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Frojokt jaderné elektrirny Te:r.elín vycházi 2 ov5í*er.S:;o

KorStského řcSsni výstavby blcků VVZR - 1CCO (Obr.i).

fjotř-ední-i objekty elektrárny jscu hlavní vyrcbr.í bloky cb-

3£huiirí jodsn rsaktcr o tepslnž^ výkonu 200C ::'.: a iedĽi::

turbogenerátor o výkonu 1CCC ľJU. 'íeaktor 3 pc.:,Gcný::;i aystS-

;:-.;•' je u.r.ístěn v tzv. reaktorovně r- budově pomocných provosťí

(BrF), která je spcleSná pro v3echr.y 4blcky .Reaktorovrg sa skladá

aedvou částií fcontojn.Tientu z. obestavby. Kontejnir.ent - ochran-

ní obálka - je válcová železobetonová nádoba z pľ-sápíatáhc

betonu s tlouStkou stSr.y 1,2 r. a kulovýr. vrchliksn 3 tlou3t-

kou stžr.y 1,1 r., výSka 2:c;itsjri.r.entu je 57,5 rr., průměr 45 .-.

Celý vnitřní povrch je vyložen ocelovou nerezavôjiul ví i Lul-

kou tlou2tky S ne Kontejr.r;,5nt je disser.3cv£n na přetisk 0,4í

"Pa a teplotu 150 °C. Z vnější struny kontsjnment odolá

tlakový- vlná- od výbuchů, pááu letadla nebo zerr.štřesení o

sile 3 stupni stupnice M S K. Jsou v něm urr.istSny hlav-

ní technologické komponenty prisárniho okruhu : reaktor,

cirkulační smyčky, hlavní cirkulační čerpadle., parcäenerátc-

ry, koepensátor objemu, barbotášr.í nádrž a. nšktsré pon:ocné

aystá^y.

íContejnne.\t obepíná obestavba o čtvercové.- půdorysu

s vnití-ni stranou 66 m. Obsstavba dosahuje vy5ky 41,'j r.:, v

Jedno" její"; rohu ja ventilační konín o výSce 100 c. Jsou v

ní u:r.íst3ny bezpečnostní systémy primárního okruhu, daloí

pomocné systômy, bloková a nouzová dozorna a jiná zařízeni.

Budova pomocných provozů zajišťuje čištění primárních

sšdií, zpracování radioaktvnich odpadů, přípravu chemických

rea^entů, skladování čeratvšho jaderného paliva, Šatny a

vstupy do kontrolovaných pásec jednotlivých bloků.

I
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Turbogenerátor je umístěn ve strojovně, která navazuje

na reaktorcvnu čistí nazývanou sezistrojovna. Budova stro-

jovny a .T;esistrcjcvny je Široká ^5 m, dlouhá 135rc a vysoká

^2 :̂. Obě částí obsahují zařízení sekundárního okruhu.

Stavební dominantou elektrárny jsou chladící věže s

přirozeným tahem, které jsou po čtyřech na každé straně

elektrárny. Každému bloku přísluší dvě chladicí věže. V52e

jsou desud nejvyšší v ČSSH, patní průměr 130 JS, výška 155 E,

pr-lr-čr v nejužším r:ístS 77 E:, prir.ěr na vrcholu věže S2,6 a.

ííaždý blok ir.á vyrcčnifccvou stanicí, díeselí;ensráterovou

stařici, blokové a odbočkové, traiisľcrnfetory. ľro bloky jsou

společná některř. zařízeni, jako ;iapříklad čerpadla äesinera-

liaovanl vody, chen,ickž. tpravne vody atd.

Ostatní objekty tvoří possoci:! provozy, teohr-iekc-správ-

ní budovy, sklady, dílny, sprchové baalny pro chl&zcni

technické vo.ly.

ľ:iľi-.celektrárenské objekty Jsou vodní díla Hněvkovice a

Zořcschí jrc :*sobovž..ií a vypoužtění vody z jaderné

elektrárny. Dal2íir.i objekty jsou rozvodna ^00 kV v Dasr.ž.̂  a

laboratoř radiační kontroly okolí v Českých Budějovicích.

Okolo jaderní, elektrárny Je stanoveno tak zvané cshr&n-

né J.3SE0. To určuje zájmové úženi o poloměru cca 2,5 kns,

jehož ičslex je obezit bezprostřední vlivy na blizkš okolí.

V ochranném p§sr»u se ~.onou zřizovat pouze stavby nezbytni

pro provoz jaderné elektrárny a stavby dopravních a rozvod-

ných sítí. T'ení zde dovoleno trvalé bydlení, ale půdu lze

používat pro ce.-ldělskcu vS'rcb-u. Xror;S ochranného pásr.a je z

dúvoců kontroly radiační situace v ckclí elektrárny orsar.i-

sovúno jeSJt* pás^o kontrolované o polon.ěru 5 kz, u plsr̂ o

•sledovanú o ťoloni£ru 25 k^. Ve vSech třech uvedených pásmech

je zajiLtšna kontrola radiační situace.

řtěpeníra ato.TÍ izotopu U235 - Štěpení nestává ;o pc-

hlcer.i pomalého neutronu jádreL: ato.T.u - se v aktivní zár.č

reaktoru uvolsíujc vszcbní onsr^íc jádra. Tsto er.erjie «c

přt^íňuje .ia kinetickou energii štěpných tresek a uvolriěr.ých
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It̂ er.da k obr.1

1 - hlavni výrobní blok 2.1

2 - hlavní výrobní blok 5.2

2 - hlavní výrobní blok 5.3

4 - hlavni výrobní blok 6.4

5 - budova porocných provozů

6 - chladící věZ

7 - hlavní dílny

S - checická úpr&vna vcdy - demineralizsce

9 - provozní budova

10 - chercieka úpravna vody - del:arboni2ace

11 - sprchové bazény (chlazení technické vody)

12 - pon:ocná ply nov &. kotelna

13 - čerpací stanice chladicí vody

14 - nebloková část výržnikevé stanice (strcío\'na vyvedeni

tepla)

15 - budova investora

15 - vrátnice

17 - bloková výměníková stanice
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iciOr.íľ'i '-iVj-ill ' (Obr.2). C'?'tí rrirárr;í vo;a vstu:.ujc i;

lcruhu

£= s-.paí-ujs, ^ T S ^ p?.rcje.-.3ríitcr*

č-r.ii'::3 koliktsru a oitui FOátuj.ujs :Io turbiny, kde expan-

duje z. ťspelr.i Si".oräie se tak -Sni r.a r.e c kar. i c kou práci

turbin;-, ľa ^oleSnS hřídeli s turbinou ;e sle!:tricl:ý ä-e.-.e-

rátor, vo lítari::i se mechanickí, energie turbíny ŕrorsáňuä^ -^

ansTiii elektrickou a přes transformátory jS dodLvár.a do

elektrizační soustavy, Fára po expansi v turbině kor.der.zujs

v konder^áterach. Kondensátory jsou ohlásený vodou vžžovsho

okruhu, Ictáryf. ss kor.ds;-.za5ní teplo odvádí de atnosféry.

ICor.dgr.2í.t z kondenzitoru je čerpúr. kor.der.sLtnini čerjcily

s*ss rsi skfitia'ro:: rarsrsraai .in n.ir.ňiscí nldrčs a s r̂ sp.'ijscí

nádrže turbcnsptjeeini Ssrpaily přes vysokotlakou Tž^er.sTz.oí

zpSt do parossnarátori.

Jako StSpny material is v reaktoru pov.2it izotop uranu

235« 7 r.ktivr.i zór.S raěktoru je ve fer^ě UC^ £ tí„:, j= u r ar.

je izotope..: 23? cbohacsľ; na 2 z.1 '*,t. (?o=n.: přírodní ur<?

obsahuje 3 isotop;: U232 - S?,25;:; U235 - C,7'; U234 -

?.0 2ltSrer.ín: jednoho at osu U235 33 uvolni eziav~is cec

3,2.10"11 J. J^dsn kilciras U235 obsahuje 2,55.1C2ít ctc^£ a

er.ai-iie avolr.šná úplnýr: rozštěpením 1 k^ í'235 tsk činí

S.2.1C13 Jf tc jin;̂ :i slovy předota^-uje tepelní' výkon 1000

"'•' dodávaný po dobu jsdnoho dne.

Při jednom štěpení se uvolní 2 až 3 neutrony o vysoké

energii. Pro udrženi Štěpné reakce je nutno tyto neutrony

zpomalit, protože, jak bylo na začátku řečeno, izotop U235

je Stšpitelný pouze posalýni neutrony. Tyto neutrony nárasy

na atony vodíku obsažanýah v molekulách voly primárního

okruhu - chladivú - postupně těmto atocuc vodíku předávají
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svoji kinetickou energii a zpomalují se na rychlosti, při

nichž jsou schopny štěpit další atcr.y a udržet tak řetězo-

vou reakci. Chladivo aktivní zóny - obyčejnä vode - plní tak

současně úlohu rsoderfetoru neutronů. Pro udrženi konstantního

počtu štěpení jader v čase - t.j. konstantního výkonu reak-

toru - je nezbytné zajistit, aby se v príi:<ěru, z počtu neut-

ronu uvolněných při jednor štěpení, dslSihc Štěpení í.častnil

právě jeden neutron. Teto pod-ínka je zajiSifovana

absorbčnini (reculÄČ-ní.ii) tyčemi, tav. klaetry , zasunuty:..!

do aktivní zon-j reaktoru a obsahu jí cir<i bór, a kyselinou

boritou (HjEOo), rozluštěnou v chladivú primárního okruhu.

Eór :.-.£ tu fyzikální vlastnost, Le účinr£ absorbuje neutrcry.

Při provozu reaktoru na výkonu absorbuje ^rávě nadbytečné

neutrony. Dle požadavků na provoz se zr.;ěny výkonu reaktoru

provide jí sn:ěncu polohy absorbčních ty£í r.ebo z-Sncu koncen-

trace kyseliny boritš v chlsdivu ' pri-tirníhc okruhu, t.j.

asěnoa .Tíicžstvi absorb4tcru Jíeutrcr.i. V. L si ed2-.es Je sriSna

pc5tu neutronů ičastnieish se StSpsní, tir, ;;očť.í ítípcr.5 ?

výkonu reaktoru.

