemnt, plusieurs dizaines
d'abonnés pour une puissance global* de 30 KM
environ.
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•Г"
Figura 2

Situation

La liaison Rivoli aaprunta lai volat suivantes :
(voir figure 2)
- la qual 4a l'H6tal da Villa depuis la rua Lóbeu
(170 • an caniveau)

- la plaça da l'HStel da Villa (90 a an canivaau)

dont une part la tout las fontaines

- l'avenua Victoria 1390 B an galaria et 90 a an

canivaau)

- la rua dat Lavandières Sainte Opportune (60 • en

galerie)

- la rua dat Deux Boulet (90 • en galerie)

- le rue Bertin Poire» (IS a en galerie)

- la rua de Rivoli (685 a an galerie).

A partir da cette Helton principale, 4 antennet ont

et* construites * la aiee époque, eilet tont

situe» :

- ru* Saint Denis

- rue Jean Lantier

- rua des Bourdonnait

- rut da l'Arbre Sec,

elnti que 18 branchements d'abonnés.

La plupart de tout cet ouvrages ait située tout

chaussée, let caniveaux «ont peu profonds, le

remblai tur lat dallât de couverture a une épaisseur

comprise entre 0,} et 1 m. Par contre let galeries

ont généralement une profondeur de 8 é 10 a, let

dimensions Intérieures tont environ de 1,70 a par

2 m. (figure 3).

La liaison comprend également 7 chambrât da purge.

toisons du remplacement de le Helton

la Halten Rivoli avait été étudiât it construite è

l'origine avec let naturel de métal, choix de

surépeisteur et procédés de soudure de l'époque.

Relativement éloignée dat centrai de production,

elle a fonctionné 30 ane é une rettlon ne députant

pat 10 bar.

-983-

Ouand 11 att apparu qua let nouvelles conditions

d'exploitation du réteeu conduiraient é relever

cette valeur, la CPCU a estimé devoir la dépoter

pour le remplacer par un ouvrage conforma é la

réglementation é prêtent en vigueur - mtma si

celle-ci n'a pat d'effet rétroactif -

En 1986. dés que let étudet préalables furent

terminées, le remplacement complet de la liaison fut

décidé pour 1987.

Caractéristiques de le nouvelle liaison

Let études da dimensionnsmint, an fonction de

l'évolution prévisible é moyen terme des débits da

vapeur é véhiculer, ont montré que let dieaétret

intérieurs des nouvelles tuyauteries devaient ftre

sensiblement let mimes qua let ancient. Eilet ont

montré également qua la tracé était compatible avec

let nouvelles conditions maximales de service.

L'option a donc été prisa de réutiliser le

quasi-totalité des ouvrages de génie civil

exittanti : caniveaux, galeries, chambrât da purge

et de sectionnement.

L'opération consltttlt donc é remplacer l'ensemble

des tuyauteries de vapeur de la liaison principale

ainti que det antennet et branchements qui t'y

rattachent et qui ont été construits é la marne

époque. Let tuyauteries de retour d'eau, bien qu*

datant allât aussi de 193} et 1936. n* présentaient

pas da risque particulier pour l'exploitation du

réseau. Il e cependant été décidé^de let changer

dans les parties en caniveau.
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GALERIE TYPE 1,70/200
««u nim

Figuras Figura 4

8v.*
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. Tuyauteries

Tub» en actor K W » longltudlneleaent
Ю «00 épaisseur 12 «a
ON 990 ' 11 m
ON 490 * e.a • *

. Coapenéatlon о м dilatation«

U trac« d M lyrac • «té coneervé.
Peur 1 M tronçon« ractillgnM, 1 и Joint*
glissants ont été raaplacéa par da« coapensateurs
axiaux é soufflets, la» distanc«« entra point«
М и м ont «t* conservée« (120 a).

• AcceesoirM

Supports, guidages at point« fixa« ont été
ranplaeéa, ainai qua laur« aasiifs ďaneraga, car
11 n'y avait D M un» garantie suffisante quant é
la tenu» aux nouvel 1 м contrainte« dee ouvragM da
génia civil existant.

, СпааЬгм da purga

Raaplacoaant d M pottaa da purga an tenant coapte
d M dibit* continu« at transitoire«, adjonction d»
rafroldlssaurs avant réinjection dans 1» retour
d'eau.

, Calorifuge

Nouveau calorifuge en coquille d» laine de verre,
Osns 1 M galerie«, l'épaisseur da l'Isolant a pu
•tra eugasntée coapte tenu de la plaça disponible,
afin de réduira 1 м déperditions et 2a teapératura
sablante.

Consistance das travaux

Partlas en caniveau

. ouverture oas caniveaux avec enlevaient des dalla«

. aise en place de tuyauterie» provisoires pour
l'alieantatlon d M riverain« pendant la coupure da
la liaison

. dépose d M tubes de vapeur at d'eau existants
, reprisa d M aurettM, terrasaseant dos
réservations pour 1 м aasslfs d'ancrage d M points
fixe» et guidages

. aise en plece d M plaquas supports, du nouveau
tuba et du calorifuge

. seallésant oas points fixes et guidages

. dépoee daa tuyeutertea provisoires

. reablal »prés aise en place de nouvelle» dallas.

Parties en galerie

. ouverture de puits bétonnée permettant
l'anllvsasnt du tuba de vapeur et la descente du
nouveau tuba (en barras de 6 a) (voir figura 4)

(éoeéretlone que dene 1м caniveaux
l'exception du tube d'eau qui e«t conservé)

rebouchés é 0,90 • sous la
faciliter d'éventuelles

. puits cofiMrvé» at
chaussée pour
réintervention».

Cheabras

raaplaceaant d M postM de purge, silse en plece de
refroldissours avec ventilation naturelle raeenée
sous trottoir.
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Déroulement das travaux

Contraintet

. Ouvrages existants

L'Intervention dan* das salarias étroites et
encombrées at las aanutentlons par las puits (7
pour T200 • da salaria) interdisaient l'exécution
slaultanéa da« travaux de génie civil, de
tuyauterie et de calorifuge, elle ne peraattait
pas non plus l'utilisation d'engins importants
pour las terrassements, l'évacuation des gravats,
la aise en place des tubes et de leurs
accessoires.

. Exploitation du réseau

Pendant les travaux, l'exploitation de la liaison
principale ne pouvait être assurée puisque la
réutilisation de la plupart des ouvrages de génie
civil existants ne peraattait pas d'Installer la
nouvelle tuyauterie * cot* de l'ancienne.
Cette liaison, compta tenu de son Importance et de
la charge du réseau, ne pouvait être interrompue
que de fin Juin è fin septembre, sauf pour les
deux tronçons extremes (de 300 m chacun) dont la
période d'interruption pouvait ttre étendue de le
ai-mai é la ai-octobre.
Il fallait également assurer pendant la duré* des
travaux la fourniture de vapeur é 21 abonnés
riverains ayant un service d'été, ce qui a
nécessité le mise en place de plusieurs centaines
da métras da liaisons provisoires raccordées sur
las canalisations limitrophes restées an charge.

. Environnement

Le liaison Rivoli est située dans un environnement
urbain bien spécifique das centres
d'agglomérations anciennes at Importantes, et dont
les caractéristiques essentielles :
• sites historiques et touristiques (palais du
Louvre, arcades Rivoli, place du Chltelet, tour
Saint-Jacques, Hotel de Ville)

- rues très commerçantes avec terrasses et
étalages sur trottoirs : (avenue Victoria, rua
Salnt-Denia, rua das Lavandières Sainte
Opportune, rua de Rivoli)

- ruas étroites avec cependant un trafic
automobile et plétonnier Intense

- voies é grande circulation (quai de l'Hôtel de
Villa, rua de Rivoli)

- manifestations, visitas at cérémonies
officielles (é l'Hôtel da Villa et avenue
Victoria),

obligent è limiter de manière très stricte, dans
la temps et dans l'espace; les eapriaae da
chantier, les rotations da véhicules et toutes
nuisances liées è des travaux importants.

Conditions d'exécution

Les contraintes d'environnetant ont nécessité de
nombreux contacts avec les services de le Ville de
Paris, au cours desquels ont été présentées et
précisées las raisons at l'importance dss travaux,
parallèlement aux procédures administratives
habituelles préalables * toute ouverture de chantier
sous voie publique. L'information des riverains a
été assurée par la distribution de lettres et
l'installation de panneaux sur las chantiers.
Les travaux ont été confiés è une entreprise de
génie civil, quatre entreprises de tuyauterie et
deux entreprises de calorifuge.
Ils se sont déroulés d'avril à octobre mais la
remplacement des tuyauteries a été concentré
essentiellement sur 3 mois. En effet, seul un des
tronçons extremes e pu ftre coupé è partir du
IS mai ; les travaux sur l'autre tronçon extrême,
situé place et quai de l'Hôtel ds Ville, ont dû, *
le demande de la Ville de Péris, se dérouler en Juin
et Juillet.
1290 m de le liaison principale ainsi que les
antennes et branchements ont donc été remplacés
entra la fin du mois de Juin et la fin du mois de
septembre.
Ces 3 mois de travaux sa sont décomposés
approximativement de la manière suivante :

• dépose du calorifuge
• dépose du tuba
• terrassements pour
les massifs d'ancrage

• misa en place du tube
• scellements
' calorifuge
' finitions avant
misa en service

- Raccordements et
mise en service

1 semaine
2 semaines

2 semaines
3 semaines
1 semaine
t semaine

2 semaines

24 heures.

Il y a eu auparavant 1 é 2 mois da travaux
préparatoires suivant las tronçons, pour l'exécution
des puits et le aise en plece des liaisons
provisoires. Puis, eprès le mise en service, 2 è 3
semaines pour le dépose das tuyauteries provisoires
et pour la couverture des ouvrages et le remblai.
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Dans la cas particulier du canlvaau da la plaça at
du quai da l'HStal da Villa (250 • ) . cas délais ont
été réduits da plus da moitié pour réaliser la
totalité das travaux en aoins da 2 moi«. Malgré cas
contraintes, las travaux da nuit at da «eek-end sont
rastés limitée.

Coit

La sentant hors taxas da l'ensemble da l'opération
ast da 25 aillions da francs, dont environ :

8
16
20
37
7.5 1
5 1
6.9 1

1 ď
1 da
( da

l da

Hudas at maîtrise d'oauvra
aatérlals
travaux da génia civil

" da tuyauterie
" da calorifuge

divers
frais da réfection da voirie.

Conclusion

La réfection de la liaison Rivoli a montré qu'il
était possible. Migré les difficultés d'exécution,
de réaliser le reaplecenent coaplet d'une
canalisation {»portante sur un site urbain ancien de
forte densité, dans des déleis très courts, tout en
continuant d'assurer l'alimentation das abonnés
riverains et tout en respectant la circulation
automobile et piétonne, cela é un coQt sensiblement
moins élevé que s'il avait fallu créer une
canalisation entièrement nouvelle.
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Temperatur - und Leistungsregelung

in Hei88wasser - FernwB mené t zen

ûr ing. üanusz liü S A U A

Zusammenfassung

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ist folgendes

festgestellt worden: j

- durchschnittlicher Tagesbedarf an Wirme for Kaumheizung

kann durch zeitweilige Begrenzung und Erhöhung der

»ërmelieferuny gedeckt werden«

- bpitzenverbrauch des Warnwassars kenn durch zeitweilige

degrenzung der WBrmelieferung an Heizanlagen gesichert

werden,

- Temperatur»regelungediagra«im fOr ein gegebenes Fernhei-

zungssystem ist für den Uarmwaeeeranteil im allgemeinen

iiärmeoeüarf ausgelegt werden.

uae Temperatur regelungsdiagranm hBngt ebenfalls vom

Hausanschlu-- ichema ab, es soll also för ein im gegebenen

System Obewiegendes Schema aufgestellt werden.

um aie Temperaturen vom Vor - und Rücklaufwasser im Rege-

lunç,euiagramm zu oestimmen, ist es notwendig die uurch-

flueswerte des Ketzwassere.

üieser v̂ ert ist für maximale Temperaturen des Vorlauf-

wassers angenommen woruen.

IM Vergleich zu den c^egenwartic, in Polen angewandten

Temperatur—reyelunysiiiaijremmen, beispielsweise für 15 ^

bystemanteil dos ..arrnwassers ist es möglich den Netzwasser-

durchfluss um etwa 30 ,j zu begrenzen und die tagesdurch-

schnittlicne Teniperatur des zur Wärmequelle rücklaufenden

..asesrs um ctť;a 12 I; zu senken. - .•

•.;>.. üie korrigierten Prinzipien uor f.ufstollung von riege- À

y/:; lun^euia^romrnen, dio von don gleichen Voraussetzungen ï

v; ausgehen, erlauben die bisherigen Keyelunçjsdiagramme ?

i,eo ta 11 en.

ЛГ. Jor uurciiflussivort vom Ivetzwasser ist zwar dabei nur um

;Jť etnu IÜ,. worin öer, obor die Vorlaufvvassertefiiperatur betrogt
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dann lediglich ca. I3b°tj,- anstatt der ursprünglich projektie-

rten ltjO°c.

Uas Hauptelemant zur Steuerung des üetriebs der Hern-

warmesystème sowie zu üeren Dimensionierung ist das iv'ege-

lungsdiegramm. Darin lie^t also seine wesentliche techniscne

und Ökonomische LJeueutunc. uas i<eç,eluiiç,sdiaçjramm ist die

graphische Darstellung der Beziehung zwischen uer Temperatur

ues von der Wärmequelle transportierten '..assers und ciem

üelastungsgrau der von dieser .-'armequelle eingespeisten

Heizungseinrichtungen. Die l.ärmeüelastung ist nänlich das

ruhrenue blement beim AuťuaH der rte^elunyaaxa^ramme.

uie im detreibender Ffe/»nwörmesysteme heutzutage an ye-

wandten rieyeluncjeoiayramme entsprechen nicht uen Anfor-

uerungen, aie von der Reichweite der Fernwärmesysteme, von

deren »Wärmeleistung, sowie von der Struktur des /örme-

bedarfe herrflliren. Es treten immer gr&ssere Aüweichungen

der Kegelungsaiagrauime vom wirkliciien uedarf auf.

Uieses komut hauptsflciilich von der immer grosser werdenden

Trägheit und von der v/armeapeiclierung uer pernwärmesysteine.

Es iOhrt u.a. zu Ouermessigen uurchflüseen und zum

Herauftreiben der Temperatur des rtOcklaurwassers. Zur

Regulierung dieses Probleme werden btuoien und Ontereuctiunyen

durchgeführt« bei denen oie Begrenzung aes maximalen uurch-

flueees dee durch das t-ernwUrmesyetem strDmenoen uetzwasserg

die Heuptthese war.

Uie Anpeeeung der Speieeweeeertemperatur an den Wechseln-

den, bei« aktuellen Vieri dee Wirfflebelastungefektors den

Heizungebedarf deckenden Waeeeretroa erlaubte die Senkung

der Temperatur dee zur wBrmequelle rucklautenden Netzwassere.

Zur Begründung dieser Theее wurde eine Konzeption uee лиг-

baue der rtegelungediagraaae angenomwen, bei die Grund-

zúngen die folgenden sind:

- die Deckung des durchnittlicnen Tegeewlraebeu'arfe rOr ':•
die Kavmheizung, a i t der zeitweil igen Zulassung / während ;.
dee Tage»/ der Begrenzung der t/Ar*ezufOhrung zu Jen b e i - f-
ztngeanlagen, bei der gleichzeitigen (iewšhřleietung uer [

I
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erii&hten zeitweiligen WBrmelieferuny,

- uie ueckung uee spitzenbedarf für »ormewaaaer wird durch

aie zeitweilige Verringerung aer Warmelieferung zu den

Heizizungsanlagen realisiert,

- das einen gegebenen Fernwermesystem entsprechende rfege-

lungsdiagramm soll für aie dauert der Hausanecnluaatation

mit depi überwiegenden Anteil und för einen gegebenen

enteil en warmewaeser in allgemeinen Wärmebedarf aufgestellt

ueruen«

Zur eestimmung der Vorlauf temperaturen im rtegelunge-

uiByraRiin ist die Festlegung der rechnerischen Durchflusswerte

ües Wetzwassers notwendig. L/azu «inu zwei he t nod en möglich»

uie erste von ihnen nimmt for die rechnerischen uurch-

flusswerte solcne an, die bei der maximalen Vorlauf temperatur

auftreten.

üie zweite uageXgen • die bisher angewendet wurde« nimmt

für uie rechnerischen uurciifluaswerte die an, die bei der

minimalen Vorlauf tempera tur festgelegt wurden« die fOr

oa8 Absichern der entsprechenden Gebrauchswarmwasser tempe»

ratur notwendig ist.

Als 4.wéckmassig för die Aufstellung der rtegelungadis-

gramme wurde die erste der vorgestellten Methoden euegewthlt.

üie üegrOnaung dieses totschlusse« ist da« Anstreben der

oegrenzung des maximalen -Netzweseerstroms im Fernwtrmesystem.

onerleeeliche Voraussetzung bei der Bestimmung der Bezi-

trungen zwischen der Speiseweeeertemperatur und dem Warme-

belaatungefektor *|x - • _^x_„ i*t die Deckung des
0

tagesuurchschnittlichsn Heizungsbedarfe» was die Grundvor-

aussetzung för die Zentralheizungsanlagen ist* .

uer tageadurchechnittliche uurchfluee durch «ine Haus- /

anschlusstatlon mit parallel angeechloeeenen Weraeweeser- *

wirmeauatauacber zeijt das auf dar Abb« 1 dargestellte <:

Modell« wo die Veränderlichkeit des Wasseretroms in der

Zeit Z för die Zweipunkt - Kegler för warawaeeer vorgeatellt •;

wurde* ' ' '

wie as aus da« vorgestellten Modall hervorgeht« batragt dar
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Uurchfluss durch d le Heizungsanlagen währonü der Spitzenabna-

hme an warmwasser ö^JL • G. - A G was im K r i t i -

schen Punkt, bezeichnet mit "V, d.h. im Knickpunkt das

Kegelungsdiagramms für die Vorlauf1 tsmperatur der Fall ist.

Auf der Abb. 2 dagegen wurde ein Modell vorgestellt, in den

die Verwendung von Hroportionalreçjlern für uarmeivasser

vorgesehen wird.

Aus diesen Hodell yeiit nervor, из s s die Arbeitszeit aes

Keglers während der 12 ыгилиеп konstant ist und dass sich

nur der Uurciiflusewert des uurcii uen parallel angeschlossenen

Austauscher yliessenuen t.assers verändert.

Untersucht wuraen 4 Anordnungen ties angeschlossenen warmwasser-

austauschers:

- zweistufige .îeirien-t-arailel-Anorununo

- zweistufig« Leihen-Anordnung

- Parallelanordnuny

- einstufige Keihen-Anordnung.

Besonders wurtie auf d ie allgemein i n Polen verwenueten zwei-

s tu f ige Auscnlussanordnungen achtgegeben. Besondere Bedeutung

fOr die Bestimmung uer rechnericiien Netzwasser strßme haben

in diesem Fa l l a ie BetrieOsparameter des Warmwasseraustanschers

i n der 1 Stu fe . F-'Or uie maximale Ausnutzung uer im von den

Heizungsanlagen rOckfliessenuen /asser enthaltenen aärme

wurde a ls Basis fOr die Auswahl tier Austauscnerrläcne solche

Rücklauftemperatur zur Annahme voroesculat.en uie das AurwSr-

men, des Leitungswassers auf ba°u e rwo i j l i cn t . n i t der Annahme

von Д t , • 10 К wird aiese Temperatur ob°c b e t r a f e n .