Provoz jaderného bloku lze shruba charakterizovat cyk-

lem opakujícím se v průběhu roku - po dobu životnosti jader-

né elektrárny : výměna paliva - spouStění bloku - provoz na

výkonu - odstavováni bloku-

líaSdýa roke::; se vyisěíuje V 3 paliva, obrazně lze říci,

že se do reaktoru "přiklíuí" jednou do roka. Celková vsaslra

paliva ve í orně UC 2 v aktivní zor.ě reaktoru Sir.í 20 tun. Při

provozu reaktoru r.s výkonu 10051, což je tepelný výkon 3000

ľH.ľ vydrží palivo na dobu cca 300 dni (při provozu na r.iž£i:r:

výkonu by kar-paň byla úměrně deläí), pak se K U S Í 1/3 paliva

vyrčnit za čerstvé. Z 30/3 tun !3C2 se tak aíská

300.2A.6C.6C.3C00.106 = 7,73. 1 0 1 6 J tepelné energie, lze

tak říci, 2e "výhřevnost" í?.líva použitého v aktivní scr.č ;e

2,9. 1 0 1 2 J/k£. Výhřevnost nekvalitního hnědého uhlí, jež- se

spaluje v nsžich uhelných elektrárnách je 5,3.105 J i niSří,
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r/i í l ; , t r i r r . : . 'ľs- s l i r . by rcóní 3;.c-řebov2li cc: 3?. '-- ' ; tur.

" j i š J - - - . í ?2 vl-:cvýoh souprav (;=.•!;:- v l ^ c v í : :u,r:-.v; 2C
v3 j z-r.1* •:•; 5? tur. i-ľ!".). Toto :™:olctvi u ; ' l í l;v so i: ;äicr^ir:-5
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cbsr.huje i jedovati tží'/A kovy vSatr.S i.rvkí radioaktivních,

ktarú as korr.íny a prase aklSdky popílku rovr.Sž eir.itují do

cirolí. Lze doložit, 2a množství unikle radioaktivity 2 jedo-

vatých těžkých k c vi z uhelnž elektrárny dosahuji vyšžích

hodr.at neč z ar.alojicUs, pokud jde o výkon, elektrárny

Cčinr.sat p?s.r.šny tspelné energie r.a elektrickou je

dána Clausius - Har.kir.ovya parnírr: oykler. stejně jako u elel:-

trSrr.y uhelná. (Pczn.: jaderné elektrárny typu VVER pracuji

se sytou párou, kdežto uhelna elektrárny s parou p?shfá.tou,

a proto Ľiají uhelné elektrárny mírně vyžší účinnost pre:.-§ny

tepelní- energie r.a anergii elektrickou). V pra::i to znamená.,

že z výchozího tepelného výkonu reaktoru 3C0O ľ-íí-í se zÍ3ká

pouze 1000 "'./ elektrického výkpnu, zbylých 2000 M'J se odvede

jako teplo odpadní chladiciai věžemi do atmosféry.

Kromě výroby elektrické energie projekt jaderne elek-

trárny Te~.elín předpokládá i dodávku tepla pro teplofikaci.

U kaSdSho výr-obního bloku bude bloková výměníková stanice.

Bloková část výr.šníkovš stanice obsahuje ohříváky topné vody

s příslušenstvím. Strojní zařízení je shodné u všech bloků.

Pro systém 1S3 °C (Seskš Budějovice) je chřav pětistupňový,

pro systém 150 °C (Týn n.Vlt. a vlastni spotřeba elektrárny)

je ohřev třístupňový, přičemž prvé tři ohříváky jsou

společné pro oba systémy. Topná voda z neblokové (spolešnš)

části je přiváděna, od čerpadel prvního stupně potrubím

Js700. Ohříváky 0TV1 a2 3 nají ochozy pro ekonocické využití
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odběru u systému 150 °C, káe se voda c příslušné požadované

teplotě odebírá ochosy tak, aby byly v maximální coin's r.íře-

zatěžovány nejnižší ohříváky a čile bylo vyráběno teplo (ve

vyS£ích ohřívácích) pouze pro systta. 183 °C, který má kon-

stantní výstupní teplotu bez ohledu na venkovní teplotu.

Yoda za třetím stupněm se vede do neblokové výměníkové sta-

nice, kde u systému 150 °C se oteplená voda rozvádí pro

vlastní spotřebu a pro ohřev užitkové vody pří^o z CTV3 £

přes zvyšovací čerpadla druhého stupně do SCZT Týn n. Vlta-

vou. Dále je ohřátá voda s 0TV3 přečerpávána samostatnými

cbčhovýrai čerpadly pro České Budějovice zpět do blokové vý-

a5níkovš stanice, kde se dohřivá v dalších dvou stupních na

požadovanou výstupní teplotu 123 °C pro SCZT České Budějo-

vice. Tyto ohříváky (čtvrtý a pitý) í sou zapojeny vzhledem k

požadované konstantní výstupní teploté vody bez ochozů a v

případě poruchy se odstavují jako celek. Teplota je udržová-

na regulací na parní straně. Velená výstupní teplota systému

150 °G se reguluje r;ícháním s obtokem posledního ohříváku,

který je pro systém 150 CC v provozu (požadavek maximální

ekonomie provozu).

Kondenzáty z topných ohříváků kaskáduji postupné sž dc

prvního stupně a odtud se přečerpávají do nízkotlaké regene-

race turbosoustrcjí.

Jednotlivé stupně výměníkové stanice topené parou z

neregulovaných cdběri turbiny jsou tlakově závislé na výkonu

turbosoustrojí a rovněž na požadované dodávce tepla. Tepelná

zatížení jednotlivých ohříváků budou tedy při různých výko-

nech bloku proměnná. Nižší výkony turbosoustrojí ansssenaji

přesun tepelného zatíženi na vyšší ohřívací stupně. Není

tedy ú&elec naprosto přesný návrh výntníkevé stanice na jed-

nu výkonovou úroveň provozu bloku. íínežství tepné páry z

neregulovaných odbčrů turbiny se přizpůsobí tepelnému za-

tížení příslušného stupni výnxníkcvé stanice. Návrh ohříváků

ur.cšní dosaženi tepelného výkonu i psr&Tetrft tepnô vody u

systžsir.u 183 °C v rozsahu výkonu bloku cca 7C - 1CC wS"„ o r, u

cystemu 150 °C v rozsahu výkonu bloku cca 30 až 100 Kli.,.,...
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Yzl-.lsde;:. k tc.r.u, ,;e ;.C5ledr:i chHvací studeň s;.ótL.:.u 133

í s urovede^s. regulace tlař:u i-'îy ;ro cliřivil: Ou te;:loty

ta^ni vody, z tchc v-plývi rovn32 vStii nezávislost syôtšr.u

Taíolný výkon systému 1"2 °C Je rejulován 'rvantite-tiv-

nš, to zr..-..T.eni., 2e SČ uáržujs konôtsntní teplota (133 °C )

topné vody z doiávar.y výkon se reguluje z^Snnou průtoku

topn-S vody.

Tepalný výlion sy sté tra 150 °C je regulovin kvalitatívna,

to sr.aciena, Se při konstar.tr.ir.: prfttoku vody se dodávaný

vý-coi rosulujs a.Tišnou teploty tepna vody.

I-ľ£.::i.-cální nožná, dodávka tepla z jednoho bloku činí:

pro system 1S3 °C 157,7 MW
.^«. -..,̂ 4-í,... (Sfi Ori 1^0 >"M

a elektrický výkon na svorkách gsnsrátoru je petor. S'25 *''<*.

Dále se zr/inín; o rioSnostach využívání odpadního tapla,

to ;'e tepla odváděného v32ovýir. okruhem do atmosféry. Průtok

vočy okruhec; jeds:oho bloku je 35 ^20 k^/s. Teplota vody na

vstupu do kondenzátoru je v závislosti na ir.eteorologiokých

podiiiinkúch projektem uvalována v rosinesí 15 až 3^ °C. S

pouiooi výpočtových schémat bloku lae stanovit vystupni tep-

lotu vody z kondenzátoru, to ê vody, z r.í5 by JS te|".lo

využívalo k intenzifikaci serr.gdšlskS výroby. ?ro ilustraci

uvádím několik režimí. :

"cximální dodávka tepla pro teplofikaci

ayatón 133 °C 157,7 MU

syatfia 150 °C 163 E17

Vstupní teplota chladíoí vody do kondenzátoru 15 °C

Výstupní teplota chladící vody z kondenzátoru 28,5 °C

2. Výkon reaktoru 100 ÄÍInoffi

Dodávka tepla pro teplofikaci
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systém 183 °C 150 HU

systér:; 150 CC 45 Hv

Vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 16 °G

Výstupní teplota chladící vody z kondenzátoru 29>3 CC

3. Výkcn reaktoru 1C0 %N n o r i

Provcz bea dodávky tepla pro teplofikaci (čistě

kondenzační provoz)

Vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 21 °C

Výstupní teplota chladící vody z kondensátoru 35,7 °C

4. Výkon reaktoru 100 Sl^oiu

Provoz tes dodávky tepla pro teplofikaci (čistě

kondenzační provoz)

Vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 3* °C

Výstupní teplota chladící vody z. kondensátoru 4S °C

pr^vě tehdy, kdy ncy byla potřetná teplota vody na výstupu z

kondenzátoru co nejvySSl. Tuto teplotu by bylo ;LCŠno svýžit

níchánín s vodcu teplejší, například s vodou vracející se z

letr.in obácbí, kdy opět naopak vysokž, teplota chladicí vody

na výstupu s kondenzátorů není pro účely zemědělské výroby

potřebné;.

ľ'nošctví odebíraného tepla je možné regulovat sr:criar.i

průtoku odebíraní vody :.a výstupu z kcndenssícrů, teoreticky

lze odebírat :::nc2ství vody až do velikosti průtoku v chladí-

cír.: okruhu. Ganosebou 5£ rozumí, 2e odebíraná vcža se r.usí v

plni î íre vracet do chltidicích vuži. ITenávrstně lze odebírat

oteplenou chladící vodu pouze do výše- cdluhu z chladicích

věíí, to je cca 0,5 * s prítoku chladící vody vSžovýn:

okruhe-.