. Uer k r i t i s c h e Punkt für den detrxeu aer warmwasserauetau-

scher der 2 t»tufe i s t der dem wärmecclastuncjäfskiror *f, ,

: entsprechende f u n k t , d . h . der Kniukpunkc aes ><egelunf;s-

p diagrawms bei uer minimalen Ne tztvasser tempera t u r . '

rč Uie Real isierung uer Annahme Detreffenu uxe ia^esuurcn-

••:. s c h n i t t i s c h e Jeckunc; des M&rmeoedarfs it)r d ie Heizung not,

<,,': wie es b e r e i t s erwähnt wuroe, verSln J ü r i i c n e ourcitf lUsse

%' üurcn den Zentralneiz.uriç;s inu den •.annvvasseraustanscner

;•• Oder auch üurcn uie Heizuncjsanlanen uei шгог, u i rekten

r;
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R und des Widerstandes H bei bekannter Temperatur

Ausciiluss an das Heizungenetz zur Folge»

um die richtigen Temperaturen in diesen Bedingungen zu

oestimmen, ist die Methode der thermischen understand«

und uie »lyuraulischen hodelle angewendet worden.

ute üurcnrührung der numerischen Berechnungen erlaubte die

Formeln zur Bestimmung der Veränderlichkeit der Warmedurch-

gangszahlen für die Austauscher bei veränderlichen ourch-

flüssen und Temperaturen zu ermitteln.

Auf diese i.eise wurde das Verhältnis der in Bedingungen

tier Auswahl der Austauscher bekannten thermischen Wider-

stünde

und uekanntem Speisewasserstroni bestimmt.

uie Veränderung der Tagesnetzwasserströme ist durch die

zeitweilige Verminderung bzw. Erhöhung der Wärmezufuhr für

uie rieizuno wehrend des Tages hervorgerufen worden.

Im angenommenen hydraulischen Modell ist die Hohe der

uruckverlUste fUr die Zweige Heizung und Gebrauchswarm-wasser

nach oer folgenden Beziehung bestimmt worden:

Д Н = А . G 2
 /m Н,

г
и/

deim Einsatz von Proportionalreylern, die Veränderlichkeit

aer uiderstândCelle.r Zweige hervorrufen, wird der Metzwasser-

strom zu einer variablen Grosse.

ňufyruna der unterschiedlichen geometrischen Anmessungen

uer Järnieausiciusctier sowie aufgrund der fehlenden Bezeichnung

not man beim Aufstellen von «ie^elunçjsdiay-rainmen vereinfachte

Methoden uer Uestimmung des thor/nisciten '..'icierstandes in

Abhängigkeit von üer Jijnderunc, uer TemperatiT uná des

'•iti tzwa s se г st rows angenommen •

ДУГ Grundlage oer numerischen Berechnungen wurden Formeln

ermittelt , uie uie Veränderlichkeit üer ..öriiiedurchgangszahlen

•Jos /.ustaucciiers für Zentralheizung unci ..armwasser charakteri-

з!огзл. j.n i-ol^e uor .Mitvenuung uioser tcrmoln unä deren matha-

natiseaan Liniformun̂ en wurde oie Horniei für die iJetzwassertempe-

ratur öei ^е^еЬспеп ..ftri.icbeiaotiinüs^raü 7 und beim Auschluss

uer , leiïiijnijsanlacjen Euer cian ..ürnsa'jstonscher üestimciT ; :

I
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Tzx * 2Ü * \ - Tx l + m + j x И

wobei:

л -

1,1 о,

zx

V - die mittlere Temperaturciiг (егепг cies Anlaijenwassers

- uie uifferenz oer recnnerischen Temperaturen oes

Anlagen

СО
G - berechnungsaurchřluss

Bei bekannter Speieewassertemperatur . oes t-ernwärmesystems

und bei Ausnutzung der bei oen einzelnen Abnenmerarten

festgelegten Temperaturabrälle, die von oen tuerniischen und

hydraulischen uedingungen abhängig sind« wuroe die Temperatur

des zum Heizungsnetz r Ucklau fanden krasser s bestimmt.

Die maximale Temperatur des Wetzwasserstroms im Rücklauf

tritt dann auf, wenn das Abschalten aller «varmwasserabnehmer

und der Lüftung erfolgt und auschliesslich die Heizungs-

anlagen im Betrieb verbleiben»

T T - A T c o

p x max ™ zx ~ "• x /V
wobei :

r°x op . с;

G0

/V

und

X •> relativ« Leiatungeanderung der Aonehmereinrichtungen,

hervorgerufen durch den erhöhten bzw. verminderten

uurchfluee dee Netzwassers
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minimale Temperatur ties zur Wärmequelle rücklaufenden

••assers tritt; dann aur« wenn alle ï«anneaonehmer im Betrieb

sein werden:

px min

СИ
v »r /K/

C 1 ' - ta^esuurciiscnnittliciier bedarf an Gebrauchswarrowaeeer
9 Г

/к/

- rechnerischer Wärmebedarf für die LOftung

Auf daeis der o.g. Voraussetzungen una Studien wurden

Tempera turdiayraraiue aufgestellt.

Auf der мои. о wurde uas Kegelungediagra«« for die
Keihen-Harallel - Auschlussanordnung für Zentralheizung
dorgastellt.

uiesee Diagramm wurde für verschiedene Anteile des

Gebrandeswarmwaaser 0 von 0,Оэ bia 0,20 bearbeitet.
In diesem uiagraem kommen zwei charekteristieche Punkte

vor. ues Punkt 1, in den die Knickung der Kurve fOr die
äpeisewassertempera tur auf dem TemperaturniveaU von 6S°C

erfolgt, welche Temperatur die «inimale Netswtesertempe-

ratur zur Aufwiroiung des Leitungewasser auf iie Teeperatur

von S5°c ist. uas ist der kritische Punkt« fOr welchen
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die Bedingungen der Deckung des tagesdurchschnittlichen
Bedarfs an warme für die Raumheizung und des Spitzenzeit-
Bedarfs an warmwassar überprüft wurden.
Der zweite charakteristische Punkt ist der Punkt 2, ab welchen
beim Wärmebelastungsfaktor *f„ * 0,66 die Deckung des
vvarmwasserbedarfs ausschliesslich mit Hilfe des Warm-
waseerraustauschers der 1. Stufe erfolgt.
Der weitere Verlauf der Speisewassertemperatur ist abhangiç,
allein vom Wert des ivarmebelastungsfektors, der die Funktion
dee Wärmebedarfs för Heizungszwecke ist.

wie ее aua diesem Diagramm hervorgeht, ist die Temperatur
des zum Fernwflrroenetz rOcklaufenden Wassers vom v.armwasserantei?
abhängig.

Oie in diesem Diagramm vorgestellten Temperaturen des
Rocklaufwasser8 sind gemittelte werte. Die minimalen Werte
eind kleiner.

In Bedingungen des warmebelastungsfaktors *•} und im
Fall der direkten Auschlöase der Heizungsanlagen nahern sie
eich den Grenzwarten an, bei denen das Erreichen der entspre-
chenden Temperaturabfalle im Warmwasaeraustauscher der 1. stufe
möglich ist.
wie as *ua dem Vergleich mit dem Diagramm für die direkten
AuachlOsee der Heizungsanlegen hervorgeht, entspricht der
Punkt 2 dem Wirmebelastungsfaktor von höher**.Wert, in diesem
Fall 0,865.
Auf dar Abb. 4 wurde dee Kegelungsdiagramm für die einstufigen
parallelen Anordnungen das Warmwasseranechlues und für den
Auetauacherauechluas für Zentralheizung vorgestellt.
Die Temperaturverlaufe für das Vor - und Kücklaufwasser
unterscheiden sich von den vorherigen für zweistufige Ansch-
lOsae darin, dese der 2. Knickpunkt nicht auftritt. Es kommt '
hier nfalich nicht zur direkten Ausnutzung der warme des von ' ',}
dan Heizungsanlagen rOcklaufenden v/aeeers. '>]•-'

Gleichzeitig wurden Untersuchungen dar auf Grundlage ."
gleicher theoretiechen Vorauaaetzwgen eufgestellten Kegelungs- ;
dAagramie durchgeführt, wobei die Durchflosse för die mini-
male Temperatur daa von dar Wlraequelle transportierten
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Wassers festgelegt wurden»

Oie Ergebnisse dieser Untersuchungen stellt das Kege-

lungediagraram auf der Abb. 5 dar. Aus dem Diagramm geht

hervor« daзэ je grosser der Anteil des Warmwassers ist«

desto kleiner die notwendige Speisewassertemperatur beim

Wannebelastungsfaktor *f - 1,0. d.h. bei Berechnungs-

bedingungen, sein wird.

Und so Z.B. fOr àsn Punkt 2 soll die T z 2 bei einen Warm-

waseerenteil von 15Й 102,4°c anstatt ail,2°C und für die

Berechnungsbedingungen 140,3°C anstatt 150°C betragen,

fcs kommt u.a. vom uberschuss an Netzwasser, der zwar kleiner

als die zur Zeit angenommenen Oberschusse destotrotz

grosser als die noch der vorgeschlagenen hathode berechneten

wasseretrome ist.

in der Praxis sind bei nichtautomatisierten Hausanschluss-

tationen die geforderten bpeisewasserteiuperaturen noch

kleiner und die Temperaturen des zur Wärmequelle rücklauven-

den Wassers sind hoher als die geforderten Temperaturen.

Diesen Zustand stellt das Diagramm auf der Abb. 6 dar,

wo die ungeèVichelte Kurve die Temperaturen bei veränder-

lichem Netzwasserdurchfluss und die gestrichelte Kurve die

Temperaturen bei konstantem vnasserdurchfluss oarstellt,

wenn die Wassermenge mit Hilfe der bisherigen Methoden

bestimmt wird. ,

Die im Vortrag vorgestellten modifizierten Temperaturdiayramroe

enthalten folgende neue Elemente:

- die Ausnutzung des Warmwasseraustauschers der 1 stufe für

die Deckung des Spitzenbedarfs an Warmwasser,

- die Festlegung des rechnerischen rtetzwasserstrouis für die

maximale Temperatur des Netzwassers, was bei *y - 1,0

verkommt,

- die Vorstellung aer Tempera tu rdingramme als Funktion eine

'.Jkrmebelestungsfak'tors.

Des Obengesagte hat das . Entstehen von 'S Funktion- -;

sintervallen zur Folge: •''*
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Ловечев П., Николов Н., Дочев С , Георчев Т,
Грозданов В., Клмбарев Р.

/Народная Республика Болгарии/

Автоматизация потребления тепла в тепловых сетях является
эффективным способом уменьшения расхода энергии. Поэтому на
всех уровнях применяются автоматические регуляторы - на тепло-
источнике, на ЦТП, на тепловых пунктах и отопительных прибо-
рах. Разработан ряд модификация электронных регуляторов потреб-
ления тепла. в основном они решают вопрос регулирования ото-
пительных сооружений, управления работы циркуляционных насо-
сов, температуры воды для коммунальных нужд и пр.

До настоящего момента автоматизация систем осуществля-
лась регуляторами потребления тепла и регуляторами температу-
ры воды для БГВ. Регуляторы отопления - болгарского производ-
ства, а регуляторы для БГВ - болгарского производства и по-
ставка из ГДР. Регуляторы отопления /ЕСПА Об-КБ-56 для абонен-
тов, связанных по зависимой схеме и Об-КП-57 - для абонентов
с независимой схемой/ работают по информации о внешней темпе-
ратуре и температуре входящей и выходящей воды в отопительной
установке. Этими регуляторами оснащены более 65% абонент, 'х
вводов.

В последние годы разработана новая комплексная система
регулирования всех технологических процессов в одном абонент-
ском вводе, ГАС или ЦТП с электронными регуляторами типа ЕСПА
Об-КБ-59, составленная из следующих систем регулирования и
управления:

- контур регулирования потребления тепла с учетом метео-
рологических факторов;

- контур регулирования температуры бытового горячего
водоснабжения;
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- контур управления циркуляционными насосами;

- программатор управления температурным режимом в ота-

пливаемом здании.

Контур регулирования потребления тепла на отопление ра-

ботает по входящей информации о температуре внешнего воздуха,

интенсивности солнечной радиации, силе и направлении ветра

и температуре теплоносителя во внутренней отопительной уста-

новке.

Контур регулирования температуры воды для БГВ решен

двумя способами. Для абонентских вводов используется двух-

позиционное регулирование с электромагнитным вентилем, а в

групповых вводах - трехпоэиционное регулирование с моторным

вентилем.

Контур управления циркуляционными насосами подает питаю-

щее напражение рабочему насосу с задержкой 0,5 до 25 минут

после общей подачи напряжения. Рабочий и резервный насосы

переключаются периодически через 12 до 72 часов, во избежание

загрязнения резервного насоса. При выходе из строя одного из

насосов автоматически включается другой.

Программатор температурного режима позволяет с высокой

точностью и дискретностью задавать интервалы суток, в которых

температура отопляемых зданий снижается до определенного за-

данного минимума.

Эти системы применяются на новолвтоматиэированных абонен-

тах.

Многолетними наблюдениями было установлено, что при ис-

пользовании регуляторов в климатических условиях НРБ реали-

зуется экономия тепла 10-15% годового потребления.

Эти регуляторы и системы регулирования абонентскими вво-

дами, ГАС и ЦТП, считаются выполненными на высоком современ-

ном техническом уровне.
•М-
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Разработаны унифицированные схемы абонентских вводов для

пофасадного регулирования отопления при использовании описан-

ных систем регулирования. Взяты во внимание: число подогрева-

телей для отопления, возможные схемы /параллельная, смешанная,

последовательная/ для включения подогревателей для БГВ и другие

особенности объектов и абонентских вводов.

Для регулирования отопления в административных, культурно-

бытовых и др. нежилых зданиях разработан микропроцессорный

адаптивный оптимизатор /МАО/. В этих зданиях, которые часто

используют только 1/3 общего времени в условиях 5-дневней ра-

бочей недели, оптимизатор обеспечивает нормальное отопление

в часы их использования. В остальной части суток он разрешает

снижение теплоотдачи, сообразно с зданием, метеорологическими

условиями и пр., но так, чтобы D чрчяле периода использования

обеспечить необходимый температурный режим.

МАО разработан при учитывании характерных особенностей

работы в больших системах теплоснабжения. Используя большие

возможности быстроразвиваютейся микропроцессорной техники,

достиглось до разработки МАО с сравнительно большими функцио-

нальными возможностями.

Функционально МАО включается в действие совместно с тра-

диционными регуляторами отопления. Его активное вмешательство

в процессе регулирования имеет место в т.н. "оптимизационном

периоде" - время, в которое объект не используется. По су-

ществу оптимизационный процесс начинает с момента выключения

отопления, что можно осуществить задолго до конца рабочего

дня. Начинается процесс свободного контролируемого охлажде-

ния здания, следя, чтобы температура в помещениях оставалась

над определенного заданного минимума. МАО определяет момент

включения отопления таким образом, чтобы к началу рабочего

дня внутренняя температура снова достигла предварительно за-

данной стоимости. Необходимое время включения и выключения

отопления вычисляется постоянно МАО на основании заложенных

в его "память" основные зависимости протекания процесса, вве-

дение при помощи специальной программы.
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Оптимизатор в состоянии даст дополнительную экономию

в 10-12% тепла на отопление сверх экономии, реализуемой на

традиционных регуляторах. Он полностью отвечает современным

техническим требованиям и решениям ведущих в этой области

фирм. Исследования, проведенные с индивидуальными радиаторны-

ми регуляторами показали, что для того чтобы они были исполь-

зованы, жильцы в зданиях должны быть заинтересованы. Это при-

водит к выводу, что специально в жилых зданиях их применение

должно осуществляться параллельно с соответствующими сред-

ствами и системами индивидуального измерения, отсчета и рас-

пределения потребления тепла.

Считается целесообразным автоматизацию в системах тепло-

снабжения реализовать с учетом трех уровней регулирования:

- центральное регулирование в источниках и узлях питания

по районам;

- местное регулирование в ЦТП, ГАС и индивидуальных

абонентных вводах температуры воды для БГВ и отопления;

- индивидуальное регулирование отопительных приборов,

в сочетании с системами и средствами индивидуального измере-

ния, отсчета и распределения тепла.

По создании систем диспетчерского управления реализован

первый этап информационной системы теплофикационной системы

Софии. В ЦЦП получается информация о состоянии, работе и па-

раметрах в четырех главных источниках /каждый мощностью

500-800 МВт/ и в насосных станциях. Данные подаются на видео-

дисплей или на печатающее устройство. Получается информация

о температурах, давлениях и расходах ня подойъектах. В даль-

нейшем предусматривается и обработка информации, архивирова-

ние и решение оперативных задач в реальное время.

Для других систем в стране сделаны предпроектные изыс-

кания для сооружения систем диспетчеризации, охватывающие

как водяные, так и паровые тепловые сети. Предусматривается
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первоначально/Чтобы они исполняли информационные функции, а

позднее реализовать и управленческие функции. Для различных

теплоснабдительных систем разработки находятся на разных эта-

пах проектирования.

р.

I
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Technische und technologische Lösungen für die rationelle Aus-

legung und den wirtschaftlichen Betrieb großer Fermvf.rmesysteme

im Zusammenhang mit dem W&rmetransport über große Entfernungen

Dipl.-Ing. E. Kliemann

Dr.-Ing. V/. üura

DDR

Zusammenfassung

Die Fernwärmeversorgung stellt eine effektive Form der Ener-

gieversorgung für Heizung, Gebrauchswarmwasserbereitung und

den kommunalen Bereich dar.

Durch die Errichtung von Heizkraftwerken sowie die Auskopplung

von iïa'rme aus konventionellen Kondensationskraftwerken und Kern-

kraftwerken wird in großem Maße Primärenergie eingespart, aber

darüber hinaus ein bedeutender Beitrag zur Umweltentlastung ge-

leistet.

I

Im Zusammenhang damit erfolgt der ständige weitere Ausbau be-

stehender Fernwërmenetzsysteme, eine beträchtliche Erhöhung

der Wärmeleistung, die Vergrößerung der Transportentfernungел

und der Kennweiten der Wärmele itungen.

Diese Tatsachen erfordern die Entwicklung technologischer Lö-

sungen zur thermisch und hydraulisch optimalen Auslegung der

großen Fernwärmenetzsystème und deren maximale Auslastung.



f.ï

7/12

Zu folgenden Lösungen bzw. Ergebnissen und über ihren Ent-

wicklungsstand wird berichtet:

- Spezielle einheitliche Koppelstationen zur durchgängigen

Anwendung des Prinzips der Direkteinspeisung

- Aussagen über notwendige Maßnahmen zur Erzielung einer hohen

Versorgungszuverlässigkeit und Betriebssicherheit

- Verfahren zur Dampferzeugung aus Heizwasser und Dampfver-

dichtung zur Erschließung industrieller Bedarfsträger

- Einsatz von Kreiselpumpen als Turbinen zur Nutzung von Dif-

ferenzdrücken in bestimmten Netzbereichen

- Auslegungsgrundsätze für Wärmespeicheranlagen und deren Ein-

satz zur Minimierung der elektrischen Minderleistung.

Zur Rationalisierung des Baus und des Betriebes von Fernwärme-

leitungen wurden ebenfalls verschiedene Lösungen erarbeitet,

von denen u. a. vorgestellt werden:

- Einsatz reibungsmindernder Additive zur DruckverlustSenkung

in Fernwärmenetzen

- Spezielle Kompensatoren zur reaktionsarmen Aufnahme der

Wärmedehnung von Wärmeleitungen

- Reibungsarme Rohrlager zur Aufnahme extrem großer Dehnwege

der Rohrleitungen

- Technologie zur Herstellung maßgerechter Sockelfundamente

bei extrem großem Sauf ort schritt

t' - Formstabile Wärmedäminelemente mit hoher Lebensdauer und '!

y. hohem Vorfertigungsgrad. ?.

-1OO6-
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Bekanntermaßen führte die nutslose Abführung der Kondensa-

tionswärme in Kraftwerken zu der Überlegung den thermischen

Wirkungsgrad des Kraftwerksprozesses dadurch zu verbessern,

daß die mit dem Kühlwasser abgegebene Wärme einem nützlichen

Zweck, so z. B. der Wärmeversorgung zugeführt wird. Mit der

Einführung des Heizkraftwerksprozesses begann die eigentliche

Entwicklung der ü'ernwärmeversorgung.

Zwischenzeitlich wurden kleinere Heizkraftwerke und Heizwerke

auf der Basis von tteizöl, Erdgas und insbesondere .Rohbraun-

kohle errichtet und in bestehende Fernwä'rmesysteme einbezogen.

Die energiewirtschaftliehe Strategie der nächsten Jahre und

Jahrzehnte in der DDE wird jedoch gekennzeichnet sein durch

die Hekonstruktion großer Kondensationskraftwerke, die Errich-

tung weiterer Kernkraftwerke und die Ablesung veralteter Wär-

meerzeugungsanlagen in den Schwerpunkten der Wärmeversorgungs-

zentren.

Dadurch ergeben sich Möglichkeiten zur Auskopplung von Wärme

aus den Kondensationskraftwerken; damit verbunden zur Einspa-

rung von Primärenergie und zur Reduzierung der Umweltbelastung

durch Hauchgase und deren schädliche Bestandteile.

Die Wärmeauskopplung aus konventionellen Kondensationekraft-

werken und Kernkraftwerken ist jedoch auf Grund der Standort-

bedingungen immer mit einem Wärmetransport über große Entfer-

nungen verbunden. Diese Entfernungen betragen im günstigsten

Fall etwa 20 km, kb'nnen jedoch für DDR-spezifische Verhält-

nisse immerhin bis auf 100 km ansteigen. Damit einher gehen

für den Wärmetransport mit hilfe des Wärmeträgers Wasser Fonds-

Vorschüsse für derartige Investitionen in der Größenordnung

von mehreren Hundertmillionen Иагк jährlich.

Diese Tatsache erfordert bereite bei der Planung und Vorbe-

reitung solcher Vorhaben technisch-wissenschaftliche Unter-

suchungen, die eine rationelle Auslegung des Systems, als auch
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deren wirtschaftliche Betriebsführung gewährleisten, is wurden

deshalb im VEB Wärmeanlagenbau, als Zentrum der angewandten For-

schung, Planung und liealisierung von Fernwkrmesystemen, seit

mehreren Jahren theoretische und experimentelle Untersuchungen

durchgeführt, die mit den nachfolgend beschriebenen Ergebnissen

verbunden waren.

2. Verfahren zur thermisch und hydraulisch optimalen Ausle-

gung_großer_£;ernwärme Systeme

In der Vergangenheit wurden Fernwërmesystème in der DDR über-

wiegend in den Parametern tv = 150 °C und tß = 70 ... 80 °C

als Heißwassersysteme mit direkter Einspeisung der Abnehmer-

anlagen ausgelegt, blit dem Bau sog. übergeordneter Heisnetze,

wie sie auch Fernwärme-Transitleitungen darstellen, erfolgte

aus wirtschaftlichen Gründen der Übergang zu Vorlauftempera-

turen von bis zu 180 °C. Abhängig von der geodätischen Struk-

tur und den Konzessionsdrücken der Abnehmeranlagen der Druck-

stufe PN 10 machte sich meistens eine hydraulische Trennung

der Teilnetze mit Hilfe großer zentraler Wärmeübertragereta-

tionen erforderlich, i/iese Lbsung bot bei entsprechender si-

cherheitstechnischer Auslegung die Gewähr dafür, daß sowohl

eine Überschreitung der Konzessionsdrücke infolge Huhedruck-

ausbildung, als auch die Dampfbildung in jeder Betriebssitua-

tion vermieden wird. Allerdings sind und waren derartige tech-

nische Lösungen mit einem hohen materiellen und finanziellen

Aufwand verbunden. Auf Grund technisch-wissenschaftlicher Er-

kenntnisse, zum hydraulisch instationären Verhalten von Heiz-

wasser-Fernwärmenetzen bei auftretenden Zweiphasengebieten,

die an einer Großversuchsanlage experimentell ermittelt wur-

den [1 j, konnte und kann künftig auf eine hydraulische Tren-

nung von Teilnet2en, auch mit unterschiedlichen Parametern ver-

zichtet werden.

Als Alternative zu den großen zentralen Wärmeübertragersta-

tIonen wurden in den letzten 2 Jahren und werden auch in Zu-

kunft sogenannte Koppelstationen konzipiert und errichtet.

Das Wirkprinzip dieser Stationen ermöglicht die durchgängige

Anwendung des Prinzips der direkten Einspeisung. Diese Koppel-
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Stationen, die in ihrer .Funktion Druckerhöhungs- und Beimisch-

aufgaben übernehmen, haben folgende Funktionsgruppen:

Druckregelung im Vorlauf.

Unterschiedliche Druckanforderungen zwischen dem Primär- und

Sekundärteil des Wärmenetzes werden durch einen vom Mitteldruck

des -okund&rnetzes geführten Nachdruckregelkreis eingestellt.

Der Istwert des Ititteldruckes wird durch Messungen des Vor- und

ßücklaufdruckes im óekund&rnetz abgebildet.

Wärmelastregelung.

Zwecks Anpassung des Differenzdruckes im Sekundernetz an die

sich verändernden Bedingungen im Sekundärnetz und für die Aue-

regelung der Wärmebi'! nz wird eine Drehzahlstellung, der als

Beimischpumpen arbeitenden Sekundärnetzpumpen in Abhängigkeit

vom Differenzdruck des Metzschlechtpunktes im Sekundärnetz an-

gewendet. Die Einstellung der variablen Sekundärvorlauftempe-

ratur erfolgt durch die Änderung der. Primärumwälzmenge mittels

Drehzahlregelung der als Druckerhöhungspumpen arbeitenden Se-

kund ärnetzpumpen.

Anstauregelung.

jfiir die selbstätige Trennung des Primär- und Sekundärteiles

im Rücklauf und zur Anstauregelung in bestimmten Lastbereichen

werden Stellorgane im Kücklauf eingesetzt. Sie dienen haupt-

sächlich zur i'ixieiung des Arbeitspunktes, der als Druckerhö-

hungspumpen arbeitenden Kreiselpumpen.

Verriegelungs- und Schutzeinrichtung.

Von entscheidender Bedeutung für die Punktion der Druckerhö-

hungs- und Beimischstationen sind die Verriegelungs- und

Schutzeinrichtungen. Die Hauptaufgabe des Verriegelungs- und

ùchutzsystems besteht darin, die unterschiedlichen Puhedruck-

anforderungen im irimär- und Sekundërnetz zu erfüllen und un-

zulässige iietriebszustände im Netzsystem zu vermeiden. Der

Anlagenschutz des üekundersystems wird hauptsächlich durch

die auch zu liegelzwecken eingesetzten Stellarmaturen an der

Trennatelle zum rrimärnetz übernommen. Diese Stellarnaturen

sind so auszuwählen, daß sie auch bei Ausfall der Hilfsener-

gie mit definierter cichließzeit die Trennfunktion ausführen.

-1009-
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Die Funktion des Verriegelungs- und Schutzsystems ist in[2J

enthalten und bildet die Grundlage für die Projektierung sol-

cher Stationen in der Wärmeversorgung der DDE.

Eine Untersuchung im VEB Warmeanlagenbau zur Versorgungszuver-

lässigkeit und zur Betriebssicherheit in der Pernwërmeversor-

gung unter dem Aspekt des Wärmetransportes über große Entfer-

nungen hat ergeben, daß die Versorgungszuverlassigkeii der Wär-

meversorgung in ihrer Gesamtheit durch die Anwendung eines Drei-

leitersystems in hohem Maße gegeben ist. Es erweist sich u. E.

dabei als besonders zweckmäßig und effektiv für eine wirtschaft-

liche Gesamtauslegung ein Dreileitersystem so zu konzipieren

und zu betreiben, daß zwei Leiter gleichen Durchmessers als Vor-

laufleitung betrieben werden. Eine weitere Leitung, ebenfalls

mit dem gleichen Durchmesser der beiden Vorlaufle itungen, wird

als .Rücklaufleitung eingesetzt. Bei dieser Betriebsweise ent-

stehen naturgemäß in der üücklaufleitung entsprechend höhere

Druckverluste, die durch Rücklaufdruckerhöhungspumpen überwun-

den werden. Durch den Parallelbetrieb der 2 Vorlaufleitungen

entsteht ein wesentlich geringerer Druckverlust, so daß im Vor-

lauf auf den Einsatz von Druckerhöhungspumpen verzichtet wer-

den kann, iuit dieser Schaltung ist der Vorteil verbunden, daß

nur Pumpen, die für Rücklauftemperaturen von max. 80 °C ausge-

legt werden, einsetzbar sind. Beim Ausfall einer bzw. mehrerer

Rücklaufdruckerhöhungspumpen ergibt sich ein aus sicherheits-

technischen Gründen positiver Effekt in der DruckschaubildVer-

lagerung. Im Falle einer Störung an einer Rücklaufleitung (To-

talausfall) eines Stranges besteht die Möglichkeit, nach durch- ;

geführten Berechnungen, immernoch eine Leistungsabführung von

70 % zu gewährleisten. Empfehlenswert ist u. E. weiterhin eine

Verschaltung der Vorlaufleitungen, d. h. in Abständen von 20 % ;

der Gesamttraesenlange Jchieberstationen anzuordnen, mit denen |

entsprechende Teilabschnitte außer Betrieb genommen werden kön- h

nen. iJurch diese Verschaltung ergeben sich Möglichkeiten der '•]

Leistungsabführung in der Größenordnung von mehr als 90 %. :;!
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Die Effektivität der zentralen Wärmeversorgung kann durch die
Integration industrieller Wärmebedarfsträger weiter erhöht
werden. Die geringere TransportWürdigkeit von Wasserdampf ge-
genübe.? Heißwasser als Wärmeträger erfordert die stärkere
Orientierung auf Heißwasser auch in technologischen Wärmepro-
zessen. Trotz vieler Bemühungen um Reduzierung des Tempera-
tarniveaus technologischer V/ärmeprozesse wird auch künftig
für eine Vielzahl von Abnehmeranlagen eine DampfVersorgung
unumgänglich sein. Mit Hilfe der Sekundärdampferzeugung kann
zukünftig ein Anschluß verschiedener DampfVerbraucher an
Heißwaseersystème erfolgen. Die unmittelbar erzielbaren
Dampfdrücke werden insbesondere durch die Vorlauftemperatur
des Wärmeträgere bestimmt und liegen in der Regel unter 0,3 MPa.
Eine Druckerhöhung zur Anpassung an die Abnehmerforderungen
setzt die mechanische Verdichtung des v/asserdampfes voraus.
Die energiewirtschaftliche Bedeutung der Wasserdampfverdich-
tung für die Wärmeversorgung, ihr hoher energieökonomischer
und ökologischer Effekt veranlaßten mehrfach zur Ausarbeitung
von Entwicklungsforderungen Г3"1.

Die Sekundärdampferzeugung aus Heißwasser ist in V/ärmeversor-
gungesystemen der DDR seit Jahrzehnten Stand der Technik.
Eingesetzt werden heißwasserbeaufschlagte Verdampfer, meist
als Rohrbündelwärmeübertrager ausgeführt. Durch die Erprobung
von EntspannungsVerdampfern und eines Wasserdampfverdichtere
sowie Untersuchungen zu rationellen schaltungstechnischen
Lösungen wurden Voraussetzungen für die effektive Nutzung
dieser Verfahren in der zentralisierten Wärmeversorgung ge- v

schaffen und damit Voraussetzungen für eine höhere Ausla-
stung von Fernwärmetransitleitungen und zur Reduzierung der >;
Anlagenkosten und Betriebskosten. Als besondere Wissenschaft- ^
lich-technische Entwicklungeaufgaben galt es, entsprechende >'/
Betriebeerfahrungen für heißwasserbeaufschlagte Entspannungs- c

Verdampfer und Jüetriebserfahrungen beim Einsatz sog. Trocken- ;;Ji
lauf-Kolbenverdichter für Wasserdampf, zu sammeln. In gemein- Л

earner Arbeit der Sektion Energieumwandlung der Technischen
Universität Dresden mit dem Institut für Energieversorgung '
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und dem VKB Wärmeaalagenbau wurde eine Erprobung beider Sy-
stemelemente vorgenommen. In einem eigene dazu errichteten
Fernwärmeversuchsstand [4] wurden die entsprechenden theore-
tischen und experimentellen Untersuchungen durchgeführt. Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen sind gleichermaßen nutzbar
für die Optimierung der anlagentechnischen Gestaltung zur Se-
kundärdampferzeugung und -Verdichtung und bilden eine Grund-
lage für die spätere Einführung solcher Verfahren im Bereich
der Wärmeversorgung der DDR.

Eine besondere Forderung, die sich im Zusammenhang mit der
Auekopplung von Wärme aus konventionellen Kondensationekraft-
werken und Kernkraftwerken ergibt, ist eine Minimierung der
elektrischen Minderleistung der Erzeugeranlagen. Durch den
Einsatz von Verdrängungsspeichern besteht die Möglichkeit der
zeitlichen Begrenzung der elektrischen Minderleistung. Durch
jede Art des Einsatzes von Wärmespeichern erhöht sich jedoch
gleichzeitig die Minderleistung außerhalb der Spitzenzeit. Se
muß eingeschätzt werden, daß eine teilweise Kompensation der
elektrischen Minderleistung und eine begrenzte Bntladezeit
der Speicheranlagen notwendig sein wird. Es ist grundsätzlich
von der Einordnung einer Speicheranlage in ein System von
Traneitleitungen auszugehen, weil dadurch gleichzeitig eine
Havariereserve zur Heizwasserbereitstellung geschaffen wird.
Der Ersatz von Speicherbehältern durch eine Rohrleitungsspei-
cherung ist wegen der höheren Anlagenkosten nicht zweckmäßig.
In jedem Fall ist zu prüfen, wie durch leistungssteigernde
Maßnahmen in vorhandenen Kondensationskraftwerken bzw. die
Rekonstruktion entsprechender Erzeugungsanlagen auf der Basis

' von Rohbraunkohle bzw. ein schnellerer Ausbau von Kernkraft-
!• werken eine optimale Auslegung von Speicheranlagen oBg- ;
j?: lieh ist. I
1; In řernwfírmesysternen besteht oftmale die Notwendigkeit, das
:•• Druckniveau von Übergeordneten Teilsystemen (z. B. Transit- ••
? traesen) an das von nachgeordneten Teilsystemen (z. B. Wohn- :
!' gebietsnetzen) anzupassen. Verursacht wird das durch die in ;
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den Abnehmerstationen, im Vergleich zu den Haupttraneportlei-

tungen, relativ niedrigen zulässigen Betriebsdrücke. Die Re-

duzierung des Druckniveaus wird bisher über eine Drosselrege-

lung realisiert. Energetisch bedeutet das eine Umwandlung der

von den elektrisch angetriebenen Umwälzpumpen erzeugten Druck-

höhe in У/ërmeenergie.

Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Lastfall kann

die Drosselung relativ hoher Druckdifferenzen bei großen Mas-

senströmen erforderlich werden.

Ziel der Untersuchungen ist es, das verfügbare Druckgefëlle

mit Hilfe einer Turbine zur Stromerzeugung zu nutzen. Die

dabei gewonnene Elektroenergie wird dann in das Slt-Netz ein-

gespeist. Dadurch verringert sich die Kenße der insgesamt für

den Betrieb des Wärmenetzes erforderlichen Elektroenergie.

Da das normale Turbinenbauprograœm der DDR-Industrie für die

erforderlichen relativ kleinen Leiatungsgrößen keine geeig-

neten Turbinentypen anbietet, wird untersucht, inwieweit Heiß-

wasserpumpen als Turbinen eingesetzt werden kennen. Durch das

relativ große Angebot von Heißwasserpumpentypen ist eine gute

Anpassung der Pumpenturbine an die jeweiligen Einsatzbedingungen

möglich.

Die prinzipielle Eignung einiger Kreiselpumpen zum Betrieb als

Turbine ist durch Untersuchung des Pumpenherоtel1ers bereite

nachgewiesen worden.

Es*ist noch zu untersuchen, mit welchem Regelverfahren für

die Turbine eine maximale Ruckspeisung von Elt-Energie in

das Netz bei gleichzeitiger Realisierung der erforderlichen j

Druckreduzierung für das IVarmenetz möglich ist. í

Ů

7. Technologien zur Nationalisierung des Baus und der Betriebe- ';

Unter den Bedingungen dee Wärmetraneports Uber große Entfer-

nungen ist ein erheblicher Energieaufwand zur Überwindung der
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durch die Rohrrauhigkeit verursachten dynamischen Druckver-
luste verbunden. Damit kommt der Realisierbarkeit druckver-
lustsenkender Maßnahmen eine große Bedeutung zu. Es wurden
bereite Untersuchungen über die Wirksamkeit reibungsmindern-
der Additive durchgeführt. Dazu gibt es drei theoretische
Wege zur Lösung dieser Aufgabe:

- Herstellung von Bohren mit höherer Oberflächengüte der In-
nenwand durch veränderte Pertigungsverfahren

- Beschichtung der Bohrinnenwand mit einer Gleitfläche ge-
ringerer Rauhtiefe

- Beimischung von reibungsmindernden Additiven in den Wärme-
träger.