1

i
i
i
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Legenda k obr. 2

R - Jaderný reaktor

?S - psro£enerátcry

KC* - hlavní cirkulační čerpadla

VT - vysokotlaký díl turbiny

SPP - separator přihřívač

I'T - nízkotlaké díly turbiny

G - elektrický generátor

:í - kondenzátory turbiny

CM V - chladící věže

Civí - chladící čerpadla

0TV1 - ohřívák topné vody 5.1

0TV2 - ohřívák topné vedy C.2

0TV3 - ohřívák topné vody 5.3

07V4 - ohřívák topné vody 5.4

0T75 - ohřívák topné vody 5.5

5-TY - čerpadle topné vody (vratná voda z teplofikaSr.ích

soustav)

CČ-ČB - oběhová čerpadle pro SCZT české Budějovice

OS-TÝľľ - cbšhová čerpadla pro ECZT TJ-n n. Vltavou

VE-JETĽ - vlastní spotřeba areálu jaderně elektrárny

SGST - systlia oentralisovaného sásobování teplen

IlSi° - kondenaS.tní čerpadla prvního stupně

ICC2° - kondenaLtni čerpadla druhého stupně

EŮK - bloková úprava kondenzátu

"TO - ohříváky nízkotlaké regenerace

KU - napájecí nádrž

Tí.i - turfconapijeci čerpadla

VľD - ohříváky vysokotlaké regenerace

5 - čerpadlo

0? - odběratel tepla
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!, .<r.--a ::.-žo.::Z

teplota ::or.de:-;c£ční z cdpadr.í teplo cdváda.-í ohla^icí;r ol-:ru-

:-.»- ic všlí.

To.:;bincvar.á výroba elektrické er.errie :-. tepla pro

třplcfikaci vele :lo určité výše výroby tepla ke zvýšení

efektivnosti provozu jadern* elektrárny a rovnSS k ozdravění

ovzduší z důvodu odstávaní z provozu r.ístr.íoh tepláren,

kteró spalují fosilní paliva. Je třebe. .T.ít ale na ps-Sti, Se

hlavní- posláním Jadsrnó elektrárny Je výroba elektrické

energie a každý cdbšr tepla při teplota vy25í r.sž kondenzač-

ní je spojen es snížení.™ výroby elektrické er.erjis, £ proto

je autne za teto teplo platit.

ľľa druhé straně je odpadní teplo, kterého jsou k dispo-

zici snadná množství, zdarma, pokud cvšer nepočítaje náklady

na zařízení, v němž ho vju2ivá-r.e. Nevýhodou tohoto tepla je

alo to, že má nízké parametry, které se navíc mini podle

f než bychom potřebovali. Vzhledem k tcr.u, žs se jeár.á c teplo

| Jinak nevyužívané, Je nutné v2err.ožnž podporovat vSechny

vj možnosti Jeho spotřeby.
j| Tľa zivSr choi zilraznit to, že produkce elektrické
t:' energie a tepla v Jaderných elektrárnách Je jedinou alterna-
|i tivou Jejich velkovýroby v nejbližší budoucnosti. Je to al-
|' ternativa, která nás zbaví akutní hrozby kyselých dešťů, v
f důsledku emisi kysličníků síry a dusíku,a skleníkového efek-
l tu, v důsledku vypouStžní kysličníku uhličitého.
íi"



- 14 -

VYUŽITÍ JB TMK.fi PRO TEPLOFIKACI

Ing. J i ř í K a d l c e - ÍBZ - Jihočeská energetická
sáTody
Česká Budijovice

A/ tfrod

ttoshodnutí o výstavbe JB Seaelín (dál* Bfl) v Jihočes-
kési kraji dalo podnít k« spracovaní řady koncepčních aat*-
rlálft a odborných posouscní, jejichž clloa bylo naYrhnout oo
nejvitií efektivní využití BŤE pro dodárky t«pla. Tato anaha
byla do snaSné aíry koapllkorána skattenostl, š« j«dinýk Tit-
ÍÍB potenciální* odbSrattlaa tepla jsou 6eak< Bodijorica při
nutnosti rekonstrukce soustavy centrallsoTanáho sásoboTání
toplea (dále CZT) s parního na horkovodní provedení.

Předkládaný referát si klade sa cil podat ucelenou infor-
aaoi o stavu prací k 31. 5. 1989 na vyušití M l pro teplofi-
kaci kraj* a vyaesit předpokládaný ollový rossah dodávek tep-
la s tohoto sdroje.

B/ Rossah dodávek tepla s BBS

MaziBálni soiný roBsah dodávek tepla s BSB naznačila
teplofikaSní studie oblasti BTB spracovaná B6P Praha v roo*
1987. V* studii bylo technicky a ekonoaieky porovnáno 5 va-
riant dodávek tepla % BIS při r&snáa využití a teplot** horká
vodyt 2 varianty a nístníai centrálními tepelnyai zdroji a
1 varianta d*o*ntralisovanysi spÄsobea na basi B—n<hr> plynu.

Dle v tá době platných pravidel hodnocení ekonoaieká
efektivnosti a stanovených velkoobchodních oen byla konoer-
nea Č1Z doporučena varianta dodávek tepla % STB horkou
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vodou o teplot i 150°G při 50 $-nía krytí potřeb tepla hor-
kovodní Části aouatavy do oblastí Sever a Západ* Pro oblaa-
ti JIH, Týn a vlastní spotřeba BfB byly údaje převsaty se
zpracovaných a schválených rozvojových teplofikaoních stu-
dií (dále RTS).
Maximálne mošny rossah dodávok tepla s STB je tedy následu-
jící (schéma napáječů, vis obr. 1):

1) vlastní spotřeba areálu BTB - HV 153/67°C - 87 *»t
2) Týn nad Vltavou - HV 153/67°C - 65 M¥t
3) oblast JIH-Č. Budějovice, Zliv - HV 183/67°C - 503 Htt
4) oblast ziPAD-Strakonice, Písek,

Protivia, Vodnany - HV 15O/67°C - 175 MWt
5) oblast SXVBB-Tábor, Seslmovo Ústí,

Planá, Bechyni, Soběslav, Veselí
nad Lužnicí - HV 153/67°C - 180 Hit

6) zemědělský a ryboohovaý areál
- nosnosti využití dodávek tepla jsou uvedeny v sa-
mostatných referátech. lávrhy využívají teplo o
r&saýoh teplotních úrovních. Celková výše dodávek
tepla bude odvislá od investiční náročnosti a eko-
noalcká návratnosti príslušných investic

Horká voda bude v WfĚ připravována v blokových výmění-
kových stanicíoh (VS) funkSni i disposiSni přiřasenýoh k
jednotUvýa turbina*. Ohřev HV se 67 na 183°C bale prováděn
v 5 ohřívaoích stupních vytápěných parou s nerefulovanýoh
odbird turbiny. Odber HV 153°C bode provádéa «a 3. stapvJsi
ohřevu. Tepelný výkon jedná výměníková stanice je dle «pra-
oovaaá projektová dokweataee 167,7 Mtt v HV 183/67°0 a
169 M t v HV 153/67°C Vři so«Sasnáa provosu třeoh bloků 1TB
je tedy k disposici výkon 503,1 sWt v HV 183/67°C a 507 W t
v HV 153/67°0. Tepelný výkon bude s WtĚ vyřáděn přea spo-
leSnou stanici dodávky tepla vybavenou sařísenín pro ó M h a
doplňování sílová vody (vis obr. 2). Podrobnější údaje jsou
uvedeny v samostatném referátu.



- 16 -

Ha sákladi platnosti nových velkoobchodních can, upřes-
nění vstupních údaju o nákladech na výrobu a dodávka tepla
• elektřiny s ESI a dalších aktualizovaných vlivů, tyl pro-
veden nový ekonomický výpočet lokality Písek. S ohledem na
vysokou investiční náročnost varianty dodávek tapla s ETB
a horií ekonomická ukasatale v převedených i vlastních ná-
kladaoht nabyla tato varianta konoernea 6lZ doporučena. Ja
navršeno rosiířaní stávající teplárny JOB postupni o dva
fluidní kotla á 75 t/h a TG 6 Ufa.

•shledám k toau, Se napojení Strakonic % BIS navasujs
na napáječ do Písku, jsou *de aístní sdrojs dostatečného vý-
konu a ja navío nezbytná přestavba části parní soustavy na
horkovodní, budou ekonoaická výsledky dodávky tepla ještě*
nspřísaivijií.

Pro trojaistí Tábor - Sesimovo Ústí - Planá ja v součas-
ná dobi aktualisována koncepce sásobováni teplem ve vasbS
na odstoupení HP CsR od výstavby kotle 115 t/h v teplárni
k. p. Silon Planá nad Lušnioí. Va vasbi na velikou vsdálenost
od BTB (cca 42 k*) a vysoká nároky na přestavbu parní síti
na horkovodní nalse rovniš předpokládat ekonomickou pruchod-
noat dodávek tepla s 121. TáJa by byly vyloučeny 1 dodávky
tapla s ffl do Soběslavi, Tesali nad Lušnioí a Bechyni.

Pro oblast JIH jsou propracovány dvi varianty dodávky
tapla % I B s teplotou horká vody 180°C a koapreaí uvolnená
páry v aísti spotřeby a s parametry horká vody 15O/7O°C. Dá-
le ja spracovaná varianta pokrytí potřeb tepla s místních
stávajících a novi budovaných uhelných sdroju a varianta na
basi deocntralisovanáho sásobování semnía plynem.

Xa sákladi ekonomických výpočtu je jadnosnaSai prokásá*
aa výhodnost dodávek tapla % BBS. 0 variamti však dosud ros-
aodnuto není. Podrobaiji ja uvedená problematika popsama
v další Sáati referátu.
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Tin nad Vltavou bude prvním nestra v kraji teplofikovanám
z BTE. V současné době zde probíhá rozsáhlá výstavba nových
bytu, ubytoven a vybavenosti pxu výstavbová a provozní pra-
covníky STB. Je budována odpovídající horkovodní soustava
zásobování teplem vSetni přívodního horkovodu 2 z IV 350
z BTB. Po zprovoznění horkovodu v letošním roce budou po*
třeby tepla Týna kryty dodávkami tepla z plynová kotelny na
staveništi BTB a x uhelná kotelny JCB v Týni. Od roku 1994
prevesme dodávky tepla STB. Potřeby páry budou kryty míst-
ními zdroji při decentralizovaném způsobu provozu*

0/ Teplofikace Českých Budějovic z BTB

Způsob dodávky j« navršen ve dvou variantáoht
varianta A: horkou vodou 183°C s uvolnením a kompresí páry
varianta B t horkou vodou o teplote" 153°C.

Stávající soustava CZT v Českých Budějovicích je parní
a dálkou parovodu coa 120 km* Stávající potřeba tepla Siní
cca 481 MV, 5 715 TJ a cílová potřeba k roku 2020 ooa 715 **•
8 458 TJ. Cílový rozsah horkovodní soustavy je uvazován pro
obi varianty stejný ve výil coa 328 Ml, 3 476 TJ.