Alle bisher untersuchten hochmolekularen Additive erwiesen
sich als ungeeignet, da sie ihre Wirksamkeit sowohl ala Wi-
derstandsverminderer als auch als Strömungsbeschleuniger ober-
halb von 90 °C verlieren und durch ihren irreversiblen mecha-
nischen Abbau eine laufende Nachdosierung erforderlich ist.
Bine Möglichkeit, die Druckverluste in Wärmenetzen ohne nega-
tive Nebenerscheinungen zu senken, ist durch die Zuführung
temperaturbeständiger kationischer Tenside mit langen Kohlen-
Wasserstoff kette« möglich. Um zu quantitativ abgesicherten
Aussagen zum Widerstands- und Wärmeübergangsverhalten sowie
zur thermischen und mechanischen Stabilität auegewählter Addi-
tive zu kommen, wurden bereite 1967 Messungen an einem realen
fernwärmenetz begonnen und 1988 an einer entsprechenden Ver-
suchsanlage weitergeführt. Momentan sind mehrere mögliche Che-
mikalien, die verfügbar, preisgünstig erhältlich und theore-
tisch die erforderlichen bedingungen erfüllen, ausgewählt wor-
den und werden einer komplexen Untersuchung unterzogen. Sollte «'
sich auch nur eine üruckverlustSenkung von 5 % gegenüber dem Д
gegenwärtigen Zustand ergeben, würde das im Laufe des Betriebe ..
großer ťemwarraesysterne zu erheblichen Einsparungen an elek- ,'
trisoher Antriebeenergie fUr die Umwälzpumpen und Betriebsko- Л '
stensenkungen führen. "
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Bei der Verlegung ober- und unterirdischer Fernwärmeleitungen
wurde und wird die V/ermedehmmg der Rohrleitung im allgemei-
nen durch konventionelle U-Bogen-Dehnungsausgleicher aufge-
nommen. Die U-Bogen-Üehnungsausgleicher verursachen im allge-
meinen ein Katerialmehrverbrauch von etwa 15 %, gegenüber
einer kompensatorlosen Leitung. Damit verbunden ist außerdem
eine Druckverluaterhöhung gegenüber der kompensatorlosen Ver-
legung von 40 bis 60 %m Außerdem steigt durch die U-Золеп-
Dehnungsausgleicher der Flächenbedarf und damit die ökologi-
sche Belastung erheblich an. Als Alternative zu den herkömm-
lichen U-Bogen-üehnungsausgleichern werden u. a. in der UdS£H
und in der CS3R mehr oder weniger wartungsfreie Stopfbuchskom-
pensatoren, zum Teil recht erfolgreich, eingesetzt. Interna-
tional üblich ist außerdem die Anwendung von v.ellrohrkompen-
sstoren, die jedoch nicht unbedeutende zusätzliche Anlagen-
kosten verursachen. In der DDR wurde in den letzten Jahren ein
neuartiger Kompensator, der sog. Gelenkbogen-Dehnungsausglei-
cher entwickelt und bereits mehrfach in verschiedenen Fernwär-
meleitungen eingesetzt. Dieses neue Konstruktionselement ist
in der Lage Dehnwege aufzunehmen, für die ca. 3 bis 4 herkömm-
liche U-Bogen-Dehnungsausgleicher eingesetzt werden müßten.
Jie Dehnungsaufnahme für Kompensatoren z. B. der Nennweite
DN P00 betrügt praktisch etwa 1500 mm. Darüber hinaus zeichnet
sich dieses Konstruktionselement dadurch aus, daß es selbst-
dichtend ist und nur geringe Heaktionskräfte verursacht. Die
#roße Dehnungsaufnähme ermöglicht Festpunktabstände von etwa
10C0 m bei '.Värmeleitunaen der Nennweite DN 800 bis DU 10CO [5].
Durch den Einsatz von Gelenkbogendehnunßsausgleichern reduzie-
ren sich, ähnlich wie bei den Stopfbuchsdehnungsaus^leichern,
die 'Jeaamtdruckverluste um etwa 15 % gegenüber der konventio-
nellen Verwendung von U-Bogen-üehnungsausgleichern, --eit nahe-

" ;:u 5 Jahren befindet sich ein Gelenkbogendehnungsausgleicher -̂'
£• d»M- Nennweite i)N 300 erfolgreich in Betrieb. Drei weitere Aus- '

}
Л

|j .-lficher der Nennweite DN B00 sind seit 1985 ohne Beanstandungen >*.';
J> :r, betrieb. Die damit abgetschlossenen Langzeitversuche bilden
îj ir.néhr die Voraussetzung für eine Breitenanwenuung dieser Bau- -
$ elemente im i'ernwiirmeleitungsbau der DDR. Für- die Realisierung

von Transport-
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7/12

entfernungen von 60 bis 100 km wird die Anwendung dieser Aus-

gleicher eine unbedingte Voraussetzung für den rationellen

Bau und den effektiven Betrieb der großen Heiznassersysteme

sein.

Im Zusammenhang mit dem prinzipiell geplanten Einsatz der

vorgenannten Gelenkbogendehnungsausgleicher wurden im Jah-

re 1987 neuartige reibungsarme Lager zur Aufnahme großer und

größter Dehnwege entwickelt 6Í . Diese Lager zeichnen sich

durch ein materialsparendes Konstruktionsprinzip aus und

Übertragen an der Rohrleitung auftretende Dehnwege auf klein-

ste Fundamentgroßen. Sie arbeiten nach dem Prinzip eines Rol-

lenlagers mit einer Übersetzung eines großen Durchmessers auf

eine, als Nabe ausgeführte Rolle. Die Besonderheit dieses neu-

artigen Lagers besteht darin, daß durch die beiderseits des

Rohres angeordnete Lager gleichzeitig eine tangentiale Kraft-

einleitung der Auflagerkräfte in die Rohrleitung erfolgt und

damit eine Beulung der Rohrleitung verhindert wird. Diese neu-

artige Lagerkonstruktion ermöglicht die Realisierung eines

Reibfaktors von /<=O,1, so daß außerordentlich geringe hori-

zontale Lagerkräfte auftreten und kleine materialsparende Sok-

kelfundamente zur Anwendung kommen können. Die praktische Er-

probung dieser Lager steht jedoch noch aus und erste Ergeb-

nisse, als Grundlage für die serienmäßige Herstellung, werden

1988 vorliegen.

Zur Herstellung dieser Sockelfundamente für oberirdisch ver-

legte Rohrleitungen wurde mit dem sog. Efos-Verfahren eine

rationelle Technologie entwickelt, die seit mehreren Jahren

durch verschiedene Baubetriebe der DDR erfolgreich angewen-

det wird [l\ . i

Die Technologie ist durch folgende Hauptaktivitäten auf der V

Baustelle gekennzeichnet:

- Aussehachten der Baugrube mit annähernd senkrechten Van- ,:

düngen

-1016-
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- Kontage plattenfürmiger Stahlbetonfertigteilen, wofür spe-

zielle Kontagehilfsmittel erforderlich sind

- Pein Justierung der i?'ertigteile

Einbringen von monolithischem Beton, wodurch im Zusammen-

wirken mit dem vorhandenen Baugrund die Fertigteile stabi-

lisiert werden.

Gegenüber anderen gebräuchlichen Verfahren aur Herstellung

von Sockelfundamenten bietet das Efoe-Verfahren folgende Vor-

•ile:

es können relativ leichte, plattenförmige Pertigteile, die

im Betonwerk mit den notwendigen Lagerplatten ausgerüstet

worden sind, einfach, schnell und sehr maßhaltig montiert

werden

die plattenförmigen Fertigteile sind sehr wirtschaftlich

herstellbar sowie günstig zu transportieren, umzuschlagen

und zu lagern

- infolge der relativ kleinen Eigenmasse der Fertigteile ist

es möglich, diese auch für größte Nennweitenkombinationen

mit leichten Hebezeugen umzuschlagen und zu montieren

- die Anzahl der Fertigteile und der Montageaufwand können

minimal gehalten werden, weil selbst für Zweileitersysteme

bis DN B00 lediglich ein Fertigteil je Fundament zu mon-

tieren ist

- ее ist ein relativ geringer Brdstoffaushub erforderlich;
die senkrecht auszuhebenden Baugrubenwandungen und die Bau-
grubeneohle müssen nur grob planiert werden

- Auf Grund einer Einspannung bzw. Teileinspannung der Punda- I

mente im Baugrund tritt eine Verminderung des Materialein- I

eatzes im Vergleich zur Herstellung der Fundamente in ab?,e- v

böschten Baugruben ein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Rationalisierung des Fernwärme- ;«

leltungsbaue ist die Entwicklung formstabiler Warmedemmêlemente

-1017- :
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mit einer hohen Lebensdauer und einem hohen Vorfertigungs-
grad. Bei der Erarbeitung dieser Lösung wird davon ausgegau
gen, daß der heute fast ausschließlich zur Wärmedämmung vox.
ï/àrmeleitungen genutzte Werkstoff Mineralwolle auoh in den
für die gestellte Aufgabe relevanten Zeitraum bestimmend sei
wird.

Deshalb wird es Inhalt noch durchzuführender Untersuchungen
sein, Möglichkeiten der Konfektionierung von Mineralwolle zu
finden, mit dem Ziel formbarer Dämmelemente, die zur Herstel-
lung von formstabilen Wärmedämmachalen dienen können. Schwer-
punkt wird es dabei sein, eine oder mehrere Materialkombina-
tionen auf der Basis Mineralwolle nachzuweisen, die das Er-
reichen des angestrebten Ziels gewährleisten. Oie Dämmscha-
len sollen sich durch eine hohe mechanische, thermische und
feuchtemäßige Belastbarkeit auszeichnen.

Basierend auf dem prinzipiellen Aufbau der gefundenen Wärme-
dämmkonstruktion werden grundsätzliche Untersuchungen zum
notwendigen technologischen Prozeß durchgeführt, der sich
durch eine Erhöhung des Vorfertigungsgrades und eine Verrin-
gerung des technologischen Aufwandes an der Baustelle aus-
zeichnen muß.

Die neuartige technische Lösung soll ein Erreichen der norma-
tiven Nutzungsdauer für Wärmedämmkonstruktionen garantieren
und somit die erhöhten Kosten, die zum Ausgleich der Betriebs-
verluste, resultierend aus Schäden durch äußere Einflüsse, an- '
fallen, einsparen.

•;, Kosten aus Materialeinsatz und technologischen Prozessen diir- .»;
v fen bei der neuen technischen Lösung nicht höher sein als Ko- |
•-• sten aus Materialeinsatz, technologischen Prozessen und Repa- /
\< raturen bei der herkömmlichen Wärmedämmkonstruktion. :
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Rechnergestützte tJärmeleitzßntralen und mikroelektronische

Automatisierungslösungen für Heizwerke

Krannich, Schulschenk

DDR

Zusammenfassung

Die in der Fernwärmeversorgung der DDR singesetzten geräte-

und programmtechnischen Lösungen für rcchnergestützte

Wärmeleitzentralen werden vorgestellt.

Am Beispiel eines Typenheizwerkes, ausgerüstet mit 40-t/h-

Dampferzeugern, werden die Automatisierungsebenen, ihre

Aufgaben und ihr gerätetechnischer Aufbau erläutert.

T1

i
1

1. Einleitung

Um eine sichere und optimale Betriebsführung von Fernwärme-

versorgungssystemen zu gewährleisten, wird zunehmend ver-

besserte Automatisierungs- und Informationstechnik in den

Bereichen der Abnehmeranlagen, Farnwännenetze und Erzeurjer-

anlagen eingesetzt.

In der DDR werden die HeiGwasser-Fernwärmenotze vorwiegend

im offenen hydraulischen Verbund betrieben. Den Energiekom-

binaten obliegt im allnemoinen rlnhni Warmcorzougùnn unrl

- t l ' n n s p o r l t) i S 711 I'UUI AhllOliniornil I OjJCIl . КОШШНММ I l)(! 1,Г il)b(!

haben die Aufgabe, die Wärmoversorguiuj von der Abnehinuran-
lage bis zum Wohnraum zu sichern. '

Mit den Entwicklungen der Bauakademie dur DDR: Einsatz von

Mikrorechnerbausteinen zur Übernahme der Üborwachungs-,

Í
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Steusrungs- und Regelfunktionen in den Abnehmeranlagen sowie
in der Leittachnik wurde dieser Anlagenbereich vollständig
automatisiert.
Zur rechnergestutzten Betriebsführung der Wärmeerzeugung,
-Verteilung und des -transportes wurden in den letzten fünf
Jahren durch das Institut für Energieversorgung Informations-
systeme auf der Basis von Mikrorechnern entwickelt und er-
folgreich eingesetzt. So wurden die Wärmeleit- oder Wärme-
dispatcherzentralen mehrerer Bezirkshauptstädte und der
Hauptstadt Berlin mit prozeßgekoppelten Mikrorechneranlagen
ausgerüstet, deren Aufgaben, Geräte- und Programmtechnik
nachfolgend näher erläutert werden sollen.
Moderne Mikrorechner-Leittschnik wurde in den Erzeugeran-
lagen, wie z. B. an den 60-MW-Heizkraftwerksblöcken, rea-
lisiert. Hier soll über die Automatisierungslösung eines
Heizwerkes, ausgerüstet mit 40-t/h-0ampfkesseln, berichtet
werden.

2. Rechnerqsstützte Wänneleitzentralen

2.1. Geräte- und Programmsystem zur Lösung von Operativ-
djenstaufn&ben

Zur Lösung der Operativdienstaufgaben, d. h. die

hydraulische
thermische
energetische und
anlagentechnische

Überwachung der FWV-Anlagen wurde ein modulares prozeßge- л

koppeltos Informationssystem geschaffen. Es umfaßt die f

Í
- Meßwertgeber an dun Niitzßiiilpunktuii liiu uinsuhltoülich '•

wichtiger MeOgröOen der Warmeerzeugungsanlagen

Fernübertragunge
Rechnerkopplung

- Fernübertragungseinrichtungen für Meßwerte bzw. zur <*'
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- Meßwerterfassungs- und Verarbeitungsrechner

- Wartenrechner

Hauptaufgaben des Informationssystems sind:

- Wichtige Prozeßinformationen eines Fernwärmeversorgungs-
systems in konzentrierter Form schnell und übersichtlich,
auf anwählbaren Monitorbildern darzustellen, insbesondere
neben den dimensionierten Meßwerten auch daraus berechnete
Kenngrößen

- Signalisierung und Protokolliurung der Verletzung von tech-

nologischen Grenz- uiul Sollwurtun

- Sofortige Hardcopyausgabe auf Drucker mit allen Informa-
tionen auf einen Tastendruck hin

- Protokollierung sämtlicher oder ausgewählter Bilder auf
ein Kommando hin und als Schicht- oder Tagesprotokolle

- Ermittlung von 15-Minuten- und Stundenmittelwerten sowie
Tagesmittelwerten oder kumulativen Tagessummen

- Auswertung von Binärsignalen (Alarme, Stellungsmeldungen
u.a.)

Zur Lösung dieser Aufgaben stehen zur Verfügung:

MeOwerterfassung

Dis Meßwerterfassung tsriolijt mit Mikrorechnern mit Prozeü-
peripherie zum Anschluß von
analogen passiven oder aktiven Signalen,
Binärsignalen, ;:
Zählwerten, £j
Impulsen. #

Oie Aufstellung kann zentral oder dezentral erfolgen. :
Bei dezentraler Aufstellung erfolgt clfe Kopplung über oine *
Fernsprecliloitunfl biu ]()() km mil Modem ortnr TMF zürn Worten- •)••'?
rechner.
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Meßwertverarbeitung

Das Echtzüitprogrammsvrtem realiaiur t eiiiü Vielzahl fornwär-
mespezifischer Aufgaben, u. a.:

- Prüfung der MeOwerte und Kenngrößen auf Sinnfällig-
keit

- Lineare Dimensionierung
- Technologische Grenzwitrtkontrolle
- Summen- und Dif fisrenzbildunn
- Temperatur- und druckkorrigierte Mengenstromermitt-

lung (Dampf, Wasser, Gas)
- NaQdampfkontrolle in Ferndampfleitungen
- Wärmeleistungsberechnungen für Dampf und HeiOwasser
- Dampfenthalpicn

Außerdem sind Programme zur Dinärsiynalverarbeitung vorhanden.
Das Einbinden von auf den Einsatzfall zugeschnittenen berech-
nungsprogrammen ist möglich.
Echtzeitprogrammsystemo mit Anwonclorsoftware zur

Meßwerterfassung, -verarfocitunij tmei
Oodicnerkoiiimuoikat ion

wurden bereits mehrfach angewandt und liegen in folgenden
Versionen vor:

Me0werterfas9ungssysteni Ursadat 5000 mit Prozeßperipherie
(VEB Elsktro-Apparnt(!-Work(! ßurlin-Tropluw) sowie Drucker,
Qildschirm, Tastatur
Das Programm ist PROM-resident gespeichert,

Ursadat 5000 (Meßwerterfassung) gekoppelt mit 8-ßit-Büro-
[,: computer A 5120 (VEB Robotron) (MoQwertvcrarbeitung und
.{'• Bedienerkommunikation)
ÍJ vjus Programin ennügliclil Dalun- und l'rugrnimnspeicherunB auf
/•: Disketten sowie quasigrafische Darstellungen. Mittels üedie-
/v ' führung sind Änderungen von Meüstellenparametern usw.

1
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ohne Programmierkenntniöse durchführbar. Berechnete Soll-
werte lassen sich über UrsacJat-Ausgabekanäle auf Regler und
Stellorgane direkt aufschalten.

Ursadat 5000 oder MESY (Meßwerterfassungssystem) gekoppelt
mit 16-Bit-Bürocomputer (ESER-IJC, IßM-kompatibel)
Diese Programmversion realisiert den AnschluO mehrerer
Ursadat 5000 oder MESY an einen Wartenrechner. (Bild 1)

Für Großanlagen, ab etwa 500 Meßstellen, ist das System
audatec des GRW Teltow einschließlich firmeigener Software
anwendbar, über ein Bussystem (bis 3 km) arbeiten Basisein-
heiten mit Pultstouerrechnern im Wartenbereich zusammen.

2.2. Geräte- und Programmsystem zur Lösung von Regimedienst-
•ufflabon

Es dient der Lastplanung und der Einsot/optimiorung dor im
Fernwirme-Vorbundbetrich nrtiuilüiulcn Er/ouguruliihcitcii.

Wärmelastgl§nung

Aus Daten vorangegangener Heizperioden wird aus Regressions-
analysen ein täglicher Wärmelastalgorithmus entwickelt. Er
dient als Eingangsgröße für die Einsatzoptimierung und stellt
einen Teil des gesamten Programmkomplexos dar.

Ausgehend von den äußeren Anforderungen wie Wärmebedarf,
Elektroenergieabgabe und den äußeren Bedingungen wie Brenn-
stoffkontingente und Verfügbarkeit der Brennstoffe (Gas, til,
Röhbraunkohle) wird nach einer ökonomischen Zielfunktion
(minimale Brennstofi'kosten) optimiert. Oem Wärmedispatcher
werden mit der Einsatzoptimierung für eile Zeitabschnitte
eines Tages (* 1 h) die Informationen für die Steuerung unter
Berücksichtigung der hydraulischen Restriktionen des Netzes

-1025-
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i es Systems gegeben.

Für die Lösung des Problems kam das Verfahren der Linearop-

timierung zur Anwendung.

Das Programmsystem besteht aus den 4 Teilprogrammen MATRIX,

VERSIN, OPTIM und AUSG.

Oie mehrfach erprobten Programmkomplexe liegen in den Ver-

sionen für Großrechner, für B-Bit-Bürocomputer sowie für

16-Bit-IBM-koinpatiblu Purtionalcouiputtu' vor.

2.3. Effekte der rechneraestützten Betriebsführuno

Oie Einsparung teils hochwertiger Energieträger beträgt

durchschnittlich mindestens zwischen 1 ... 2 H, möglich ge-

worden durch objektivierte Planvorgabe und Prozeßmeßtechnik.

Oie Arbeitsbedingungen für das Uispatcherpersonal verbessern

sich durch physische und psychische Entlastung.

3. Automatisierungslosuno für Heizwerke

Oie Oarlegung zur gerätotechnischen Ausstattung sowie zur

Aufgabenzuweisung geschieht am Beispiel eines Typen-Heiz-

kraftwerkes mit 40-t-Dampferzeuflorn, Schubrostfeuerung, mit

dem Brennstoff Rohbraunkohlo.

Beetandteile der technologischen Anlage sind drei Dampfer-

zeuger und der Komplex der Nebenanlagen.

Von der Automotisierungütechnik sind grundsätzlich die Auf-

gaben

Belastungsregelung der Dampfkessel,

Rechnergestützte Uetriebsführung besonders beim An-

und Abfahren,

Störungsüborwachunn »nil Slunní \п]ипшц,

Dokument lot lim dm- I'ro/uUdiilcn /иг l
Bilanzierung und uiiuruatischen Abrechnung

zu erfüllen.

i
i";
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3.1. Gerätekonfiguration

Es ist eine Geräteausstattung in 3 Ebenen vorgesehen. (Bild 2)
Dem ProduktionsprozeQ übergelagert dienen als 1. Ebene (pro-
zeQnahe Ebene/Leitstand) Basiseinheiten (BSE). Ergänzt werden
die BSE durch einen Anteil an konventioneller Gerätetechnik
als Back-up-System. Je eine BSE ist den technologischen Ein-
heiten (Dampfkessel, Nebenanlage) zugeordnet.
ProzeOführung und Eingriffe werden in dieser Ebene vorge-
nommen.

In der 2. Eliene (überwachende IHHMIC/I.DÍ ť.;t;ind) werden dt о
von den BSE bereitgestellten Daten übernommen und zur Über-
wachung aufbereitet. Für alle Dampfkessel wird ein gemein-

samer Applikationsrechner mit Peripherie dafür eingesetzt,

ebenso für den Gesamtumfang der Nebenanlagen.

Ein Bürocomputer (ВС) einschließlich Peripherie realisiert
die 3. Ebene (auswertende libonc) für üie Gesamtanlage. In

dieser Ebene werden rechnci-yustüLz t Aufgaben der Datendoku-

mentation, ProzeQanalyse und energetischen Abrechnung be-

arbeitet.

3.2. Aufgaben der AutomoUaluruniviohmion

Ole eingesetzten BSE gehören zum Automatisierungsgerätesystem

"audatec" des VEO Geräte- und Reglcrwerko Teltow. Angeschlos-

sen sind Bildschirm und Tastatur. Damit bildet die BSE eine

selbständig betreibbaru Rechnereinheil. Von ihr werden die

analogen und binären ProzeOsignale entsprechend einem von-

handenen Grundsoftwarepaket erfaßt und verarbeitet. Dazu \\

zählen Oimeneionierung, Sinnfälligkeitstest, Grenzwert-, Â

Mittelwert- und Summenbildung u. a. .''*

Weiterhin erfolgt die Belastungsregelung der Dampfkessel

mit Hilfe dieser Rechncroinhelt.
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Zur unmittelbaren rechnergestützten Überwachung und Betriebs-

führung der technologischen Anlage dienen:

- Übersichtsbilder

Sie zeigen einen Überblick über jeweils max. 10 Gruppen

zu je 4 Meßstellen

- Gruppenbilder

Es werden Informationen über jeweils max. 4 MeQstellen

angeboten.

- Einzelbild

Es enthält Informationen einschlieQlich Trondanzeige

jeweils einer Analogwert-Meßstelle.

Dor ebenfalls zum "auilîitoc"-Syst«m oi.'liürunde Applikatioiui-

rechner weist als Peripherie folgende Geräte auf: Farbbild-

schirm, Drucker und Tastatur. Es werden die von den Basis-

rechnern erfaßten und verarbeiteten Meßwerte übernommen,

weiter verarbeitet und gespeichert.

Die Arbeit des Anlagenfahrers wird mit der Anwahlmöglich-

keit folgender Bilder unterstützt:

- FlieObilder

Schematisch sind technologische Anlagenteile dargestellt.

Lauf- und Störmeldungen, Grenzwertverletzungen, Schaltzu-

stände der Antriebe bzw. Meßwerte sind durch Ferbumschlag

erkennbar. Alarme wurden eingeblendet.

- Anfahrbild

Es ermöglicht, zoitopttmal und schonend anzuführen. Dazu

werden im Bild die maximal zulässigen Gradienten von

Temperatur der Trommelsohle,

Dampfmenge,

Dampfaustrittstempera tur

dargestellt und zeitabhängig die gefahrenen Werte zum
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Vergleich eingeblendet. Gradientenüberschreitungen werden
alarmiert.

- Alarmbild
Bedienhandlungen und Alarme werden zeitfolgerichtig, ta-
bellarisch geordnet angezeigt. Alarmprioritnten sind nus
den unterschiedlichen Uarstellungsfarben erkennbar.

Die Registrierung aller Qedienhandlungen und Alarme geschieht
sofort auf dem zugehörigen Drucker.

Au9wertende_Ebene

Ein Bürocomputer (8C) ist der analytischen Auswertung der
ProzeOdeten vorbehalten. Dabei ist es möglich, entweder für
das laufende ProzeOebbild oder rückwirkend durch Datenüber-
nahme von den auf Diskette gespeicherten Betriebsdaten fol-
gende Protokolle darzustellen und bei Bedarf auszudrucken:

- Schichtprotokoll
Es enthält speziell für den Nutzer (Kesselingenieur oder
Wärmeingenieur) zusammengestellte Meßwerte als Stunden-
mittel- und kumulative Werte für jeweils eine Schicht.

- Tafleeprotokoll
Für 3 Schichten und (Jen Tag (24 h) :;incl die Produktions-
akten summiert und ausgewählte Meßwerte zusammengestellt.

- Störwertprotokoll
Mit der zeitfolgerichtigen Speicherung wichtiger Meßwerte
und schutzauslü3ondor Kriterien wird (Ji.<i<i Anlagenfnhrnr
die schnelle Eiiiüchälüiirio ilur iiLiii'iiiiijsuruocho und -etit-
Wicklung

Die Protokollausdrucke aruetzen das manuell geführte Betriebs
tagebuch, Ablesefehler und -unterlassungon werden vermieden.
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Der Anlagenbetreiber kann über komplett protokollierte Be-
triebsdaten zur weiteren Prozeßanalyse, Bilanzierungs- und
Planungsaufgaben verfügen.

Oie eingesetzte Automatisierungstechni.^ trägt wesentlich
dazu bei, eine optimale und zuverlässige Betriebsführung
der Heizwerksanlagen zu gewährleisten.

Es wird erwartet, daU durch optimiert Vnrbrennungsregelung
sowie verkürzte An- und Abfahrzeiten der Brennstoffverbrauch
um etwa 3 % sinkt. Oie pruzeOgekoppelte rochnergestützte
Auswertung von Meßdaten für die technische Oiagnostik sowie
für die bessere Analyse von Störungsabläufen und -Ursachen
wird die Anlagenverfügbarkeit um etwa 5 H ansteigen lassen.

-ÍO3O-
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Technische Diagnostik in Heizkraftwerken une

Fernwärmene tzen

Dr. Haziak, S. ; Dr.. Weigel, N,

DDR

Die Erhöhung der Effektivität in der Betriebsführung von

Heizkraftwerken по wie in Wärme transport- und -Verteilung:.--

Systemen erfordert den Libergang zu einer zustand sbezogei.-en

Instandhaltung der Anlagen.

Mii, Hilfe moderner Datenerfазяашгв- und -\*era.rbeitußgsar •

laper mf Basis der Mikroelektronik i s t es bereits heute

rr'glJch, für wichtigс Teilsysteme der Wärmeversorgung eine

Diaírnone über 1er. Arij agenzustar»'.! zu stellen, gg.f» Hest--

lebenf'd'uierabsclr'.tzuncen zu treffen,, oder bei angetretenen

.Schäden eine Leekortung vorzuiie.ais;- ,

'̂ohwerrujnlctmäClf werben arr> Beispiel der Schwingungsdiagnosf-

für Kraft- und Arbeitsmasshinen Verfahrensweg uni elngs-

-îetete Rechentechnik: näher vore^stelî +,.

Unter Nutzung öif-ser Syetemlösuiig erfolg! in deTi Heizkraft-

werken der DDR bere i ta se i t einigen Jahren insbesonders

e.-:.;_e intensive Diagnose arbeit ari Tmrboma3chj..n̂ E „

Die für Damoferzeuger und Heiznetze zum Bisiaaiz könnender.

bzw, ix. Ins t i tu t fiir Energieversorgung Dreüde;: Ir Bearbei-

tung befindlichen Verfahren werden in Beitrag übersiehts--

mäßig dargestel l t .

Mit dea weiteren Ausbau und der sich ständig erhöhende;). -v

••; Betriebsdauer von ?ernwärmeverHorgungsanlagen kommt der kn- •';%

jg wendyng von Verfahren der Techmischen Diagnostik wachsende Щ

p Bedeutung zu. Diese Aufgabe stellen sich die Mitarbeiter %|

•Щ des Inatitutes auch in den nächsten Jahren, v ;

1 %
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1, Zielstellung imd Voraussetzungen

Kit dem bisher erfolgten Ausbau der Fernwärmeversorgung in
der DDR Tollsog sich gleichzeitig eine starke Zentralisatlon
dejr Anlagentechnik. Heizkraftwerke mit Wärmeleistungen bis
su 1000 MW und Fernwärmeleitungen bis zu einer lennweite
топ 1200 mm kamen dabei sum Einsatz. 60 MW-Turbinen leisten,
neben einer Vielzahl топ 8 bia 50 MW-Anlagen, einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung der Elektroenergievereorgung.

Sex Anlagenfonde sur FernwexmsTereorgung erreichte im Verant-
wortungsbereich der Energiekombinate eine erstrangige Größen-
ordnung« Fragen der technischen Sicherheit sowie der Versor-
gungezuverläseigkeit und damit auch der Instandhaltung ge-
winnen zunehmend an Bedeutung»

Mit der Terstarkten Auekopplung топ lärme aus Großkraftwer-
ken und dem Transport über große Attfernungen ergibt sieh
eine weitere Aufwertung dieser Probleme.

In der Vergangenheit und teilweise auch noch heute erfolgte
die Durchführung топ Instandbaltungsmaßnahmen vorwiegend in
Auswertung des Störunge- und Sehadensgeschehens sowie anband
топ Betariebeerfahrungen» Dabei wurde für Hauptaggregate oft
топ einer festen» zeitzyklischen Instandhaltung und damit
einem uneffektlTen Betrieberegime ausgegangen«

Für Fernwärmeleitungen, insbesondere bei unterirdischer Ver-
legung in nichtbegehbaren Kanälen, gibt es bis heute inter-
national ebenfalls noch keine befriedigende Lösung zur Beur-
teilung des tatsächlichen Zuetendes der Leitungen.

Zur Überwindung dieser insgesamt unbefriedigenden Situation
sind in den letsten Jahren in einer Reihe топ Ländern die •
Bemühungen verstärkt worden, топ der zeitzyklischen sur zu- \

•tandsbezogenen Inatandhaltnng überzugehen. Diese Entwick- 7

lung wurde in der Energiewirtschaft insbesondere auch durch
den Übergang su hohen Blnheitsleistungen топ Turbinen nnd :
Dampferzeugern in konventionellen Kraftwerken sowie die lut- ;.
zung der Kernenergie für die Elektroenergie und Wärmeerzeu-
gung forciert.

-1034- -,
li.

l



7/14

Als Methode zur Ermittlung der notwendigen Beurteilnngskri-
terien und Lo'sungsstrategien gewinnt dabei die Technische
Diagnostik zunehmend an Bedeutung.
Heben dem Finden von typischen Kenngrößen, die den Anlagee-
zustand charakterisieren, ist es hierbei erforderlich umfang-
reiche Datenmengen su erfassen, zu speichern und auszuwerten«

Die Entwicklung der Mikro- und Optoelektronik hat in den
letzten Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung die-
ser Forderungen geleistet«

Gegenwärtig muß aber auch realistisch eingeschätzt werden,
daß es für viele Baugruppen noch nicht möglich oder ökono-
misch nicht vertretbar ist, Verfahren und Lösungen sur Er-
mittlung der Restlebensdauer oder optimaler Instandhaltungs-
zyklen anzugeben, m diesen Fällen (z. В. Fernwärmeleitungen)
ist es sinnvoll Verfahren zu entwickeln, die es gestatten,
kleinere Defekte oder Leckstellen zu erkennen ehe größere
Schäden oder Havarien eintreten*

Das Institut für Energieversorgung Dresden, als wissenschaft-
lich-technisches Zentrum des Kombinates Verbundnetze Energie,
widmet seit mehr als 10 Jahren den Problemen der Technischen
Diagnostik große Aufmerksamkeit« Dabei kann ее eich auf mehr
als 20jährige Erfahrungen mit Prozeßanalysen und Störungeauf-
klärungen in Energieanlagen stutzen«

Historisch bedingt wurden dabei zunächst Diagnoseverfahren für
Turbinenanlagen entwickelt und eine zyklische Überwachung
der Surbosätse aller Heizkraftwerke der DDR eingeführt. In
zunehmendem Maße werden aber auch Dampferzeuger und Heiznetze
Gegenstand diagnostischer Untersuchungen.

Hachfolgend sollen einige Beispiele für im XEV entwickelt«
У Diagnosesyeteme bzw. wesentliche Komponenten solcher Systeme
f: nüher vorgestellt werden«
>:•

H
2« Schw*"gung<HlagnoBe an
In international üblichen Schwingungenormen für Lagerschwin-
gungen von Surbomasohinen wird vorwiegend nooh dl« über-
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wachung тол Grenzwerten für die Sehwingungseummenpegel
(Effektivwert«) vorgesehrieben. In dor DDR legt die
TGL 33215 sur Bewertung mechanischer Schwingungen die Schwing-
Intensität (EffektiTwert der Schwanggeschwindigkeiten an den
Außenflächen топ Lagergehäusen im Frequenzbereich 10 bis
1000 Hs) fest.
Heuerdings топ renontierten Herstellern angebotene Gerätelo*-
sungen /1/ /2/ auf Mikrarechnerbasis lassen jedoch wesentlich
weitergehende Analysen zu. Diesem trend Rechnung tragend,
wurde in enger Zusammenarbeit mit der Technischen Universität
Dresden ein« Schwingungephilosophie entwickelt, deren Kern-
et'Jck die Zeigerbetrachtung bei der Ermittlung von Schwtngunge-
zuetaadsändenmgen, insbesondere der dreh- und doppeltdreh-
fr«quenten Signalanteil« ist /3/* Sin weiteres QnaÄtfiteeerk-
mal ist dl« 3fach gestaffelte Form der Grenzwertüberwachung.
Sie ermöglicht es, unzulässige Veränderungen, insbesondere im
Bereich des nach bisherigen Überwachungsverfahren für gut be-
fundenen Schwingungszustandee, su erkennen /4/.

In Bild 1 werden die 3 Bereiche für die mögliche Lage der
K«xmgrb~B«nselger veranschaulicht, lût den Diagnoeekenngrößen
der neuen Sohwingungsphlloeophie werden die für die
Sohwingungediagnostik an Surboeaschintn 3 wesentlich« Forde-
rungen erfüllt:

- Charakterisierung des Schwingungerustandee (Znstandskenn-
größen)

- Charakterisiertog der Veränderung des Schwingunge«ustandee
gegenüber definierten Bexugsstiständen (Differensenkenn-
größen)

- Charakterisierung der seitlichen Veränderung des
Schwingungssustande« (ZransientenkenngrQ£en)

Di« erst« Forderung führt su Kenngrößen, die die spektral« i
ZusamensetEung der Sohwingungeslgnale kennzeichnen. Di« zwei- ');.
t« Forderung ergibt Kenngrößen, die die Ver&tdextmgen, insbe-
eoader« dar «p«ktral«n (selektiven) Signal« aufgrund eöglicher :

Zu«tand«ver«ndenmgen (>. B. Sohädigungen) oder Teranderungen ?
von Randbedingungen ( s . B, Mangel in Kontage oder Betriebs-
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führung) gegenüber definierten normalen Bezugszuständen oder
Randbedingungen berüokeiohtigen. Die Kenngrößen sur Erfüllung
der dritten Forderung geben Auskunft Uber da« seitliche Ver-
halten von Veränderungen aufgrund топ Zuatandsanderucgen oder
Veränderungen von Randbedingungen.

Die Umsetzung dieser Philosophie erfolgte in zwei Oerätelö-
sungen mit unterschiedlichen Einsät »ber ei oben.
Unter der Bezeichnung USDS 40 wurde eis mobiles System sur
schwingungsdiagnostlechen Überwachung топ Turbinen kleiner
und mittlerer Leistung sowie топ Lüftern, Saugzügen und Ver-
dichtern realisiert«

m enger Zusammenarbeit mit dem ORGREB-Institut für Kraftwer-
ke erfolgt« die Entwicklung eines stationären System« für
Turbinen großer Leistung unter der Typenbezeichnung SÜS 500.

Beide Lösungen haben sieh in einer größeren Ansah! von Ein-
satzfällen in der DDE (Großkraftwerke, Heiskraftwerke.
Chemie- und HUttmbetriebe ) bewahrt.

- Hardware MSDS 40

Die bisher realisierten Geräte stütsen eich vorwiegend auf
Komponenten des In der DDR weitverbreiteten Hikrorechner-
systems К 1520, das durch spezielle lEV-Eigenentwlokluagen,
die inswieohen in Serie gefertigt werden, ergämst wurde.
Diese Baugruppen übernehmen insbesondere die Proseßenkopp-
lung. Hard- und softwaretriggerbare Analog-Digltalwandler,
Frequensvervlelfacher und Ansehlußsteuerungen sind dabei
die wesentlichen Bausteine«

MSDS 40

Vorgenannt« Hardware, in Verbindung mit dem erstellten
Programeystem, bietet für den Anwender folgende Mögliohkei-
ten der lutzung (menügeführt)

. Betriebstagebuoh (ВТ)
жиг automatischen Dokumentation wiohtiger Infor-
mationen, dl« «loh au« dem Uberwaohungsr«cime für
dl« dlagnostleoh« Beurteilung der Anlage ergeben
(Ausgab« auf Bildschirm and über Drucker)
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• Iet-Zustandaprotokolí
sur Darstellung aller definierten Diagnoselcenc-
größen, die sieh aus der Verarbeitung der
Schwingungesignale ergeben

• Balkengrafiken
zur bezogenen Daratellung des momentanen Zu-
etandee von Meßgrößen

. Xrenddarstellungen
zur Dokumentation der zeitlichen Veränderung von
Heß» und DiagnoeekenngrKßen sowie von Korrela-
tionen zwisohen Betriebeparametern und Kenngrößen

. OTX-Spektren
zur Ermittlung der spektralen Zusammensetzung
der Sohwingungeeagnale

• Zeitfunktionen in Zeltbereichen
insbesondere zur Beurteilung der gesamten
ließkette.