Část horkovodní soustavy je bodována již v soaoasnosti
výstavbou sídliště* Máj. Potřebná horká voda bude dodává**
s výměníková stanice pára - horká voda o výkonu 65 MTt bodo-
vaná na okraji sídlišti. Dále bude následovat postupná pře-
stavba sídlili Títisný únor, Vltava, V3z, CSAY, Prašskáho
předmistí, oblasti podál Mádrašní ulioe s parního na horko-
vodní provedení. SouSasni je uvalováno a napojením podniku
Skoda, který provozuje horkovodní výtopna s odpovídajícími
rozvody horká vody, a s přepojením pxAmyslovýoh pedniků
vhodných k napojení • dosahu budoucí horkovodní síti.

Výhledová odbiry plánovaná k realizaci po tahájemť do-
dávek tepla a BTB situovaná v dosahá badoucí horkovodní
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sítě budou projekčně připravovány J is" na basi horké vody.
Detailní postup přestavby parní sítě na horkovodní s návr-
hen termínů realisace a apecifikaeí teehnlekoekonoaických
vazeb je atanoven ve zpracované' • projednaná etudll přestav-
by aěsta*

Uvedenýa rossabea horkovodní soustavy je zároveň dáno
aaxlaální vyuíití BIB pro dodávky tepla ve variante B, kte-
rá je vela! ní ská (cca 40 % z celková roční potřeby tepla).
Varianta A volbou progresivní technologie dodávky tepla s
teplotou vyváděná vody s ETB ve vy"Si 183°C toto vyuíití pod-
statní zvyiuje. Ze stávajících zdrojů by byla teplárna Myd-
lovary úplni vyrašena s provozu s tía, £e část její kapaci-
ty bude ponechána ve studená sálose. Teplárna S. Budějovice
a budovaná výtopna Yráto by přešly aa provos špičkováno cha-
rakteru. 7ýkon 303 MI* v táto teplotní úrovni bude odběry
v 8. Budějovicích a Zlivi v cílová* období plně vySerpán.
Odběr oblasti Mydlovary, Zliv bude 40 MWt.

Předpokládaný podíl WS na krytí potřeb tepla 8. BudS-
jovlo je pro cílový rok ve var. A cca 432 Mít, 7 240 f J
(včetně koapresní práoe). lávrhová diagraay krytí potřeb
tepla pro var. A a B jsou sřejaá s obr* 3» 4» 5 a princmi-
elní scháaa spolupráoe sdroju s obr. 6 •

Principielní scháoa teohnologlekáho sařísení koapresní
stanice je sřejaá s obr. 7. Horká voda o teplotě 18O°O je
vedena přes ikrtíoí orgány do vysokotlakáho ezpandáru, kde
M uvolňuje pára o tlaku 0,487 MP* a odchásí horká voda
151°C teplá do nískotlakáho expandáru. Zde se uvolňuje pára
jiš jen o tlaku 0,195 •?« a o-iebází horká voda o teplotě
12O°C. Uvolněná pára s obou ezpandáru se pak následně stla-
čuje v dvoustupnovéa koapresoru na potřebný distribuční
tlak (0,8 t- 1,2 MPa) pro dodávku do parní sítě Českých Budě-
jovic.

Koapresorová stanice je navršena pro základní provosní
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režim a teplotou horké vody 120°C odpovídající prämŠrné ven-
kovní teplotS cca -3°C Při max. dodávce páry z ksmpresoro-
vó stanice (171 M¥t) nepřesáhne celková hodnota příkonu kom-
presoru hodnotu cca 25 MWe. Pro nižší venkovní teploty se
předpokládá kvalitativní regulace výstupní teploty horké vo-
dy v kompresorová stanici směšováním s přívodní horkou vodou
180°C s SXB tak, 2e při -15°C bude mít vystupující horká vo-
da teplotu 150°C nutnou pro dodávku potřebního množství tep-
la (328 MW pro rok 2020). Současní s růstem dodávky tepla v
horká vodě klesá dodávka páry s kompresorová stanic* při
nižších nárocích na příkon kompresoru (v cílováa roce 2020
na 104 MWt v páře při příkonu kompresoru cca 15 MWe).

Pro vySší venkovní teploty buds dodávka tepla regulová-
na opět kvalitativně teplotou výstupní vody aS na úroveň
70°C směšováním s vratnou vodou 8 horkovodní soustavy Čes-
kých Budějovic. Přebytečná voda z výroby páry bude vracena
spět do STB nebo akumulována ve vratná větvi tepelného na-
páječe.

Současný stav přípravy jednotlivých staveb podijnujících
•sáhálmní dodivak taala 2 EMS do 6. BudS-iovic 1*. n

řešeny na ohřev topné vody na 183°C, přiSemš pro 1. a 2.
blok bude 4* a 5. stupen ohřevu doplněn v rámci V, stav-
by EIS. Současně j« v rámci I?.b stavby STB bodována
společná stanice dodávky tepla s ošacením příslušných
oběhových a doplňovacích čerpadel a část horkovodu do
C Budějovic na úroveň oplocení areálu SSB.

•a celý soubor je v současné době posusován v expertise
investiční íámšr, který propracovává a ekonomicky porov-
nává varianty A a B.
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Soubor je Slanin na tyto stavby*

lázev stavby

XI 2XE-6ea.
Budějovice

Xeraokoapres-
ní a přeeer-
paeí stanice
C.Budějovice

varianta A

kapacita
ancz-viiz
2XWT800

25 ka
585ail.XSs

TKS •»• PÔS
pára-171MT
HV 330M1
382mil.X5s

realizace

1994-98

1996-98

varianta B
kapacita
BWXX-7XXI

2x1*800
25 ka

585all .ESs

HV 33OM1

realizace

1994-98

1996-98

C.Budědovice
Východ

2x1*600 a£

13 k*
.afé00/250aš
M35O/15O

5,7 k

2xDH6OO aí
2±DI150

13 ks

138mll.XSa

1995-98

Sudijoviea
Háj

2±DaT60O ai
2 x » 50

4,4 k«
SI5OO/25O

2,3 k»
101adl.XSs

1996-99
2zDI600 aí
2zD» 50

4,4 ka 1996-98

74 a i l . K s

SMZ-dlstribu5- 2. stavba TKS
ní stanica pára 10 Mf 1997-98
dodávky tapla HV 10 W

4 all.XSs

saSiovací
ataaiea 1997-98
HV 20 Mf
3 all.K5a

Calkaa 1269 904 ail.KSs1994-98

SoubiinS a realisaoi uvadaného souboru stavab buda pro-
bíhat výstavba navazuj ícíob horkovodních rosvodft a přastav-
ba stávajících parních výaSníkových stanic na horkovodní.
Postup ja stanován va zpracovaná s tu l i l přestavby českých
Budějovic.
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Celková náklady na přestavbu paruí části soustavy Siní
147 mil. KSs. Z toho prlmerní horkovodní rozvody 86 mil.Kčs,
výměníkové stanice 61 mil. Kčs. Horkovodní vedení k prvním
výměníkovým stanicím jednotlivých obytných souborů jsou pro-
počtovS součástí napáječů Máj a Východ.

Tepelný napáječ g STB do Českých BM^8.1OV1C je liniovou stav-
bou v pozemním provedení na nízkých betonových patkách a čás-
tečné v nadzemním provedení na vysokých podporáoh, eventual-
n§ potrubních mostech. Dimenze potrubí je pro obi varianty
doďívkj tepla z BTB navržena 2 x DB 800, PH 2,5 H?a s osovou
kompenzací tepelné dilatace. Přepravní kapacita je maximální
490 MWt přiAt 180/70°C. Zpátečka je navržena pro možnost
akumulace vratné vody do 120°C. Dimenze odbočky Zliv je 2 x
DN 300.

Tepelný napáječ a S5S do Ceskýoh Budějovic je svým způ-
sobem Si prumírem a značnou délkou jedním z nejvitSích toho-
to druhu. Trasa napáječe je velice členitá a dotýká se záj-
mů, různých orgánu a organizací. Z těchto důvodu je na stavbu
v předstihu rozpracován projektový úkol a projednáváno uzesi-
nířešení traay včetnS problematiky vynítí ze zemědělského a
lesního půdního fondu a odpovídajících náhradních rekultiva-
cí na Šumave. Tepelný napáječ bude v souladu m SSK 38 3350
osazen 10-ti sekčními uzávěry s elektropohony*

U varianty i. s dodávkou horká vody 183°C jsou vyšil ná-
roky na proves přívodní vitvt. Vzhledem k toau, ie vyvideaá
tepelné napáječe z BTS tvoří společný hydraulický oelek* je
volena hladina konstantního statického tlaku 1 pro napajeS
do fi. Budíjovio 560 m n.m. Tato hladina je víak nízká vůči
odpaření vody v přívodní viťvi s teplotou vody 180°C v pří*
pádí výpadku oběhovýoh čerpadel. Proto je pro tuto eventua-
litu provozního stava navršeno uzavření vstupních ar—tur
před expandéry v kompresorové stanici Seské Budijovioe a
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současné najetí pomocného doplňovacího čerpadla ve VS v EXE
do odstavené přívodní větve. Čerpadlo zvýší hladinu konat,
statického tlaku na příslušnou úroveň. Zpětná klapka nedo-
volí přenést tento vyšší tlak do větve do Týna nad Vltavou
a ostatních napáječů. Impuls pro uzavření armatur a najetí
pomocného doplňovacího čerpadla je dán od ztráty přetlaku
horké vody oproti tlaku topné páry přiváděné do 5« ohřívá-
ku ve VS BTB. Tím je vytvořena potřebná tlaková bariéra pro-
ti proniku topné páry do oběhové vody. Ve vratné větvi za-
stává hladina konstantního statického tlaku 560 m n.m. v ú-
seku EXE - Mydlovary a 490 m n. m. v úseku Mydlovary - České
Budějovice.

Sešení problematiky volbou stálé vysoké hladiny kon-
stantního tlaku není vhodné, nebol vede k požadavku na PH
32 - 40 a tím k vysoké ceně napáječe a obtížné dodavatelské
zajistitelnosti potrubí a zejména armatur.

V dalším stadiu bude nutné rovněž dořešit problematiku
možnosti vzniku hydraulických rázu v napáječi z titulu ná-
hlého uzavření armatur před expandéry v kompresní stanici.

PřsSerpaoí a kompresorová stanice České Buflšdovice
bude vybudována na severním okraji Českých Budějovic v pros-
toru u Hvízdala. Do stanice bude zaústěn tepelný napáječ z
ETB a napáječi Háj a Východ vyveden parní a horkovodní vý-
kon do města. Uspořádání stanice bude blokové (3+0). Záloha
výkonu není nutná* nebol je tvořena teplárnou České Budějo-
vice a výtopnou Vráto. Každý provozní blok stanice sestává
ze dvou stupňu uvolňovaču páry zapojených v kaskádě a vyba-
vených recirkulační smyčkou a dále z parního dvoustupňového
turbokompresoru s elektrickým pohonem s příkonem coa 8,25MWe.
Součástí stanice je dále dispečink dodávky tepla, přečerpá-
vací stanice vratné vody a pomocné provozy.