3* Weiterentwicklungen und Hutzung für andere Diagnose-
ргоМеше

Betreiber von Snergieanlagen verfügen zunehmend Uber moderne
16- oder 32-Bit-Personalcomputer mit hoher Rechengeschwin-
digkeit, großer Speicherkapazität und ausgezeichneten Gra-
phikmögliohlteiten. Dieser Internationalen landen« wird der-
zeit ig dadurch Reohnung getragen, daß für dl» Prozeßdateser-
faeeung und -aufbereltung kleine, tragbare und an den su
Uberwaqhenden Anlagen abeetzbare Erfassungmodule entwickelt
wurden, die über digital«, seriel le Übertragungstechnik

t (z. B. Schnittstellen If SS oder 7,24) mit P«rsonalooaputeni
j,; gekoppelt werden. Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau die-
t eer Löexmg.
Í Sie Modul« sind für vielfält ig« HeUwerterfaseungaaufgaben
| auch im Rahmen der P» KSUberwaobmg und -analys« eineetzbar.

| Von besonderem Interease i s t euoh das laohrüeten moderner
* Diagnosesysteme In bestehenden älteren Anlagen der Репигймве-
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So kann der £rfassungamodul su eine« elektronischen Mehr-
kanel-HaBwertspa leher •odifislert end ala kostengünstige
Varianta naongeriietet warden. Onroh dia Möglichkeit й»т Un-
ordnung топ Meßwerten in definierte Mefiwertklaasen und dia
ibapalGharuDg dar kmulativen Aufenthaltsdauer dar fèrta ,ln
dan Eleeaen 1st ее aöglioh, dia für dia Lebensdauerar-
a l t t lœg hoehbelasteter Baugruppen benötigten Ausgajqgsdaten
sv gewinnen«

•»itéra Bineatsabgliohkeiten aind «• a« Exit1 mm ta il agiatrla-
AufMiobmmg aobaall ablaufander Torttoga (s* В« Ва-

топ Banwlcatößan in Beifiwaaaarnatsan), Sratellunc
alnaa poet-aorten-Protokollea«

Ola Kopplwi« a i t PO XUhrt, in Tarbindung a l t uafancrelehen
Softwarepaketen für anargatlacba Analysen und iuawartuig
топ Tarauobaut su alaaa großen Binaatsbereloh. In dan Anla-
gen der fernwizmerereorgung»
Ola Torbandana Magnoseaof tware wird s . Z. тос den bisher
genutzten Spesialaystesjen auf dia neue ParaonaleoBputar-
ganeratlon oagaaetst und unter lutsnng der Qrapbikatfgliob-
kelten weaantllob erweitert*

** Oiageoacan
In den StVnmgaatatiatIken топ MraeTereorgungeanlagen
nabaan Daapfarsauger hinaiohtlich der Ansahl der aufgetre-
tenen Irelfnisee einen Torderan Plat* ein. Deshalb wird
In der DDR gerade dieser Hauptanlage besondere AufBerkaa»-
keit geaohenkt» für Dajapferceuger grttBarer Leistung wurden
•onMohst dia Kasealtroaaaln und Heiedaapfleltungen in das
Uberwaohungakonsapt eingesogen /5/*
Hierfür liegen alt DM-Standarde /6/ /7/ auoh entsprechen-
de Xontrollalgorlthawn тог*
Sie sunKohst für Daapfarseugar grofler Leistung in Konden-
aatlonakraftwerken abgeleiteten Algorithjaan werden sonah-
aend auoh fUr leiskraftwerke wirkaaa geaaoht.
tesantlloha Baurtellungskrlterian sind die Seitstanda-
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feet lgkei t und die WeohselteetiEkeit der
belastetes Baugruppen»

Wurde «mächet bel der Braitttuog der
Lebensdauer der Anlage топ Aufeofcreiiraager: der
rameter und der Anr-qM der An- tmö AbfahrrargängD Из •?,&;
Betriebetagebüebern und der Auewertu;-& Úbor Sroßpecbaea .
ausgegangen, ges tat te t die erläuterte überwachungBtfUiür
auf Baals der líikrcelektronik wesentlich effektivere I'1-
eungeu.
Unter Verwendung ron ureadst 5000-Anlagen oder den be-
r e i t s beHonriabtinen HeSdetenensosuugemodulen, die ai i
•in#D' rereoneloooputer l e »entraien Leitetonr.
werdea, wurde in US? eine on-line-iiоeung fttr i.ie
ieriicü». B«vv*rtuu£ «i*a Anlegsn^uotai uea erarboitetj öl,
a. Z, £i:x- konkrete Üeitkraftwerke in dar DÛK êoatrle*•: t
wir i..

rl voa dea Srfahruager, ciiv. гаоаегпе^ LüßUD ên тл »
^rwachuEe und -diegooee von Yurb«aaoliincvi

ее naheliegend;, dîeee onter Fkt. 2V erläuterte I.; •
auch für die lHn»rwachuu£; von iieue^ügeii und büIU-:?:

unter Kutzuiiê dieeer ïocbulk vird пшше
auch dao Wuuhter. jji ae^ eigenen Ladern prat t i s i er t . :
a l t könnt* in deij lftt»t«\ Jefcrex in .iijner Kt-ih» топ i;с:
kraftwerkcrj der ÜDk d*s Ar«ftr«ien von StörtUigei» на 1л«с;.-
•rseu géra Terhiod^r* werüea.

Ш« genannten IiUeungez» eteliei< J«Jooh nur einen I#iJ. UP
eeeaat*n Spektruti« der la der UUh. vorüegeacieo
oder la Bearbeitung beTiuulinhea Aufgaben zur
тол ЭелрГеггецвегЬаистрреп йи>..
ïr» arbe i te te i l i eer ïoreaïiuag Шла Hoohnohulen und

mt-l ЕошЫва*'? dej- bnerfjlew^rtNohatt tei:,. i
In /6/ /9/ fliuä weitere Krgebnine* dleeer Arbeiten аи« Л
f'JhrHoh d«re»et*l) : \
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4* tlbTi'neoh"T'g топ PerttwMrBoloit*iFig*i?

Напр «-ureaonen fur da« Auftreten TOB Störungen and Bavarian
In FernwtixaeTerteilvjageeyeteaen alnd

. Zeratttrungen der Rohrleitungen duroh iuâenlcorroeion
• Schweißfehler
. eohlechte Ausführung der Staustellen bei erdrer-

legten Leitungen (Pm-Terbundleitwnge&)
. lorroelonaeraohelnungen an Araaturen

Obwohl in einer Reihe топ Lindern eeit Jahren intenalr auf
diesea Gebiet gearbeitet wird, alnd Bit Auanafaae der Ter-
fahren bei llnaats топ Terbundleitungen auf FUL-Basia, Anf-
grabung топ Leitungen und Aneitsan n r akustisohen Leekear-
tung bisher wenig praxiareife LBswngen Dekanat geworden
/10/ /11/« Auch In der DDR alnd »erfahren entwickelt wor-
den, dle sloh in die genannten Gruppen einordnen lasaea*

In ZuaaBBenhang ait dea la ИТ entwickelten КПЗ-Verfahren
sur Yerlegung топ Xtmetatoffaantelrohrea direkt la Irareioh»
wurde ein naoh dea Prinxip der Iapule-Laufaeitaeaawng arbel-
tendee Uberwaohungaayatea geaohaffen, daa la lennwelten-
bereioh bie 400 aa In der D» duroh Xiefbeübetrteb* elage-
aetit wird«
Daa nlederohalge lontrollayetea a l t Teuohtelndlkatoree ge-
atattet die überwaohang einer beliebigen Anaahl TOB letBab-
«welgen duroh den Uaaats aog* Slgnalweioben.
wurde duroh da« Obarwachungaeyatea der letiabaweig kenatlloh
geaaoht, In dea ein Feuohteelnbruoh erfolgt lat , wird a l t
Ellfe elnea hendelaübllohen Sonfrequena-Ortuagaeyateaa eine
relnbestlBBwng Torgenoaaan*

Kit dea Aawaohaen der Cranaportentf ernang bei der Aaa-
koppiwng топ Verawarae aus foadenaetloaa- und larakraftwar- * j
квв gewinnt daa Problea der DatenObertragang erhebUohe /
Bedeutwag. <'
Dar fltroajrerbreueh eoloher ayateae lat bal klaaalaoher И -
*ung danm nlobt aehr sa тегааоallaeigen, л

Sa JJtT teeaden wurde deakalb eise Sohaltwag «twiokelt^ aal
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dar immer aar dar «ktira Semer «ar übarwaehvagaaaatrala
dorokgaaabaltat 1st.
Dealt «rgibt «lob шаг •!» Bruchteil dar aeaat auftreteadea
Stroabelaatoag dar ObartragaagaelariohtaBg«
Heben dlaaen м « в Managen wnrdaa and wardan auch andere
Tarf abran «or aalmall etagglioben Otrteng TOB laelieraebJldan
adar Laoka geteetet aad erjrebt, dla hlar aaaehliafasd nur
ksrs faaajurt wardaa aollamt

• akwtleoha baafcartbagií—ig
• SraaaaararXolfVSC s l t ta la AaimorlalosakaBara
• raa l»wga«m»f •ahadan—tatlatlt.

Di» i r M h i l dar V f aktiTittt i» imr Ва«г1аа«ГШшшс так
•aldpraf tvarkam «Ы Wraatraoapart- mad -rartallaajg—yataaaa
arferdark das О Ь ц щ sm attar —taartabaaagaaan fiu-tand-
hal-ашс dar Jolafan» Uars« wwdaa 1ж Isatltat flbr fcargia-
TaraorfMftc laraadaa rtr «loatlga leaviamlacaii Tarfabraa «ad
Oarttaiea«agaa «mtar Mite«« dar Шв11вЫса«ав dar Stkr«-
•laktpatík aBtwidcalt «ad ia CT, HEI aad lalaaataaa dar
DBt arfalgralak aiataaaia-l.
U m «aaaatllaaaa feavarpaakt atallaa dabal Sathodaa dar
faavJafaagailaeaoaa fUr traft- oad Jrbaitaaaaoblaaa dar«

Oa dla SaraKallaaf тоа Oatalla aaala dar caaaaaaltaa lvfak>
daa rargagabaaaa ЖаЬшаа dlaaaa tfoaraloktarortraeaa

atfrdaa, aiad dla Kttarbaltar daa Dutliataa gara
la dlxaktaa SaaaaltatiaaaB aatapraobaada Aaakaaf*

aa gabaa edar aatapraohaada Ltfaaagaa fttr koakrata ialagaa aa
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/1/ Brual ft KjMT, МааоЦдавИЬаг—аhang««y a t — -
látala* 1987

/ 2 / isr*lA Apyarata АО, ABreiA-Sarae-Syataet -
lixmmaobrirt 19a*

/3/ K»*««l, M.| •аувавв, O.-; Dia QaallfiBiarVBg dar
«в 1тЪавааоЬ1аав ttb«r dm

топ MUror*ekn«rn
мшоЬаШ. SvitMikrlft der W ftraadw Э« (1987) 1

/4/ Вазгашв» *•# Qaalltetir« ТОГЪФММПШС ««Г
41agB0*tl*ob«i tibwttnékmng as fir>aa—hi

1967

OnAlg, J . | OtfblMrt, В., B*tri«¥afQkna< tm*
ашмтсШЬюп—ЪЯЕй? TOB braf l u i t — 1 aç
Pro—flroohaafolmllc
OKBU-UTermBtiOMB 114/82

/ 6 / tCEL 190-110 L«b«wdm*rC№«anmob«Be SM
anlagen mad Яг B»i0daapfl*ltMe«n

/7/ SOL 32 903/31 faatlek«it«b«r«ahme - InOdiaie bel

/В/ atmru, A« «.*. ТмгГаЬгааНп-МЦок laobniadi*
TOO «a«rgl««nl*f«e - Iltta« 191'

/9/ «ш», A. t Kratar, 1., BaliarKca «or th«>r±* md
prak-klaobab Avtandog navar DiafBoaararfabraB -
•«axglataobalk 37 (1967) Baft 5

/10/ KaatoBani Die aauaataa SaokadkaB sur bokallaianag TOB
I*oka in rw-VatsaB
TI. iBiaraat* 1ахвЬаИ1сопГагаш1( КаравЬасав 19*5 У.

/11/ flbaariui ОЪ«пмоЬшсаа>а«ава, iardaraBeaB,
TI. Xfttarnat« tarnhalBlcoBfaraMt Жораввасав 19§5
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62

270e

Gl, G2 Grenzwerte für den SchMingungssuiMienpegel
CD Grenzwert für Veränderung des selektiven

Schwingungszeigers gegenüber eine» Bezugszeiger
GT Grenzwert für sprunghafte VerMnderung des

selektiven Schwlngungszelgers

Bild 1
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Mobile Meßtechnik :
Hierarchie der MeOwerterfassui ig u. ~ Verarbeitung

3.Ebene
MUS FJ}S PL

TAS

PC16

PCJ6 76-Bit-Personal -
computer

BS Bildschirm sw/farbig
ER Erfossungsrechner

(Sbit)
EHR Sensor mit E/nchip -

mikrorechner
FUS Floppy-Eisk Speicher
GS Gleichstromsignale

(Q3ň020A*20

2. Ebene
EOS PLI13R

MMT

SFt/SNI

SFtlSNI

MLS Massendatenspeicher
(winchester)

MMT 'Meßmaschinentelegraf'
PLßR Plotter I Drucker
SFB Serietier Feldpus
SF/ Serielles Ferninterface
SNl Serielles Nahinterface
TAQ Tastatur

I.Ebene
MeQwerterfassung

2. Ebene
MeOwertveranbeitung
Kontnoutähige Daten -
aufbeneitung und
-speie

S Ebene
MeQwertverarbeitung
učrgebnisdcmstcllung

щмл

Bild 2
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УП международная конференция по
централизованному теплоснабжению

Современные и перспективные системы транспорта
тепловой энергии

Я.Ковылянский, к.т.н.
И.Смирнов, к.т.н.
Н.Старостенко, к.т.н.

Получение теплоты для нужд отопления, вентиляции и го-
рячего водоснабжения, а также технологического пара от ядер-
ных источников при комбинированной выработке тепловой и
электрической энергии наиболее экономично. Однако основной
проблемой остается, как правило, большое расстояние от теп-
лоисточника до потребителей, что приводит к значительным
затратам на перекачку энергоносителя, строительство транзит-
ных тепломагистралей больших диаметров.

В связи с этим в СССР ведутся научно-исследовательские
в проектные работы по совершенствованию традиционных систем
транспорта теплоты с теплоносителем "горячая вода" и разра-
ботке новых - нетрадиционных систем транспорта теплоты в
химически связанном виде.

Проведенные исследования показывают, что традиционные
системы можно улучшить за счет повышения температуры тепло-
носителя в подающих линиях тепломагистралей и снижения в об-
ратных - путем проведения ряда мероприятий, включая установ-
ку крупных тепловых насосов специальных конструкций (рис.1).
Обоснована целесообразность более широкого распространения
однотрубных систем, обеспечивающих сокращение капиталовложе-
ний на 4û£. Продолжаются работы по поиску эффективных поверх-
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У теплоисточника (рве.2) проводится химическая реакция
с HOIлощением теплоты. Тепловая энергия источника трансфор-
мируется во внутреннюю энергию образующихся продуктов реак-
ции, которые после охлаждения совместно транспортируются на
любое экономически целесообразное расстояние.

В пункте теплопотребления они вступают в химическую ре-
акцию в присутствии катализатора, протекающую с выделением
тепловой энергии, затраченной ранее на проведение прямой ре-
акции. Выделяющаяся теплота передается потребителю, а обра-
зующиеся исходные продукты после охлаждения возвращаются к
теплоисточнику. Цикл замыкается.

Широкомасштабное внедрение хемометрических систем даль-
него транспорта теплоты на основе паровой конверсии метана
в настоящее время сдерживается из-за ряда нерешенных проблем,
основные из которых:

отсутствие высокотемпературных ядерных теплоисточников
и надежно работающего химического оборудования большой мощ-
ности;

малый срок службы и высокая стоимость катализаторов;
сложность технологических схем, метанаторннх и конвер-

сионных центров, их значительная металлоемкость.
Системы дальнего теплоснабжения на базе крекинга-синте-

за аммиака также требуют наличия сложного оборудования, хотя .,
вышеуказанная система может работать от реакторов типа ВВЭР. t

При некаталитических химических реакциях продукты раз- ?
ложения транспортируются раздельно. :

В хемотермических системах дальнего теплоснабжения с ;!
использованием теплоты растворения веществ (рис. 3) энергия
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ностно-актнвша веществ для снижения гидравлических потерь
в теплосетях. Значительные успехи достигнуты в совершенство-
вания конструкций теплопроводов и тешюгидроизодяционных
оболочек, позволяющих прокладывать тепловые сетв под землей
оесканально.

Проблема транспорта энергии на большие расстояния может
решаться на основе аккумулирования энергии в химически свя-
занном виде в транспорте ее холодным энергоносителем. По ре-
зультатам проведенных исследований традиционные системы по
эффективности загородного транспорта уступают нетрадиционным
- химотермическим.

В зависимости от решаемой задачи при выборе энергоноси-
телей для "холодного" транспорта теплоты существенными явля-
ются уровень температур протекания реакции, тепловые эффекты
и глубина эндо- и экзотермических процессов» возможность
унификации технических решений.

Все системы аккумулирования энергии и дальнего транспор-
та теплоты на базе обратимых химических реакций делятся на
два больших класса: каталитические и некаталитические. В
СССР ведутся исследования как каталитических, так и яеката-
лмтических обратимых химических реакций.

Проведенный инженерно-экономический анализ показал, что
в настоящее время наиболее подготовлены для применения сис-
темы, основанные на растворении аммиака в воде, паровой кон-
версии - синтезе метана, крекинге-синтезе аммиака. Паровую
конверсию - синтез метана и крекинг-синтез аммиака осущест-
вляют в присутствии катализатора.
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теплоисточника идет на выпаривание летучего компонента из
раствора.

После охлаждения растворитель и растворяемое вещество
раздельно транспортируют к потребителю, где используют энер-
гию, выделяющуюся при растворении. Охлажденный раствор воз-
вращают к теплоисточнику. Цикл замыкается.

Возможность использования некаталических обратимых хи-
мических реакций (рис. 4) для дальнего транспорта теплоты
в настоящее время менее изучена, чем каталитических. Класс
этих реакций шире, здесь при определенных условиях,возможно
использование реакторов типа БВЭР, упрощается химическое
оборудование, не нужен катализатор, но возникают другие
проблемы, например, разделение продуктов реакции разложения
при высоких температурах. Применение водо-аммиачной системы
для дальнего транспорта теплоты, несмотря на кажущуюся про-
стоту, также требует специального оборудования, в частности,
в системе контроля и обеспечения безопасной эксплуатации,
вследствие большой токсичности аммиака и вредного воздейст-
вия его на окружающую среду. Прокладка аммиакопроводов воз-
можна на расстоянии не менее 1-1,5 км от населенных пунктов,
что вызывает дополнительные трудности, особенно в густона-
селенных районах.

:. В таблице I приведены основные характеристики систем
| транспорта теплоты с различными энергоносителями. Во всех
| вариантах оценивались капитальные вложения в прокладку зато-
$

ь родных магистралей. Стоимость внутригородской прокладки не
| учитывалась, хотя она будет зависеть от параметров энергоно-
t.-

| сителей и может быть различных вариантов.
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В величину капиталовложений в загородные магистрали не
включены кап.вложения в перекачивающие станции.

Тепловые мощности теплоисточника и систем дальнего теп-
лоснабжения для всех видов энергоносителей принимались одина-
ковыми равными 3200 МВт и 1050 мВт (900 Гкад/ч) соответст-
венно.

Варианты отличаются:
электрической мощностью, выдаваемой в энергосистему;
электрической мощностью, получаемой непосредственно у

потребителя;
температурой теплоисточника, необходимой для работы

системы теплоснабжения.
Как видно из таблицы, использование химически реагирую-

щ и х веществ позволяет существенно снизить расход металла и
капиталовложения в загородный транспорт теплоты (в 2,5-4
раза) по сравнению с обычными традиционными (горячая вода).
Лишь однотрубные системы транспорта теплоты могут конкуриро-
вать с хемотермическими.

Проведенные расчеты показали, что:
1) при одинаковой стоимости прокладки внутригородских

транзитных тепломагнстралей для хемотермических и двух труб-
ных водяных систем хемотермический транспорт теплоты может
стать равноэкономичным с традиционным двухтрубным при уда- .
ленности теплоисточника (например, АЭС) от тешюпотребителя %

на 70-120 км; \

2) создание в внедрение хемотермических систем дальнего
теплоснабжения, основанных на замкнутых обратимых химических ':

реакциях, может стать одним из важных направлений повышения
-1О5О-

I
i



7/15

масштабов внедрения ядерного горючего в недефицитных видов
органического топлива в сферу теплоснабжения.

Использование таких систем для дальнего теплоснабжения
позволит значительно снизить капиталовложения в транспорт
теплоты и уменьшить расход труб на прокладку загородных теп-
ломагистралей по сравнению с традиционные двухтрубными во-
дяными системами в 2-5 раз.

3) Однотрубный транспорт теплоты с использованием воды
в качестве теплоносителя по капиталовложениям в загородные
магистрали равноценен водоаммиачному, но менее металлоемок.

4) Наименьшие капиталовложения и металлоемкость заго-
родных тешюмагистралей имеет хемотермическая система даль-
него транспорта теплоты, основанная на крекинге-синтезе со-
лей (варианты 2 и 4), наибольшие - водоаммиачная

5) Хемометрические системы дальнего теплоснабжения на
базе крекинга-синтеза аммиака и солей позволяют использовать
в качестве теплоисточника освоенные типы реакторов (напри-
мер, ВВЭР).

6) Применение паровой конверсии метана для дальнего
теплоснабжения в настоящее время и на ближайшую перспективу
возможно лишь при использовании недефицитных видов органи-
ческого топлива.

-1051-



Таблица I
Сравнительная характеристика систем дальнего транспорта
энергии с различными энергоносителями

1
h-

О
СП
го
1

Системы теплоснабжения

традиционные двухтрубные
двухтрубные с ТНУ
однотрубные с ТНУ

вариант I
вариант 2
вариант 3

Солевые:
вариант I
вариант 2
вариант 3
вариант 4
Система паровой конверсии
метана

минимально
необходимая
температура
теплоисточ-
ника,

°С

180
180
180

180 х

280х

280х

200 х

280х

470х

470х

850х

Число за-
городных
магистра-
лей,

штук

2
2
I

3
2
3

3
4
4
4

2

Диаметры трубо-
проводов)

мм

1200Л200
1000/1000
1000

600/700/900
500/800
750/350/500

400/800/700
150/250/300/400
200x3/500
150x2/300/350

1000/700

Расход ме-
талла на
загородных
магистра-
лях,

т/км

И З О
715
360

657
350
356

465
218
200
224

472

Капитало-
вложения в
загородные
магистрали,

млн.р/км

0,85
0,47
0,36

0,36
0,21
0,24

0,30
0,19
0,21
0,19

0,30

ел

Температура химической реакции разложения
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Подписи к рисункам
"Современные и перспективные системы транспорта

тепловой энергия"
Я.Ковылянский, И.Смирнов, Н.Старостенко

Рис.1. Традиционные, двухтрубные водяные системы с ТНУ.
I. Пиковая котельная. 2. Конденсатор ТНУ. 3. Испари-
тель ТНУ. 4. Компрессор ТНУ. 5. дроссель. 6. Привод
компрессора ТНУ. 7. - от теплоисточника. 8 - к тепло-
источнику. 9. - к потребителю. 10 - от потребителя.

Рис.2. Система паровой конверсии метана.
I. Конверсионный центр. 2. Метанаторный центр.

Рис.3. Водо-аммиачная система.

I . Десорбционная установка. 2. Абсорбционная уста-

новка.

Рис.4. Система крекинга-синтеза солей.

I . Аппарат крекинга соли. 2. Сепаратор. 3. Аппарат

синтеза соли. 4. Аппарат крекинга аммиака. 5. Аппа-

рат синтеза аммиака.
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•Wärmetransport über große Entfernungen durch verzweigte

Heißwasser-Transitsysteme in der DDR

Doz. Dr. sc. techn. Wolfgang Bernstein$
Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Munser;
Prof. Dr. sc. techn. Beate Heetz,
Technische Universität Dresden

1 . Zur Deckung des Wärmebedarfes aus Kondensationskraft-
werken und zur Mo trrendigkei t des Wärme trän spor te s über
Kroße Entfernungen in der DDR

Die DDR verfügt über eine hochleistungsfähige Energiewirt-

schaft, die vorrangig auf der Grundlage einheimischer Roh-

stoffe - der Rohbraunkohle — entwickelt wurde. Abb. 1 un-

terstreicht die dominierende Rolle der Dampfkraftwerke mit

Rohbraunkohlefeuerung auch für den Zeitraum bis zum Jahre

2000 und darüber hinaus /1/. Der Anteil der Leistung aus

Kernkraftwerken nimmt nach 1990 weiter zu und wird im ge-

nannten Zeitraum einen Wert von etwa 30 % der installierten

Kraftwsrkstechnik erreichen.

Die Großkraftwerke der DDR mit Blockeinheiten von 100- und

21O-MW-Leistung wurden in den 60er Jahren bzw. Anfang der

70er Jahre errichtet und nicht nur im Grundlast- sondern

auch im Aussetzbetrieb eingesetzt. Die Zahlen 160 000 bis

180 000 Betriebsstunden bei 100-MW-Anlagen. sowie 120 000

bis 130 000 Betriebsstunden bei 210-MW-Kraftwerksblöcken

mit einer hohen Anzahl von An- und Abfahrvorgängen bzw.

Lastwechsel belegen, daß der Lebensdauerverbrauch thermisch

hochbelasteter soweit voiangeschritten ist, daß die Moder-

nisierung bzw. Rekonstruktion begonnen wurde oder vorberei-

tet werden muß.

Jedoch nicht nur die Ausschöpfung der Lebensdauer wichtiger

Bauteile der Anlagentechnik Dampferzeuger, Bohrlritungen,

Dampfturbine und Speisewasservorwärmung, sondern die Forde-

rung zur Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit, des ümwelt-

Schutzes und die Möglichkeit der Ausnutzung der Vorteile der

й -1O58-
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Wärme-Kraft-Kopplung bei einer Rekonstruktion bestimmen die

Arbeiten zur Vorbereitung der vorhandenen Braunkohlekraft-

werke für eine weitere Betriebszeit von 25 bis 30 Janren

(siehe Tabelle 1). In den nächsten 10 Jahren werden die ge-

nannten Kraftwerksblöcke mit insgesamt ca. 6 000 MW moder-

nisiert und rekonstruiert. Sie werden mit effektiven Bauch-

gasreinigungsanlagen ausgerüstet und auf die sich ver-

schlechternde Qualität der Rohbraunkohle (höherer Ballast-

anteil, niedrigerer Heizwert anlagentechnisch vorbereitet.

Damit wird die Elektroenergieerzeugung auf der Basis Roh-

braunkohle in der DDR weiterhin in der Mähe der Tagebau©

konzentriert bleiben.

Die industriellen Ballungsgebiete und Großstädte fordern

aber eine verstärkte zentrale Versorgung mit Fernwärme. In

der DDR wurden ia den vergangenen Jahren Heizkraftwerke mit

Rohbraunkohlenfeuerung und Leistungen bis zu 400 MWfcn teil-

weise mit Rauchgasentschwefelung in den Großstädten errich-

tst. Die Rekonstruktion großer Kondensationskraftwerke bie-

tet den Vorteil, die Wirkungsgradverbesserung durch Parame-

ter- und Anlagenoptimierung mit der effektiven Nutzung der

Wärme aus dem Dampf-Kraft^-Prozeß für Heizzwecke bei umwelt-

freundlicher Energieumwandlung außerhalb von industriellen

Ballungsgebieten zu verbinden. Der Wärmetransport über große

Entfernungen muß dabei in die Rekonstruktion einbezogen wer-

den. Die sich nach Berechnungen von ÎILGHER /2/ in Abhängig-

keit von der Wärmeentnahme Q einstellende elektrische Min-

derleistung д Р е 1 wird in Abb. 2 bei unterschiedlichen Vor-

und Rücklauftemperaturen für eine Blockleistung von 220 MW

angegeben. Die so ermittelte Verringerung der Generatorlei-

stung ist dabei von der spezifischen wärmetechnischen Aus-

legung des Dampf-Kraft-Prozesses und der anlagentechnischen

;; Gestaltung (z* B. Grädigkeiten der Heizwasservorwärmer...)

к abhängig.

к Entsprechende Projektierungsarbeiten werden in der DDR auch

" für die Wärmeauskopplung айв Kernkraftwerken für große

§ Blockeinheiten durchgeführt. Die Realisierung dieser Wärme-

| Kraft-Kopplung aus dem Kernkraftwerk 'Bruno Leuschher* mit

i -1059-
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220 MW-Sattdampf-TurboSätzen nach der Stadt Greifswald ist

die Bestätigung für den möglichen Wärmetransport über größe-

re Entfernungen in der DDR.

Die maximale Nutzung aller Vorzüge der Wärme-Kraft-Kopplung

in Kohle- und Kernkraftwerken setzt die Prüfung von Möglich-

keiten voraus, die energiewirtschaftlich gerechtfertigte Lö-

sungen versprechen. Im Folgenden werden konzeptionelle Un-

tersuchungen vorgestellt, die von Transportentfernungen für I

Fernwärme ausgehen, die weit über die bisher in der DDR re-

alisierten Transitleitungslängen hinausgehen. Die Wärme-

transitsysteme wurden für die Grundlastdeckung in Ballungs-

gebieten des Wärmebedarfs aus einem zu rekonstruierenden

Kraftwerk bzw. aus einem Kernkraftwerk entworfen.

2. Darstellung charakteristischer Varianten großer Wärme-
transitsysteme

2*1. Wärmebe darfsschwerpunkte

Zum Anschluß an die Wärmetransitsysteme wurden ausschließ-

lich Wärmebedarfsschwerpunkte ausgewählt, die in akzeptab-

ler Entfernung von dem unter Berücksichtigung der terri-

torialen Sandbedingungen bevorzugten Trassenverlauf liegen

und in de.nen bereite Värmeversorgungssysteme, d. h. zen-

tralisierte Wärmeerzeugungsanlagen, Transport- und Vertei-

lungsnetze existieren. Durch innerstädtische Kopplung ein-

zelner Wärmeversorgungsgebiete mittels Verbindungstrassen

muß eine Vorbereitung für die Einbindung der Wärmetransit-

systeme getroffen werden. Nahezu ausschließlich wurde auf

den künftigen Anschluß von HeißwasserSystemen orientiert; -*,

ihre Vor- und Rücklauf temperaturen (ty.a*i30 °C, ^ ^ 7 0 °C) ,:
bestimmen den wählbaren Bereich der Vor- und Rücklauftras- >[

sen der Transitsystème. Auf die Einordnung von Wärmepum- ,|

pen in den Versorgungegebieten zur Rücklaufauskühlung /3/, '••')

/4/ wurde in diesem ersten Entwurf verzichtet. Für den An- j

schluß von Industriebetrieben mit Dampf be darf für techno- fj.

logische Zwecke an Heißwassersysteme existieren konzeptio- Л.
nelle Vorschläge /5/» dieser Abnehmerbereich wurde nur -Д'
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dann in die Systemuntersuchungen integriert, wenn durch, die

innerstädtische Struktur der Wärmebedarfsträger bzw. die Wär-

mebedarfsrelation Heißwasser/Dampf innerhalb der Industrie-

betriebe eine ausreichende Nutzung der Wärmekapazität des

Heißwassers bis zur konventionellen Rücklauftemperatur ge-

sichert schien.

Die anschluBwürdigen Wärmeversorgungagebiete vertreten mit

einem berücksichtigten maximalen Gesamtwärmebedarf

^ % max = 5 2 7 5 Ш ( S7 s t e m I J» 1531 MW (System II) und
i=1 1200 MW (System III)

ein breites Leistungsspektrum.

2.2. Wärme trän si tsys teme

Für die Auslegung der Wärmetransitsysteme wurde der Grund-

lastanteil variiert, um zu einer Entscheidung über Vorzugs-

varianten zu gelangen. Die Systeme sind zudem durch Trassen-

1äugen und Netzverteilungsfaktoren

v =,1
1

max

mit Оф in der Teiltrasse i zu transportierende Wärme-

leistung

Q« maximal im System zu transportierende Wärmelei-
1 m a x stung (in der Regel in der Teiltrasse i = 1J

Lm Länge der Teiltrasse i
Ti

n Anzahl der Teiltrassen im System

entsprechend Tabelle 2 gekennzeichnet.

Für die beiden extremen Wärmetransiteysteme I und III wurden

die zur reciaentechnischen Bearbeitung aufbereiteten Trassea-

verläufe in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt.
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2.J. Wärmequellen

Wälirend für die Wämeeinspeisung in System I ein zur Rekon-

struktion vorzubereitendes Kraftwerk auf Rohbraunkohlebasis

vorausgesetzt wurdef stellen die Systeme II und III Möglich-

keiten zur Wärmebedarfsdeckung aus einem Kernkraftwerk dar.

Die Wärmeschaltbilder beider Anlagen sind in den Abbildungen

5 und 6 dargestellt. Die spezifische Minderleistung an Elek-

troenergie durch die Wärmeabgabe Д^5 wurde vereinfachend

mit der Näherung

4 + с

beschrieben, obwohl in beiden Systemen eine ebenfalls li-

neare Abhängigkeit von der Wärmeleistung nachweisbar ist.

Entsprechend der Schaltung, Auslegungsparameter und Kühlbe

dingungen in beiden Kraftwerkstypen wurden relativ hohe

spezifische Minderleistungen дО" ermittelt:

Vorlauftemp.
ty. in^C

180

175
165
150

Spezifische
System I

0,230

0,218

0,200

Minderleistung л<5
System II/III

0,242

0,225

0,209

Kir eine Rücklauf temperatur tg = 75 °0 /6/, /7/ im Vergleich

zu analogen Regressionsergebnissen von Wärmeschaltbildberech-

nungen /8/ zeigen diese spezifischen Minderleistungskoeffi-

zienten eine geringere Abhängigkeit von der Vorlauftempera-

tur des Heißwassers.

Oie Bewertung der Wärmeabgabe der Kraftwerke erfolgt über

die Jahresmittelwerte der elektrischen Minderleistung und

die in einem Ersatzkraftwerk zu ihrer Kompensation auftre-

tenden mittleren Elektroenergieerzeup'iigskosten.
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3. Rechentechnische Bearbeitung des Heißwasser-xransit-
systems

Die konzipierten Heißwasser-Transitsystème wurden für die

rechentechnische Bearbeitung mit dem PORTRAN-Programm

"FERNWAERMETRANSITDÏNAMISCH" /9/, /10/ antsprechend Abb.

3 und 4 aufbereitet. Dieses Programm realisiert

- die optimale Auslegung verzweigter Heißwasser-Transit-

trassen unter Berücksichtigung der künftigen Betriebswei-

se nach dem Prinzip der dynamischen Optimierung (Durch-

messer und Isolierdicken),

- die Wahl standardisierter Nennweiten und Isolierdicken;

als maximale Nennweite wurde Ш 1200 berücksichtigt,

- die Nachrechnung der Druck- und Wärmeverluste für den

Auslegungsfall sowie als Integral über ein Betriebsjahr,

- die Einordnung von Druckerhöhungs- und Druckreduzierungs-

stationen,

- interne Iterationen zur Begrenzung der Zahl der Drucker-

höhungsstationen und Drosselungen sowie zur Berücksichti-

gung der Wärmeverluste bei der Dimensionierung der Iras-

sen,

- die Auslegung der Wärmeübergabestationen in den Wärmever-

sorgungsgebieten (indirekter Anschluß) unter Berücksich-

tigung der Vor- und Rücklauftemperaturen der Primärnetze

im Auslegungsfall,

- die Bewertung der Wärmebereitstellung im Transitsystem

durch die Grundlastwärmequelle, in der Hegel im Kraft-

werk mit Wärmeabgabe, modelliert durch die spezifische

Minderleistung an Elektroenergie und den Aufwand zu ihrer

Kompensation in einem Ersatzkraftwerk sowie die Wärme- \

Übergabestation unter Berücksichtigung der Zahl der Vor- Л

wärmstufen, %

- die Berechnung des gesellschaftlichen Aufwandes der Ж е - '•

mente des Transitsystems, der Spitzenlastanlagen und dee \

Gesamtsystems.
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Die anzuschließenden Wärmeversorgungssysteme werden durch

- ihre Wärmeleistung О д ^ (s. Tabelle 2)

- den relativen Wärmebedarf zu Beginn qoo und außerhalb

der Heizperiode

- die Vor- und Rücklauftemperaturen in den Primärsystemen

- die erforderlichen Investitions- und Betriebskosten zur

Spitzenlastdeckung

gekennzeichnet und bei der Berechnung berücksichtigt.

Durch Vorgabe des Leistungsanteils des Transitsystems im

Auslegungsfall in jedem Versorgungsgebiet werden programm-

intern statistisch gesicherte Näherungsbeziehungen zur Be-

rechnung des geordneten Jahresbelastungsdiagrammes der Ge-

bietet der Auslegungsleistung und Jahresarbeit des Transit-

systems als Grundlastanlage sowie der Spitzenlastanlagen

wirksam sowie für diese "äußeren Varianten" die jährliche

Abhängigkeit der Wärme- und Druckverluste des Traneit-

systems bewertbar.

Das Programm bearbeitet in einem Durchlauf die optimale

Auslegung des Transitsystems

- für unterschiedliche maximale Betriebsdrücke,

- für maasestromvariable (Begelungeart 1) und temperatur-

variable Betriebsweise (Regelungeart 2).

Durch Steuergrößen können verschiedene Varianten der hy-

draulischen Auslegung, d. h. des Druckabgleichee in Vor-

und Bücklauf aktiviert werden. Zudem sind die maximale Ge-

schwindigkeit und die maximale Zahl der Druckerhöhungssta-

tionen pro Längeneinheit als Eingabeparameter frei wählbar.

Steuergrößen zur Berücksichtigung der Verlegeart sowie voi-

handener Traeeen, der Ieolierart sowie die Angaben von geo- 3

dätischen Höhendifferenzen werden den einzelnen Trassenab- /

schnitten zugeordnet.

Durch Variation der Grundlaetanteile der Transitsystème 6* m .•

in den angeschlossenen Wlrmeversorgungegebieten und der "Vor- a

lauftemperaturen als "äußere Varianten" werden eine Viel-
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zahl von Auslegungsoptimierungen und Systemnachrechnungen

vorgenommen. Die Rücklauftemperaturen im Transitsystem re-

sultieren aus den Rücklauftemperaturen der Pr-imärnetze in

den Versorgungsgebieten.

Die Stru.'.ctuierung der Transitsysteme entsprechend Abb. 2

und 3 läßt im Sinne der Beherrschbarkeit des Gesamtsystems

weitere Verzweigungen der Nebentrassen unberücksichtigt;.

Vorausgesetzt werden kann, daß diese Teilstrecken in Trans-

portrichtung mit sinkendem Durchmesser dimensioniert werden

können; der real zu erwartende Aufwand wird also geringer

als der berechnete sein /11/.