Problémy spojené s přípravou výstavby kompresorové
stanice nespočívají pouze ve vývoji a výrobě jednotlivých
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komponent regulace, ale v problematice řešení stanice jako
celku, způsobu regulace vlastní stanice, nadřazené soustavy
a soustavy CZT české Budějovice.

Jedná se zejména o technické řešení kvantitativní regu-
lace soustavy uvolňovač - kompresor s odběrem vody pro SCZT
z každého stupně uvoInovace, dále řešení s vakuovým chodem
nízkotlakého stupně kompresoru při požadavku na odběr tepla
v horké vodě na vyšších teplotních hladinách. V neposlední
řadě řešení bezpečnostních otázek jako zajištění hydraulic-
kého a tlakového režimu tepelného napáječe ETE - České Budě-
jovice a řešení uvolňovací stanice se zajištěním proti pro-
jevu vzkypění, kavitace apod. Pozornost je rovněS věnována
problematice chemizmu celé soustavy CZT a aktivním způsobům
odhlučnění stroju.

7 současné dobi lze konstatovat, se naše tSžké strojí-
renství dokáže vzít záruky za kvalitní výrobu a funkci par-
ních kompresoru a za konstrukci a výrobu parních uvolňovačů,
jejichž funkční spojení v tzv. termokompresorovou stanici je
zcela nové a uplatnění bude ověřeno probíhajícími úkoly roz-
voje vědy a techniky.

Základní technické údaje termokompresní stanice:

kompresory: 3 z dvoutělesový parní turbokompresor
typ 5 RKA 78
4 obSS. kol 760 am, dálka celého soustrojí vč.
pohonů cca 16 v

uvolnovačex 3 x (1+1) horizontální parní uvolňovač
i> 2400 mn, délka 8,3 m

systém řízení technol. procesu: DI4M0S - mikropro©esový
plni automatizovaný provoz. .

Přečerpací stanice bud* osazena horkovodními obfhovyai čer-
padly s hydraulickou spojkou, zajištující úplný obíh pro
městskou soustavu » čerpání vratné vody přes přečerpací
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v Uydlovarech do EIS. Součástí stavby je rovněž roz-
vodna spotřeby el. energie.

Tepelpé napáječe Há3 a Východ české Budějovice

Tepelný výkon z přečerpací a kompresní stanice NU Hvíz-
dala" bude vyveden dvěma větvemi napáječů, Háj a Východ.

TH Háj ve své parní části řeší dodávku páry do stávající
parní sítě města. Parovod je navržen v takové dimensi, aby
tlakové poměry na tras* umožnily dodávku do západní části
soustavy CZT a zároveň až do rozdělovače teplárny a odtud do
oblasti přilehlé k tomuto základnímu zdroji.

Horkovodní část napáječe zajišťuje dodávku tepla pro o-
bytné soubory Háj a Vítězný únor a dále pro areály Vysoké
školy zemědělské a JčBC ČSAV. V rámci této investice bude
horká voda přivedena až ke stávajícím výměníkovým stanicím
OS Vítězný únor, VŠZ a ČSAV, samotná rekonstrukce stanic bu-
de v souladu se zákoaem o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
investici jejich provozovatelů. Sást obytného souboru Máj,
která je budována na zásobování teplem z centrální předáva-
cí stanice Háj bude odebírat teplo z M B ihned s připojením
CPS na horkovod Háj. Odběr horké vody pro I., II. a Sást
III. stavby OS si vyšádá přestavbu primerni sítě (samostatná
investice rezortu energetiky) a sedmi předávacích stanic
(investic* provozovatelů).

Přenosová schopnost horkovodu zaručuje možnost dodávky
tepla pro letiště ČSLA Planá a dál* pro území rezervy výstav-
by města, určené schváleným územním plánem (OS Mokré, nemoc-
nic* oťflZ, asanace Čtyři Dvory - Husova třída).

^M Východ - parovod umožňuje dodávku páry do soustavy paro-
vodu Sever a přes parovod UK 500/250 k výtopně Vráto až do
soustavy parovodu Východ.
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Horkovodní část napáječe vytváří předpoklady pro pře-
stavbu primárních sítí OS Vltava a oblastí Pražské I a II.
V rámci této investice bude horká voda přivedena na severní
hranice jmenovaných území. Další postup přestavby bude před-
mětem samostatne investice.

Využití horkovodu bude příznivé ovlivněno tím, že je ve-
den až do areálu podniku Škoda, který již dnes provozuje hor-
kovodní systém s kotelnou na pevná paliva. Přepojení na hor-
kovod Východ nebude tedy spojeno s potřebou přestavby stanic
a primárních sítí.

TN Východ je dimenzován tak, aby bylo možné krýt potřeby
tepla, které teprve vzniknou v prostoru Okružní silnice, kte-
rý je územním plánem města určen pro průmyslovou zástavbu.

Uvol "ô **?-í a kompresorová stanice Ifardlovary

Ze stanice bude zajišťována dodávka horká vody pro měs-
tečko Zliv a páry pro Chemickou úpravnu MAPE Mydlovary. To
umožní zrušení stávající uhelné teplárny a ponechání pouze
záložního výkonu pro případ výpadku dodávky tepla z EXE.

První etapa této stanice s EH v hl. II až VIII cca 14,4
mil. Kčs bude vybudována již v letech 1991 - 92 *a účelem
ověření nové technologie v trvalém provozu a získání potřeb-
ných podkladu pro vývoj a výrobu zařízení pro kompresorovou
stanici české Budějovice. Z těchto důvodu je zařízení 1. e-
tapy navrženo s modelovou podobnosti na zařízení uvažovaná
pro SCZT Seská Budějovice. Hlavními částmi je sestava dvou ;

uvolnovaču páry, zapojených v kaskádě ve funkci výparníku a |
současně děliča tepelného výkonu mezi vodu a páru* Uvolněná |
pára M nízkotlakú je stlačována jedním parním turbokompreso- ':

rem. . ' :

Jedná se o radiální turbokompresor typ 5 BKL a příkos**
na spojce 359 kf, který zajistí stlačení 4093 a 3/* sytá páry
z 0,2187 MPa na 0,5 MPa. i
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Výstupní parní výkon stanice je 10 Mít, výstupní hor-
kovodní výkon je min. 10 Mít při parametrech horké vody
13O/65°C Na stavbu je v současné době schválený projektový
úkol a rozpracován úvodní projekt.

V rámci 2. etapy budou doplněna oběhová, směšovací a
doplňovací čerpadla a čerpadla pro přečerpávání vody do vrat-
né větve horkovodu do ETE. Tím bude zajištěna výroba 20 Mít
páry 0,5 MPa a 20 Mít horké vody 13O/65°C.

Dalším nezbytným podkladem pro návrh kompresorové stani-
ce České Budějovice a průkaz reálnosti, efektivnosti a vý-
robní zajistitelnosti příslušných zařízení budou výsledky
koncernového úkolu "Vývoj zařízení na výrobu páry z horké
vody v systémech CZT pomocí tepelného čerpadla s otevřeným
cyklem." Řešitelem tohoto úkolu je SVtfSS Běchovice. Úkol
byl zahájen v 02/69 s termínem dokončení do 04/92. Zkoušky
budou probíhat na zařízení vybudovaném v SVÚSS doplněném ze
strany ÔEZ o turbokompresor SULZER RT 28 se Švýcarska.

Z hlediska vlastních 1 převedených nákladu a z hledis-
ka hospodaření koncernu SEZ vykazuje varianta B cca o 1 %
lepší výsledky než varianta A. To při přesnosti zadání
vstupních údaju staví varianty vůči sobě jako rovnocenné
Podkladem pro rozhodnutí jsou tedy zejména •imoekonomická
kriteria:

- stávající velkoobchodní ceny paliv a energií nevystihují
společenské náklady na jejich pořízení a následné negativ-
ní dopady s provozu zdroju na iivotní prostředí.

- podstatně vyšií vyulltí dodávky tepla z 1TI ve var. A opro-
ti B

- sníieni spotřeby fosilních paliv ve var. A oproti B o 550
tis. t/r uhlí a % toho plynoucí ekologické přínosy
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spočívající ve snížení emisí S0 2, N0 x, úletu popílku a
produkci popelovln.

- podstatně nižší nároky na budování nových složiSí popelo-
vln. V ekonomickém hodnocení je sice toto postihnuto za-
hrnutím příslušných nákladu, ale při znalosti podmínek v
okolí 5. Budějovic bude výstavba složištš o potřebná ka-
pacite a v dosahu hyraulické dopravy problematická. Při
přechodu na nižfií kvalitu paliva a odsíření dojde dále cca
ke ztrojnásobení produkce popelovin (ze 140 na 400 tis. m^/
rok), což z hlediska průběžná výstavby hrází znamená prak-
ticky dvě nová složištš. Nereálnost tohoto řešení nelze
ekonomicky postihnout.

- zhoršení ekonomie a využívání kapacity u var. B při zpoma-
lení tempa přestavby parní síti na horkovodní v C. Budějo-
vicích.

- vysoká citlivost ekonomických výsledku var. B na zvýšení
postihu provozovatelů za znečišťování životního prostředí;
naproti tomu var. A splňuje podmínky pro zařazení souboru
do okruhu ekologických staveb.

- nevýhodou var. 1 je složitost technologického zařízení kom
presorové stanice a obtížnost jejího dodavatelského zajiš-
tiní.

Z uvedených důvodů je konoernem ČBZ doporučována k re-
alizaci varianta A»

D/ ZávSrt

Z uvedeného vyplývá, ie kromě pokrytí vlastní spotřeby
tepla BTí je reálná dodávka tepla pouze do Týna aad Vltavou,
Českých Budějovio a Zlivi a dále eventuálně pro navršená
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skleníkové areály v blízkosti ESE a drobné odběry podél
tras napeječu do Týna B Českých

Využití ETE pro dodávky tepla nebude s ohledem na in-
stalovaný tepelný výkon v ETE velké. Je tedy nezbytné sou-
středit pozornost na co největSi využití ETE pro pokrytí po-
třeb tepla Českých Budějovic (varianta A), které budou tvořit
rozhodující část odběru tepla z ETE. Dále je nutné vytvořit
předpoklady pro realizaci dodávek tepla pro zemědělské a ry-
bochovné účely popisované v dalších referátech.

E/ Přílohys

obr. 1 - Schéma tepelných napajeSu
obr. 2 - Principielní schéma tepelného zdroje ETE
obr. 3»4 - Diagramy krytí potřeb parní části SCZT C*. Budě-

jovic pro cílový rok 2020 pro var. A (obr.3) a
var. B (obr.4)

obr. 5 - Diagram krytí potřeb horkovodní části SCZT 5. Bu-
dějovic pro cílový rok 2020 pro A a B.

obr. 6 - Principielní schéma spolupráce tepelných zdroju
pro SCZT České Budějovice

obr. 7 - Výpočtové schéma kompresorové stanice Č. Budějo-
vice pro max. dodávku páry.
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2ÁUĚKI S VTU2ÍV/NÍM TEPLA Z JADERNÝCH ELEKTRÍEEN V ČSR

Ing. Kiehal fiíha - ČEZ , ředitelství koncernu
Praha

A/ Úvod

Využiti jadernách elektráren /JS/ ps*o dodávku tepla
je jedním z rozhodujících smírů ve snižování energetické
náročnosti národního hospodářství a v absolutní úspoře fo-
silních paliv. Tí» doehází k podstatnému zlepšení ekologie-
kých dopadů ze zdrojů tepla jak v pevných, tak plynnýeh ex-
halacích. K to»u se připojují již známé efekty ze zavádě-
ní centralizovaného zásobování teplem, kterými jsou : zlep-
lenl čistoty ovzduSÍ v přízemní vrstvě atmosféry a uvolně-
ní zásobovaných oblastí od místních zdrojů s přísunem pa-
liv a likvidací popelovin.

U dodávek tepla z jaderných zdrojů je nutné s« zmínit
o jedné jeho jedinečné vlastnosti. Kromě již známého ome-
zeni oxidů síry /SOg/ a oxidů dusíku /ttO^/ , které jsou
v průmyslově vyspělých zemích již v podstatě" zvládnuty, je-
diný tento způsob výroby tepla neprodukuje oxid uhličitý
/COgA Jedná se o exhalát, způsobující "skleníkový efekt"
na celé zeměkouli, který je zatím neodstránitelným produk-
tem víech spalovacích procesů a který bude v nedaleké bu-
doucnosti větší hrozbou , než jakou je dnes pro naii repub-
liku so 2.

Vzhledem k nezbytné bezpečnostní vzdálenosti jaderných
elektráren od sídelních aglomeraci je program využití JE
pro dodávky tepla investičně náročný. Kusí být proto soustře-
děn na aglomerace s vysokou potřebou tepla , aby dodávka
tepla byla ekonomická. Na druhé straní velká vzdálenost míst
•potřeby od JE umožňuje diky dopravnímu zpožděni omezit vliv
dodávky tepla na elektrický výkon v době špiček elektrizač-
ní soustavy. Tím potky tuje částečně i možnost tolik potřeb-



- 37 -

né regulace elektrického výkonu JE.
V ČSR jsou v současné době známé čtyři lokality

vhodné pro výstavbu jaderných elektráren, z nichž dvě se
již využívají.

Jsou to lokality:
jižní Morava - Dukovany / EDU / - v provozu
jižní Čechy - Temelín / ETE / - ve výstavbě
severní Morava - ELahutovice / EHLA, / - je projednáván

investiční záaěr
východní Čechy - Tetov / ETO / - je zpracováván inves-

tiční záaer
Pátou, poslední lokalitu vyhledává Terplan v oblasti

severních Čech / ESEV /.
Kromě prvních dvou /EDU , ETE/ jsou již ostatní lokali-

ty vybírány s ohledem na aožnost využití JE pro dodávky tep-
la. V EDU se připravuje vyvedení tepla až následne po uvede-
ní db provozu /obdoba dodatečných úprav klasiekýoh elektrá-
ren na dodávky tepla /. ETE je unístěna v oblasti , neuaot-
ňující plná využití aožnýeh dodávek tepla*

Tento referát si klade sa eíl podat stručnou infomaei
o záměrech s využívania tepla % jaderných elektráren v CSB
a o problémech, která jsou s jeho využívania v soustavách
centralizovaného zásobování teplea spojeny.

'%{ ty Základní charakteristiky a popis lokalit pro výstavbu
| jaderných elektráren v ČSE a a nimi souvisejících soustav
$• centralizovaného zásobování teplem /SCZT/ •
V;'.'
1 JE Dukovany /EDU/ - 4 x 440 M/ 840 Mft
| Je zatía jedinou provozovanou jadernou elektrárnou
; ČSR a poslední s bloky T U R 440. Při její výstavbe* M neu-
| važovalo s dodávkami tepla a dnes připravovaná dodávka tep-
} la do Brna vyvolává nutnost úpravy tohoto zdroje pro dodáv-
I ky tepla. EDU je oalstema v zeafdilské, aálo zasUveaé o»-
' laati, kde je v okruhu 90 ka peuse jedna ajiloaeraee s odpo-
jí' vídající potřebou tepelného příkonu - Brno.
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Potřeba tepelného výkonu horkovodní SCZT Braa bude
T době náběhu dodávky tepla z EDU cta 600 M»t, ve výhledu
/ po r. 2000/ cca 1460 IWt. Výkon EDU pro dodávku tepla
do SCZT bude 840 IWt. Je to 105 W t z každé z osmi turbia
220 MW. Zároveň tento výkon předpokládá současný provoz
vSeck čtyř bloků EDU. Poněvadž je ale s tímte špičkový© fý-
konem uvažováno pouze krátkou dobu a jsou předpoklady pro
provádění výměny paliva mimo zimní topnou Spičkuf lze ten-
to předpoklad připustit.

Teplo bude dodáváno v horké vodě 156/65°C /*a zdroji/
tepelným napáječem 2 x DN 1000 v délce 41 km na okraj
Kolem Brna bude teplo rozvedeno severezápcdnía méstskýs te-
pelným obekvatem o dimenzi 2 x DN SOC • 700 o délee tea 16
km. Po třese tepelného napáječe budou aepojeny Oslavany a
Ivenčite, které jsou dnes zásobováRy z elektrárny Osřlať-say
/eož umožní odstnvení této elektrárny/, ZbýSov a delží drob-
né odběry. Je zde peaietovóno i na připoje&í oenžííh výknna
pro zemědělství, i když nejvíce převížiaě ečpatoího
ten«iálníko tepla* je k dispozici přímo v EDU,

JE Temelín /ETE/ - 4 r 1000 KW / 1010 IB/t
ETE byla z hlediska zásobování teplem umístěna nevhod-

ně. V dob? výběru lokality převažovala ji»á kritéria. Vzkle-
dem k řídké zástavbě Jihočeského kraje se v současné době
připravuje využití tea 570 Kfft výkonu /+ ««a 200 MV/t »ízko-
potenciálního tepla pro zemědělství / z 3660 MWt možnýek
/výkon 3 bloků/ ..Výhledově zřejmě dojde k využití vyššímu,
sa uvedených 1010 MKt /uvažováay 3 bloky a 168 MWt v korké
vodě 183/67°C a 169 W t v horké vodí 153/67°C /, eož je ale
podmíměno zněnou současných ekonomitkých vstupů a změnou do-
stupnosti fosilních paliv - zejména zemního plynu.

V r. 1987 Zpracoval EGP Praha studii, která měla za
úkol vyhledat aozaosti vyššího využiti dodávek tepla z ETE.
Výsledky této "výprodejové" studie behužel potvrdily, U
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z hlediska možnýeh dodávek tepla je reálné využiti eea 1/3
možného tepelného výkonu STE. To je ještě podmíněno vynalo-
ženia poměrně vyokých investičních náklaiů. Byly zpracovány
i studijní práce na dodávku tepla do Prahy a Plzní, ale ani
jejich výsledky nepřináSÍ v současných ekonomických i tech-
nických podmínkách naději na vySil využiti tepelného výkonu
ETE. Podrobný popis vyvedení tepla z ETE do 6. Budějovic i
dalších měst Jihočeského kraje je uveden v referáte ing. J.
Kadlece.

JE Blahutovice /EELA/ - 2 x 1000 UM / 1700 Jflřt /2200 IWt
Umístění této JE je vybráno s cílem zásobovat teplem na-

ši největaí průmyslovou aglomeraci - Ostravu a její okolí*
Přivedení tepelného výkonu z EBLi předchází postupné

propojování SCZT Ostravy, Havířova, Orlové a Karvinné na bá-
zi zdrojů Elektrárna Dětmaroviee a plynová výtopna Treboviee
IV. Tím vznikne horkovodní soustava o výkonu cca 2600 MVt T
roee náběhu dodávek tepla z EBLA. V investičním záměru na
vyvedení tepla z EBLA. je uvažováno se zásobováním dalších
měst podél trasy tepelného napáječe do Ostravy. Jedná se o
Nový Jičín, Studénku, Kopřivnici a Frýdek-líístek. Celý poža-
dovaný příkon této oblastní SCZT bude eca 3000 lOTt v roce
náběhu dodávek tepla z EBLA /2004/. Z toho EBLA bude krýt
1700 lift /podle investičního záměru/, případně 2200 MVt
/podle jiS reálné možnosti zvýšení výkonu z jednoho bloku
na 1230 Mřt/. Výhledová potřeba této oblastní soustavy bud*
3200 IflTt /r. 201?/. Uvažuje se s výkonem eea 200 Mtt fV xc-
mřdělstvi.

V tomto přísadě, kde se jeiná o zdroj s pouze 2 bloky,
bylo nutné do bilance zahrnout ob* bloky* Z porovnáni dodávek
tepla z místních zdrojů a z EBLA áo soustavy /do které pro
tento účel »ůřtm« zahrnout i dalších 800 MVt dodávaných
v páre/ vyplývá, žt výpadtk 1 bloku IHLA splní podmínku
Čar 38 33 50 o zajištění dodávek tepla při výpadku. Pdmín-
kou j* dodrženi předpokladu, podle kterého nebudou na BBLA
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prováděny výměny paliva T měsícíeh prosinec - leden- únor.
Do oblasti Ostravy bude přivedeno teplo z EHLA tepel-

ným napáječem o dimenzi 2 x IN 1400, nebo 2 z H 1200 +
+ l i H 1600 v délce 37 km. Včetně napojení vlastní SCZT
Ostravy, Studénky, Kopřivnice , Frýdku-Místku a Nového Jičí-
na bude celková délka tras hlavních napáječů oblastní sousta-
vy EHLA 100 kn.