4. EnerKiewirtschaftliche Bewertung

4.1. Aufwandsversleich

Die leistungsbezogenen Investitionskosten der Transittrasse

des Systems III liegen erwartungsgemäß, bedingt durch die

geringere Auslegungsleistung und größere Trassenausdehnung,

bedeutend über denen der beiden anderen rechentechnisch be-

arbeiteten Traneitsysteme. Ihr Vergleich zeigt eine von der

spezifischen Transittrassenlänge L/ Qj und dem Netzvertei-

lungsfaktor f-до /11/ nachweisbare'lineare Abhängigkeit. Die
Bestimmung einer gesicherten Näherungsbeziehung setzt jedoch

Analysen weiterer ausgedehnter Systeme voraus. Dar gesell-

schaftliche Aufwand für die Transportsysteme, der neben den

Investitionskosten für Rohrleitungen (überwiegend Freiver-

1<vung auf Sockeln und Stützen) sowie Druckerhöhungsstatio-

nen und Wärmeübergabestationen die Betriebskosten abhängig :

von der Heißwasser-Umwälzpumpenarbeit, den WärmeVerlusten

und dem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand berücksichtigt,

zeigt ein durch Auslegungsleistung und Transit trass anlange -|

in analoger Weise geprägtes Verhalten. У'

Das System III stellt sich zunächst als nicht diskussions- g

würdig dar. Ein Vergleich des jährlichen Aufwandes für War- ••;;

mebereitetellung und Wärme transport unter Berücksichtigung .''

der Auslastung der Transitsystème aber relativiert diese l;

Aussage* Durch Bezug des jährlichen Aufwandes für Transit-
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Wärmebereitstellung und -transport auf den Aufwand einer Ver-

gleichvariante mit Heizwerken auf Rohbraunkohlebasis gleicher

Auslegungsleistung uad jährlicher Auslastung wurde die wirt-

schaftliche Effektivität der betrachteten Systeme abschätz-

bar j Abb. 7 gestattet ihren Vergleich. Auch in der Abhängig-

keit dieser Aufwandsrelation vom Grundlastanteil der Tran-

sitsysteme spiegelt sich die Wechselwirkung von Auslegungs-

leistung, Auslastung und Transittrassenlängen wider. Gün-

stige Auslegungsvarianten erreichen aber auch für System

III einen geringeren Aufwand als in der konventionellen Ver-

gleichsvariante; das System II wird als bevorzugt ausgewie-

sen. Der spezifische gesellschaftliche Aufwand zur Ablösung

von Rohbraunkohle liegt mit etwa 75 M/t bei 150 % des ge-

genwärtigen Verrechnungspreises, System III erfordert dage-

gen für die Rohbraunkohle-Substitution einen Aufwand von

durchschnittlich 100 M/t. Da für das System I ein Kraftwerk

auf Rohbraunkohlebasis als Grundlastwärmequellэ vorausge-
>etzt wurde, wird als Einsparung an Rohbraunkohle nur die
Differenz des spezifischen Brennstoffwärmeaufwandes Д q^-
zwischen Heizwerk und Wärme-Kraft-Kopplung im Kraftwerk ent-
sprechend

^HW Wirkungsgrad Heizwerk

T£ gy Wirkungsgrad Kraftwerk

iff spezifische Minderleistung an Elektroenergie

wirksam. Obwohl das System I mit günstigen Auslegungsvarian-

ten eine dem bystem II vergleichbare Effektivität erreicht

(s. Abb. 7), wird ein Aufwand zur Substitution von Roh-

braunkohle von minimal 165 M/t wirksam, wenn Systemeffekte

im Slektroenergieverbundsystem durch Veränderung der Kraft-

Werksstruktur vernachlässigt werden. Bei Berücksichtigung

eines Kernkraftwerkes zur Kompensation der Mindererzeugung

durch die Wärmeabgabe im Kraftwerk wird allerdings ein dem

System I analoger Aufwand für dl* Substitution der Boh-
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braunkohle durch, das Transitsystem erreicht. Aus der Ab-

hängigkeit des gesellschaftlichen Aufwandes im Gesamtsystem

der Wärmeversorgung (Grund- und Spitzenlastdeckung) können

bevorzugte Bereiche des Grundlastanteiles ermittelt und der

Einfluß unterschiedlicher Auslegungsparameter und Betriebs-

weisen abgeschätzt werden. Abb. 8 gestattet zudem einen de-

taillierten Aufwandsvergleich, zwischen dem System I und III

für die in den Bechnungen berücksichtigten Auslegungs- und

Betriebsvarianten«

4.2. Hydraulische ""d thermische Konsequenzen

Die Systeme I und III stellen extreme Anforderungen an Aus-

legung und Betriebsweise. Die Haupttrasse in System III er-

fordert bei Nenndruck PN 3.1 die Einordnung von 3 (ty •

150 °CJ, * (ty = 165 °0; bzw. 3 (ty a 180 °0 Zwischenpump-

stationen mit Vor- und Rücklaufdruckerhöhung bei Auslegung

für massestromvariable Betriebsweise. Bei überwiegend tem-

peraturgeregelten Systemen resultieren aus der Optimierungs-

rechnung für die ersten Haupttrassenabschnitte größere Nenn-

weiten. In System III kann die Zahl der Zwischenpumpstatio-

nen um jeweils 1 reduziert werden. Bei System I werden geo-

dätische Höhendifferenzen wirksam, die eine, größere Zahl

von Zwischenpumpstationen im Vorlauf (5, 6 bzw. 7 abhängig

von der Vorlauftemperatur; erfordern. In diesem System muß

in allen Auslegungsvarianten auf Mehrleitertrassen orien-

tiert werden, die einen stufenweisen Ausbau gestatten.

Die Abb. 9 und 10 geben für beide Systeme einen Überblick

über die jährliche spezifische Förderarbeit sowie die spe-

zifischen Wärmeverluste und den mit ihnen verbundenen maxi- _

malen Temperaturabfall bis zum Sndknoten der Haupttrasse.

4.3. Einschätzung der Realisierbarkeit der extremen Systeme ï
ч

Sowohl die technisch-ökonomische Bewertung als auch die hy- ,

draulische und thermische Analyse der extremen Heißwasser- •-

Transitsysteme mit Warmetransport über mehr als 100 km Ent- §

fernung gestattet die Aussage, daß der Bau und Betrieb der- :
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art ausgedehnter Systeme zur Wärmeversorgung energiewirt-

schaftlich gerechtfertigt ist. Der mit ihnen verbundene

Fortschritt bei der Senkung der Schadstoffbelasjung der Um-

gebung in Wärmebedarfsschwerpuakten, die Entlastung von

Breanstofftransport- und Umschlagkapazität sowie Kapazität

für die Ascheentworgung, die Reduzierung des Arbeitskräfte-

bedarfes und der Abbau von Arbeitserschwernissen sprechen

zudem für die künftige Realisierung solcher Systeme• Vor-

aussetzung bildet jedoch die langfristige Vorbereitung der

Wärmebedarfsschwerpunkte auf den Anschluß der Wärmetransit-

trassen, um kurzfristig ihre vorgesehene Auslastung zu er-

zielen.

5. Möglichkeiten zur Erhöhung der Manövrierfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit bei der Wärmeauskopplung aus Kraft-
werken durch den Einsatz von Speichern

Die gekoppelte Erzeugung von Elektroenergie und Wärme kann

heute aus thermodynamischer Sicht als das klassische Ver-

fahren der rationellen Energieumwandlung angesehen werden,

dessen Grenzen und Gesetzmäßigkeiten eindeutig abgesteckt

und bekannt sind. Andererseits bereitet die Sicherung der

Gesamtwirtschaftlichkeit und die Anpassung des Prozesses

an die Belastungsverläufe von Elektroenergie und Wärme

nach wie vor Probleme, die gerade bei großen Erzeugungsein-

heiten und ausgedehnten WärmetransitSystemen mit großen

Leistungsanforderungen gründlicher objektkonkreter Analysen

bedürfen.

Zunächst bestehen die Möglichkeit und Notwendigkeit, bei

dem vorherrschenden Grundlastbetrieb der Großkraftwerke

und großer Transportleistungen Spitzenanlagen einzusetzen*

Das sind in der DDE Pumpspeicherwerke, Gasturbinen- und :

kleinere Dampfkraftwerke einerseits sowie vorzugsweise j

Heizwerke mit Rohbraunkohlefeuerung andererseits. .Auslegung V

und Einsatzwelse bedürfen einer komplexen Optimierung des

Elektroenergie- und Wärmeversorgungssystems. ,'?

Trotz dee hohen Anteils der Wärme in der Bilanz des Ge- '
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brauchsenergieeinsatzes rn.it ca. 75 % besitzt die Bereitstel-

lung der Elektroenergie in der Energiewirtschaft den Vorrang*

Damit entsteht die Aufgabe, die bei der Wärmeauskopplung aus

Großkraftwerken entstehende Minderung der elektrischen Lei-

stungsbereitstellung mit anderen Anlagen zu kompensieren

bzw. im System der gekoppelten Erzeugung zu minimieren. Da-

bei hat sich die Wärmespeieherung außerordentlich bewährt.

Die Wärmespeicher können dabei grundsätzlich in das Wärme-

schaltbild des Kraftwerkes oder in das Wärmeversorgungssystem

eingeordnet werden. Im Kraftwerk hat sich die Einbindung in

die Vorwärmsäule bewährt (Abb. 1 1 ) . Damit können neben den

Leistungsreserven, die durch die Wärmeauskopplung entstehen,

auch Reserven die mit dem Eigenverbrauch an Wärme verbunden

sind sowie Reserven im Niederdruckteil der Turbinen bei er-

höhten Kühlwassertemperaturen genutzt werden. Nach einer

Arbeit von BREUCKER / 1 2 / auf der Basis von Werten nach / 1 3 /

ergibt ein Vergleich eines mit einem Speisewasserspeicher

ausgerüsteten 1000-MW-Kernkraftwerksblockes mit anderen

Spitzenlastquellen die technisch-ökonomischen Daten nach

Tabelle J. Die Wärmespeicheranlage arbeitet nach dem Wech-

selprinzip mit einem Speicherdruck von 1 MFa. Die angege-

benen Werte unterstreichen die Wirtschaftlichkeit von Kern-

kraftwerken mit Wärmespeichern gegenüber anderen Spitzen-

s tromerzeugungsanlagen.

In einer Reihe von Untersuchungen in der UdSSR / 1 4 / und in

der CSSR wurde ermittelt, daß bei speziellen Heizkraft-

werksturbinen ein Verdrängungsspeicher ökonomischer ist als

die Speicherung im Wärmenetz. Die Einsparungen werden durch

die Vergrößerung der spezifischen Speicherkapazität erbracht.

Zum Laden der Speicher werden die Anzapfungen der Turbinen,

die zur Spitzenerwärmung des Heißwassers vorgesehen sind,

genutzt (Abb. 1 2 ) . Dabei sind keine zusätzlichen Maßnahmen

am kalten Ende der Turbine 'und im elektrischen Teil dee

Blockes zur Leistungsvergrößerung erforderlich.

Alle bisherigen Untersuchungen zeigten, daß auch in Zu-

kunft nur mit Wasser als Speichermedium zu rechnen sein

wird (Tabelle 4 ) . Neben den in der DDR bewährten Stahlbe-
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hältern /16/ sollte die künftige Entwicklung in Ricatung vor-

gespannter Stahlbetonbehälter zu beachten sein (Tabelle 5)•

Im Wärme traasportsystem sind externe Verdränguagsspeichez*

optimal einzuordnen /17/. Weiterhin sind interne Speicher-

möglichkeiten über den Wärmenetzinhalt zu nutzen /18/. Durch

eine Kombination der Vorlauf- und Rücklaufspeictnrung mit

entsprechender Vergrößerung der Rohrdurchmesser ist gegen-

über externen Speichern in bestimmten Bereichen ein wirt-

schaftlicher Vorteil zu erzielen /19/. Zur technischen Ge-

staltung konnten ausreichende theoretische Grundlagen erar-

beitet werden /20/.

Oie vorgestellten Lösungen zeigen, daß auch von der Seite

des Kraftwerkes der Betrieb groBer Fernwärmetransitsysterne

technisch möglich und ökonomisch gestaltet werden kann.

-1O7O-
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Tabelle 1 Analyse und Zielstellung von Sekonstruktionsmaßnahmen bei Kraftwerken

о
I

Wirtcungsgrad-
rückgang & V
bei älteren
Kraftwerken

Verbesserungs-
möglichkeit
bei Rekon-
struktion

Zielstellung

Dampfturbinenanlage

Turbine :

Spaltdichtungen
Aerodynamik

Kondensation:

Grädigkeit
Reinhaltung

ÄPkond = - Л № а

S^altabdichtungen
Aerodynamik
Kond.-He inigung

Erhöhung T^iT

Dampferzeuger

. VerscbJackung
• Undichtheiten
. Herabgesetzte Dampf-
parameter

O t p i f iOK)S*q = 50 Jük

CÄi?OT*1«aAq = 50 ^

atsp^10K)^q = 10 gg

. Brennerausführung

. Aerodynamik und
Wärmeübertragung

. andere Wirkungs-
prinaipien
(ZWSB1, ...)

. Gleitdruckfahrweise

Erhöhung 7 D E

. Optimierung der
Prozeßparameter

Rauchgastrakt

. Erhöhte Abgastempera-
tur

. Rückgang d. Leistung
der Saugzüge

. Saugzug-Gebläse, Ab-
dichtung

. Filter

. Senkung der Abgas-
temperatur

. Rauchgasreinigung

Absenkung der Abgas-
temperatur bei Rauch-
gasen!; Schwefelung

сэ

ř->jE_-'
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Tabelle 2
Charakteristik der untersuchten Wärmetränsitsystème

System
Maximale Leistg.
in den Wärme-
versorgungsge-
bieten
(WVG;

Zahl der a n -
zuschl ießenden
WVG

Benutzungs-
dauer
Gesamtsystem

Gesamtlänge
Transittrasse

Zahl der
Trassen-
abschnitte

Gesamtlänge
Haupttrasse

Zahl dor
Trassen-
abschnitte

Netzvertei-
1ungsfaktor

Gesamt-
system
Haupt-
trasse

Wärmeleistg*
Transitsystem
in Varianten

m

2. imq
i=1

m

TBG

n

О

n

n

От

MW

h/a

km

km

-

MW
HW
HW

uw

I

3275

10

3320

134,5

21

105

11

0,69

0,79

1115
1370
1734
2046

I I

1530

8

2970

99

29

94

21

0,82

0,83

790
970

1150

I I I

1200

8

3525

178,5

17

121,5

9

0,67

0,83

415
540
760
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Tabelle 3 Technisch-
Spltzenerz

KLektr. Leistune
(brutto / netto;
Benutzungsstunden
«i

Speichervolumen

Ladeleistung

Verringerung der
Leistung auf HEW

Kosten des
Spitzenerzeugers

Kosten der
Spitzenleistung

Kosten im HKW

Verrecbnungskosten
bei normativ. Rück-
flußdauer

0,12 i/a
0,15 Уа

ökonomische Daten für Kernkraftwerke mit verschiedenen
eugeranlagen /13/

h/d
h/a

106m3

MW

MW

106 Rbl

Rbl/kW

10b Rbl

106 Rbl/a

KKW + Speicher

870 / 853

5
1000

0,018

741

117

128

130

2,3

19,2
22,6

17
3500

0,060

2520

398

257,5

273

8,0

38,6
46,0

KKW + PSW

870 / 853

5
1000

10

858

-

152,2

174

-

23,4
28,0

17
3500

34

2918

-

395

453

-

57,4
69,2

KKW
+ GT

895/853

5
1000

-

-

858

80,6

90

17,2

35,7
38,6

KKW
+ KW

917/853

17
3500

-

-

2918

100,9

110

58,4

76,2
81,0



Tabelle 4 Technisch-ökonomische Daten zu verschiedenen Speichermadien /15/

I
I—

о

Speichermedium

Arbeitsdruck

3pez. Wärmekapazität

àrbeitstemperatur

Bnergiedichte

Kosten pro Volumen des
Spe icherbehälters

losten pro kff-
Speicherleistung

Blektroenergiekosten

Einheit

-

MPa

MJ/m3

°C

kWh / m 5

(el)

fibl/m5

Rbl/kW

Rbl/kWh

Heißwasser-
speicher

Wasser

0,1 - 2,5

170 - 600

< 200

15 - 45

50 - 250

40 - 200

o,8 - 2,8

Expan-
sions-
speicher

Vasser

4,0 - 7,0

670 - 800

<280

55 - 65

300 - 500

60 - 250

1,2 - 3,6

Speicl-
Speicl

Salze

0 , 1

300 - 3000

<1000

30 - 300

25 - 600

8 0 - 3 4 0

1,55-3,85

1er mit andej
lermedien

chemische
Stoffe

0,1 - 4,0

500 - 5000

<1500

60 - 600

200 - 800

100 - 400

1,5 - 4,4

"en

organ.
Stoffe

0,1 - 1,5

100 - 300

<. 400

io - 30

60 - 200
t

50 - 26C

0,8 - 3,2

I
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Tabelle 5
Technisch-ökonomische Daten von Speicherbehältern aus vor-
gespanntem Stahlbeton /16/

Volumen

Druck

Temperatur

Durchmesser
innen

Durchmesser
außen

Wanddicke

lohe, innen

Höhe, außen

spezifische
bezogen auf
- gesamte
Volumen

m*
MPa
°C

' m.

» m

m
m
m

Kosten,
das

Hbl/m3

- Betonvolumen "

. nutzbare
Volumen

n

10 000

2
160

20

25,6

2,8
31,8

38,8

142

283
283

3,5
220

28

4,0

41,8

171

278
445

5 000
2
160

15

20

2,5
28,4

34,6

164

301
362

3,5
220

21

3

35,8

186

310
465
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Ocsomte installierte^
KraftMerkeleislum /

in MW /
(7.906) (12.872) (20.391) (-26.ЯО)

Konvcniiontlle
Dampf - Kraftwerke
mit. Rohbrounkohie

Lauf wajte - und
OuMlkraftwtrke
Punmptichcr- Kraftwerke
Gasturbinen- KnKtwKke

I960 1970 1980

Abfaßt Entwicklung der Kraftwerksstruktur in der DOR

tsto

i
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n.7 Ufa

•A/ Ùi
220 MW

0.0065 MPa

0,2

0.1

xo

Abb.2 WärmeauskoppLung aus dem 220 MW-ßlocV
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Haupttrasse £ LTri = 1 0 5 k r n

Verzweigungen 29 km

Strukturierung: <t> TeiIstreckennumrner <1> ̂  i «fe <ÍZ1>
1 * к ^ 12 Anfangs/Endpunkte Teilstrecken

Haupttrasse
13 < j * Z2 Endpunkte Verzweigungstrassen

Wärmeleistung um a x Versorgungsgebiete

о
ос

18 r-"

9- Abb. 3 : Heißwasser-TransittrasseSysteml
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Abb. 4 : Heißwasser-Transittrasse System Ж

о
00
to
I

L , . =121 kmHaupttrasse

Verzweigungen Ž LTr, = 57 km
i-10

StruUturierung:<^t> Tei Istrecken nummer *(1> - i -

1 ^ к ^ 7 0 Anfangs/Endpunkte Teilstrecken Haupt trasse
Ю< j ^ 18 Endpunkte Verzweigungstrassen

Wärmeleistung Q.max Versorgungsgebiet

<10)



Abb. 5 WörmeschaUbila eines

210 - MW- Kroftwerksblockes
mit Wärmeauskopplung
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Abb. 6 WarmeschaUbiiu e>»rs Kernkraliwerksbtockts WV/tR WOO

mit looo-Mit' <soi'—)m'' ' " nacf> eigner i Z J

V..

'S-'
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Гп

О.в

0,6
Transitsystem I
2 LT - Ш,5 km

Q3 0.5 0.6

Transitsystem Ж
S Lr - 99 km

0,3

Ю \

о,в

0,6

ЮЗ 1370 1731t. 2OUG MW
— Qr

OÀ

190

0,6 0.1

970 1150

Transitsystem Ж
2 LT « /75,5 km

massestromrariable
Betriebsweise

1Л
СО

О

0,3 0,5 as
540 760 MW

— — temperaturvariable
a ty - 175'С Cl)
п ty- 1дО°С (Ж,Ж)
* ty - 165'С
° ty = 150 "С

га = —i— otJY jährl. spezifischer Aufwand für
J Wärmeber&tstellung и Transport

im Transitsystem, QJHW dto für tVärmebereit-
stellung durch Heizwerke auf RohbraunkoMebasts

Abb.-7- Relation des gesellschaftlichen Aufwandes /on Transit Systemen rQ •ybhängig УОП ihrem
ûrundlasiantei' und der Austegunqslefstung
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Abb. 11 : kernknaftwerksblocU mit Speisewasserverdrongungs-
speicher irn niedrigen Druckbereich.
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