JE Tetov /STO/ - 4 x 1000 M f 3660 Mít
ETD /poblíž Chlumce n/ Cidlinou / je umístěna eea v pe-

lovině vzdálenosti mezi dvěma největšími soustavami centra-
lizovaného zásobování teplem v Ceckách, kterými jsou Praha
a aglomerace Hradec Králové - Pardubice - Chrudim.

V první etapě vyvedení tepelného výkonu - k r. 2005 -
- bude z EID zásobována aglomerace Hradec Králové - Pardubi-
ce - Chrudim tepelným napáječem ETO - ECH v délce 12 km a di-
menzi 2 z HI 1000, který navá&e na připravovaný tepelný na-
páječ ECH - Pardubice , a přímým napojením se stávající SCZT
KOP tepelným napáječem ETO - EOP o délce 32 km a dimenzi 2 z
z nr 900. Potřeba tepelného výkonu těchto lokalit a odběru
po trase tepelných napáječů bude v r. 200? eea 1400 m¥t a
maroste k r. 2030 ma 2300 mVt. Z tohe ETO bude krýt 1200 MYt
/výkon 1 bloku/.

Druhá etap* vyvedení tepelného výkonu bude orientována
na Prahu. S uvedením do provozu se uvažuj* v letech 2010 •
Potřeba tepelného výkonu Prahy a některých měst Středočes-
kého kraje podél tepelných napáječů bude k r. 2010 2900 MTt
a naroste na 3400 MTt k r. 2030* Z ETO bude kryto v této ob-
lasti maximálně 2460 MTt /v náběhu 1700 m¥t/ tepelným napá-
ječem 2 z H r 1400 o délce 67 km.

Celková potřeba oblastní SCZT STO bude tady eca 1400
Mít v r. 200?, 4570 MTt v r. 2010 a 7730 Mít v r. 2030. STO
bude krýt 3660 MTt , tj. 47 * v cílovém roce 2030. Tím bud*
vytíSen celkový tepelný výkon elektrárny. Do bilance je uva-
Cován provoz 3 bloků • výkonu a 1230 MYt.

Pro potřeby zemědělství je předběžně uvazováno s rezer-
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TOU 200 MTt, kterou by bylo nutné krýt na úkor zásobovaných
lokalit /provozem jejich míatních rsdrojů/ v případě, že ne-
bude pro zemědělské účely možné použít nízkopotenciální tep-
lo přímo T okolí ETO.

JE severní Cechy /BSEV/ - 4 x 1000 UK / 3660 kWt
Jedná se zřejmě o poslední nové staveniště jaderné1 elekt-

rárny • Cechách /pravděpodobni i T ČSSR/. Dálil výstavba JE,
na Slovensku již v bližiím časovém období, bude orientována
na staveniště již provozovaných zdrojů - v souvislosti s je-
jich dožíváním /zejména primárních okruhů/* Téměř všechna
staveniště mají rezervu pro dostavbu daliíck bloků.

ESEV nahradí elektrický výkon klasických severočeských
elektráren,postupBě odstavovaných a utlumovámím těžby uhlí.
V dodávkách tepla se uvažuje s jejím využitím se jména pře
zásobování levobřežní části Prahy s budované severočeské
9CZT Most - Litvínov - Chomutov - dálteree - Cadam* Same •
zřejmě je uvažováno s napojením viech větlích aglomerací v
uvedených směrech zásobování /např. Hadno, Slaný/ • promys-
lových závodů /např. SECHSZA. Lovosice /• Fosleini výsledky
vyhledávacích prací orientují staveništi této jaderné elekt-
rárny do okolí Terezína.

C/ Orientační časové a nákladové úáaje připravovaných
SC2SP s jadernými zdroji v ČSH.

SC2T eelkevé náklady na vybudování realisMe
páteřního rozvedu • mil* Kčs SCZT v leteeh

STO 2230 /vč.rekanatrukce EDO/ 1990/94
1270 /varianta */ 1994/96
3800 1999/2003

110 2100 /amír Opetoviee/ 2000/2005
4600 /směr Praha / 2004/2010
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/pokračování tabulky/

7000 /odhad/ 2015/2020

«elk«n 21000 mil . Xče

Kromě SSU • SXE je nutné brát údaje skutečně jak* orien-
tační.

Pořadí výstavby daliích elektráren /KBLA, £10, SSSV/ by-
lo stanoveno usnesením vlády ČSSR č. 18 s 21.1.1988. Uváděné
terminy respektuji stávajíc! stav přípravy - u EBLA je vydá-
ne kladné stanovisko státní expertisy k investičnímu záměru

- u 210 je zpra-
eováván investiční timer, kde jsou tyto temlny uvedené. Ter-
nln realisaee ZSS7 je odhadnut.

D/ lTikteré problémy spojené se sapojením JE jako sdrojů
tepla SCZI.

Dl/ Maziaálnl využitelný tepeln/ výkon 1 bloku JI a bloky
TOR 1000 MT .

T dosud spraeovan/ek přípravný** praeeek na vyvodení
tepla s těckte bloků je uviděn maximální nosný výkon eea
850 MVt. Z předbiínýeh výsledku studie, kterou pro ClZ zpra-
eovává 1OP ve spolupráci s podnikám Skoém Plzeň, vyplynule
moinoet svýienl výkonu na eea 1230 m¥t. Te je zřejmí doaaii-
telné maximum u turbiny, která musí zajistit i čisti konéem-
zaCnl výrobu elektřiny při jmenovitém výkonu a při dobré ú-
Sinnosti. Ve studii jsou provířovány i varianty se satelitmi
teplárenskou turbinou, které by umožnily zvýienl tepelného
výkonu ai na eea 1900 mVt. Sále studie posuzuje možnosti zvý-
ienl výkonu odběrem páry před turbinou, redukci a ohřevem vo-
dy ve zvláitnl výměníkové stanici.Tento způsob je urôem ze-
jména pro krátkodobé svýienl výkonu při výpadku 2. bloku /zvi.
při dvoublokovém uspořádáni/. Studie řeil téi omezení závis-
losti odebíraného tepelného výkonu na elektrickém výkonu tur-
begenerátoru /např. pro umožninl regulaoe elektrického výkemu/.

J Směs mavrfená zapojení unešiují dodávat uváděné tepelné výkony
I' a parametry jen při jmenovitém výkonu bloku.
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D 2/Vyažitelný bilanční tepelný výkon jaderné elekt-
rárny 4 a 2 x 1000 Wr W E B .

Jak je uvedeno již v popisu SCZT EBLA /2 x 1000 MV/ ,
byl pro přípravné práce této SCZT přijat předpoklad, že bu-
de uvažováno s bilančním výkonem obou bloků, *j. 1700 • 2200
UWt. To je možné pouze za předpokladu, že výměna paliva na
takovéto elektrárně bude probíhat mimo Špičku zimního top-
ného období, tj. prosinec • únor. U jedné až dvou elektrá-
ren CSH lze tento předpoklad připustit.

V dalších pracích budou využity výsledky studie dalSí-
ho zvýiení výkonu bloku, pakliže se ukáží jako reálné, alespoň
pro náhradu části jednoho bloku při výpadku. Celá SCZT musí
samozřejmě splnit podmínka článku 144 CSH 38 33 50 o výpadku-
- v tomto případě 1 bloku. Touto problematikou se zabývá též
právě dokončená studie provozu velkých soustav CZT, zpraco-
vaná EQP.

U čtyřblokové elektrármy je uvažováno bilančně se třemi
bloky v provozu. 1 blok lze tedy , z hlediska zásobování tep-
lem, i v zimním období uvolnit na výměnu paliva, opravy ap«d.
Z technických popisu jednotlivých SCZT zatím nevyplývá potře-
ba využiti viech 4 bloků. V případě, že vyplyne - tato situa-
ce může nastat u ESEV - bude řeSena.

S 3/ Parametry teplonosného média
Z bezpečnostních důvodů je zatím jediným teplonoamým

médiem voda. Její parametry se v dosud zpracovaných praeeem,
v závislosti na hladině investičních nákladů sítí, eem

I gií atd., pohybuji kolem 150/65 ° C. Tyto parametry lsa v aou-
': Časné době považovat za optimální pro dodávku na velká vzdá-
| lenosti do horkovodních soustav. Specielním připadám ja dodáv-
f ka tepla do stávajících parních soustav. Připravuje aa uvel-
l nování páry z horké vody 180/65*C a její komprese , jako ja
\ ternu u SCZT C. Budějovice - Zliv, nebo u meniích odběrů vý-
! roba páry prostřednictvím parogenerátorů. Otázka termokompre-
• ae je pedrobně popsána v jiném referátu a výběr varianty zá-
• sobování teplem právě u 6. Budějovic rozhedne • reálnosti
' tohoto systému. Vzhledem k malému využití I B • peměmě ne-
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velké vzdálenosti od fl. Budějovic by systém s termokopresl
páry měl být využit /i připadni jen na přechodnou dobu - což
byl původní záměr / i při nepatrně horSlch ekonomických výsled-
cích. Zde ausí rozhodnout miaoekonomické důvody.

0 4/ Příprava SCZT na přijetí tepla z jaderného zdroje
Vybudování SCZT o výkonu několika set Mít trvá desítky

let* Iffclé SCZT nejsou vhodné k napojení na JE, urychlit rea-
lizaci SCZT není zatln příliS reálné. Tyto velké Časové úse-
ky je nutné respektovat při rozhodováni o dlouhodobých kon-
cepcích. Ifuže dojít k posunům realizace stavět rozvoje SCZT,
urfiených k napojení na JE, jejich drobným úpravám, ale je nut-
né stále držet konečný cíl. Zároveň je třeba si uvědomit, že
takováto SCZT musí mít celý výkon přepojovaný na jaderný zdroj-
- minimálně 50 % výhledového výkonu soustavy - zajiětovaný
do doby přepojení zdroji SCZT na fosilní paliva*

Vzhledem k vysokým nákladům na uhelné zdroje tepla a
nízkým cenám zdrojů na zemní plyn i vlastního zemního plynu
je tato koncepce přípravy SCZT zpochybňována. Zemní plyn je
totiž orientován do decentralizovaného zásobování teplem, kte-
ré potom nelze v přijatelné době připojit na SCZT s jaderným
zdrojem. Tím bychom se mohli dostat do situace. Se teplo z
jaderných elektráren z důvodů nepřipravenosti dostatečného
výkonu SCZT využíváno nebude, nebo jen v malé míře.

K/ Závěr
Hale republika je chudá na primární zdroje energie*

Energetický potenciál naiich řek je malý $ hlavní zdroj ener-
gie - uhlí - je nekvalitní, jeho těžba je nákladná a zásoby
se vyčerpávají; těžba ostatních paliv je zanedbatelná* Po-
stupně se stáváme závislými na iovozu paliv, zejména zemního
plynu*

Je prote životně důležité maximálně využít zdroje, kte-
ré máme k dispozici* Pro oblast zásotevámí teplám bude v nej-
bližil době jedním z rozhodující cli zdrojů teplo z jaderných
ztrejŮ /surovina pro výrobu jaderného paliva je vlastmi jediný
primární zdroj energie, který mám* k dispozici/.
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Poněvadž* je tento způsob záaoboTánl teplem Tázán na
vysokou tepelnou kustotu odběrů /velké aglomerace/ a uml-
stěnl JE , je nezbytné najit rozuanou dělbu mezi teplem ze
soustav CZT a ostatními zdroji tepla - zejména zemním plynem.
Zemníke plynu nebudeme mít tolik , aby mohl teplo ze soustav
CZT zastoupit, přestože je v tomto smyslu vyvíjen velký" tlak.
Zemaí plyn uplatněný v soustředěné zástavbě bude chybět v
menších městech a vesnicích, kde po ukončení těžby uhlí ji-
né zdroje nebudou.

Strategie rozlolení těchto dvou základních druhů ener-
gií pro výhledové zásobování teplem je jedním z hlavních úko-
lů této oblasti v nejbližším období.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ TEPELNÝCH ZDRQjfi 2 JADERNÍCH ELEKTRÁREN

Ing* R. A d a m o v s k ý , CSc, Ing. S. H a š, CSc,
RNDr. I. 5 i š t í n o v á, Ing* J. W o 1 f f,CSc,
Ing. R. P a w 1 i c a, CSc.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha - Řepy

Ing. F. H a v e 1 k a, CSc, Ing. J. Š o n k a, CSc.
Výzkumný ústav pro zúrodňovaní zemědělských půd, Praha-Zbraslav

Rozpor mezi požadavky na paliva a energii a možnostmi je-
jich pokrytí, který se objevil prakticky ve všech průmyslově
vyspělých zemích, má za následek hledání a využívání takových
zdrojů, jejichž využití bylo až dosud opomíjeno jako technicky
a zejména ekonomicky neefektivní. K takovým zdrojům patří v
neposlední řadě odpadní teplo*

Odpadní teplo jaderných elektráren se svými parametry pod-
statně neodlišuje od odpadního tepla vznikajícího v klasických
elektrárnách spalujících fosilní paliva* S rozvojem jaderné
energetiky však výrazně stoupá množství odpadního tepla, a to
jak absolutně, tak i relativně, protože jaderné elektrárny pro-
dukují vetší množství odpadního tepla na jednotku vyrobené el*
energie. Dalším novým aspektem spojeným s jadernými elektrárna-
mi je až dosud nevídaná koncentrace výroby el. energie. Ta spo-
lečně s nižší účinností přeměny tepelné energie v elektrickou
má za následek významné zvýšení tepelného znečištění okolního
prostředí, které se dnes považuje za vážnější problémy než např.
radioaktivní zamoření. Jedním z hlavních cílů využití odpadního
tepla je tedy transformovat tento negativní jev na pozitivní
efekt.

Koncentrace výroby a zemědělských technologií využívají-
cích nízkopotenciální odpadní teplo bude pravděpodobně činit f
ekonomicky efektivní investice pro technologické celky využíva-
jící bilancované teplo jaderné elektrárny určeného pro centrali- )
zované soustavy zásobování teplem. Jedná se zejména o sušení a i
zpracování zemědělských produktů v letním a přechodném ročním ;

období. \
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Rozdělení tepelných zdro.iů

V resortu zemědělství a výživy počítáme zejména s využitím
odpadního tepla, jehož množství je dáno elektrickým výkonem
jaderné elektrárny. Pro lehkovodní, tlakovodní, vodou chlazený,
tepelný reaktor W2R činí koeficient přepočtu odpadního tepla
k elektrickému výkonu 1,9 - 2,1.

Protože dlouhodobé lokální změny teploty vodních toků nebo
atmosféry, způsobené uvolňováním tepla z tak mohutného izolova-
ného zdroje tepla jako je jaderná elektrárna, může nepříznivě
přispět ke změně původních podmínek, považujeme toto odpadní
teplo za faktor znečisťující okolní prostředí. Specifikujeme
jej jako tepelné znečištění prostředí. Tato skutečnost by samo-
zřejmě měla podpořit společenský zájem o likvidaci a zároveň
efektivní využití odpadního tepla.

Energoprojekt Praha, závod Olomouc stanovil následující
kategorizaci tepla jaderných energetických zdrojů.

I. kategorie: odpadní teplo v chladicí vodě jaderné elektrárny
o teplotě 25 - 43 °C v závislosti na klimatických
podmínkách

II.kategorie: upravené nízkopotenciální teplo získané příhře-
vem oteplené vody chladicího okruhu na teplotu
50 - 60 °C (80 °C)

III.kategorie: teplo pro horkovody centralizovaných soustav
zásobování teplem o teplotě vody 130 - 200 °C

17*kategorie: teplo pro horkovody centralizovaných soustav
zásobování teplem o teplotě páry 205 °C a
tlaku 1,7 MPa.

Předpokládáme, že kategorie I. a II. budou využity pro vy-
tápění zakrytých pěstebních ploch, intenzifikace výroby zeleni-
ny a základních plodin na volných pěstebních plochách, ohřev
oteplené zálivkové vody, výrobu autotrcfních materiálů, inten*-
zifikaci chovu ryb, výrobu jedlých hub, ohřev organických sub-
strátů při výrobě bioplynu, vytápění objektů živočiáné výroby,
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protim-azovou ochranu sadů, výrobu biomas.y atč.

V letním a přechodném období počítáme s využitím kategorií

III. a IV. charakterizovaných jako ekonomické teplo. Toto teplo

bude využito zejména pro sušení a zpracování zemědělských pro-

duktů, případně v potravinářském průmyslu.

Pro klasické otopné systémy skleníků a objektů živočišné

výroby se uvažuje také s využitím tepla vratné vody horkovodů

centralizovaných soustav zásobování teplem, přilehlých i vzdále-

nějších obytných celků. Teplota vratné vody je závislá na venkov-

ní teplotě, regulaci dodávky tepla a spotřebě teplé užitkové

vody. Pohybuje se okolo 70 °C.

Možnosti využití odpadního tepla

1. Zakryté pěstební plochy

Teplo I. a II. kategorie bude využito především
pro vytápění energeticky úsporných skleníků (EÚS 90242), jejichž
výrobu v rámci RV 06 "Zavést výrobu energeticky úsporných skleníků
vytápěných odpadním teplem" státního úkolu P 06-129-822 "Raciona-
lizace spotřeby paliv a netradiční zdroje energie11 (koordinované-
ho VÚZT Praha) zahájí Sempra o.z. Děčín v roce 1990.

Základní parametry energeticky úsporného skleníku

- teplota otopného média

- průměrná roční spotřeba energie

- předběžný a cenový limit

- šířka lodi •

- stavební modul
- půdorysná plocha

- výška podezdívky nad terénem

- výška prosklené části bočnice
- celková výška bočnice

- úhel sklonu střechy
- vrata šířka x výška
- větráky šířka
- sklo šířka x délka

35 - 50
3 - 3,5

°C
GJ.ci"2

1.200 Kčs.m"2

8,64 m
3,84 m
720 m2

0,3 m
3,2 m
3,5 m
27,5 °
3,2 x 2,
1,6 m
0,95 x 1

8 m

,6 m
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Ocelová konstrukce je provedena z lehkých, za studena liso-
vaných profilů. Kovové prvky jsou žárově pozinkovány a spojovací
elementy kadmiovány. Větrání průběžné hřebenové - úhel rozevření
ccs 60 . Pohon větráku motorický přes elektropřevodovku, ovláda-
cí systém pomocí hnacích hřídelů, pastorků a ozubených hřebenů.
Zasklení je beztmele, pomocí příchytek a zarážek z plastických
hmot a těsnících pryžových lišt. Střecha je zasklena sklem
s = 4 mm; bočnice a štíty do výše žlabu sklem diterm a štít nad
žlabem sklem o s = 4 mm. Vrata jsou posuvná ve směru podélné osy
skleníku a umístěna v krajním stavebním modulu bočnice. Součástí
skleníku je též montážní lávka, která umožňuje bezpečně provádět
montáž, výměnu a čištění skel.

Součástí řešení EÚS 90242 je automatické řízení prostředí
a technologických procesů ve skleníku.

Pro využití nízkopotenciálního odpadního tepla jsou ověřová-
ny následující nízkoteplotní otopné soustavy*

a) teplovzdušné jednotky STJ - 1

Konstrukci teplovzdušné jednotky navrhl Ing. J. Melnikov z
AGP závod Liberec. VtJZT Praha ověřuje tento systém teplovzdušného
vytápění skleníku v JZD "Průkopník" Dražice, okr. Tábor. Jednotky
umožní pro vytápění skleníku využít vodu o teplotě 25 - 35 ° C
Tradiční pojetí teplovzdušného vytápění skleníků předpokládá hori-
zontální rozvod vzduchu vzduchovody situovanými v podélné ose
skleníku. V našem případě jsme použili vertikální vedení vzduchu
odebíraného z nevyužitého prostoru hřebenu skleníku a přiváděného
přímo do pěstebního prostoru, kde je vzduch horizontálně vyfuko-
ván. Tímto způsobem lze dopravit ohřátý vzduch buá do prostoru
nad rostliny, nebo přímo do prostoru rostlin. Uvedený systém
umožní dosáhnout opačného vertikálního rozdělení teplot, než je
tomu při tradičním vytápění* V prostoru střechy skleníku, která
představuje až 80 % tepelných ztrát skleníku, bude teplota nižší
než požadovaná teplota v prostoru rostlin a tím i menší tepelná
ztráta.
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Technicko-ekonomické parametry

- topný výkon jednotky 10 kW
- investiční náklady na otopný systém 294 Kčs.m
- průměrná roční spotřeba tepla 3,32 GJ.nT
- roční náklady na energii 39,1 KSs.m, (při provozu
4 500 h, ceně odpadního tepla 5 Kčs.GJ , ceně el« energie
0,5 Kčs.klSh"1)

- návratnost zvýšené investice 1,3 roku

b) vegetační nadzemní a půdní vytápění

Otopný systém je realizován a ověřován u JRD "ČSSP" Trhové
Kýto. Střední teplota otopné vody Siní 39 °C. Požadovaný tepel-
ný příkon skleníku LUR 493 při t. « 5 °C a t « -12 °C je
274 W . a %

Část požadovaného tepelného příkonu 100 W.nr2 je kryta
půdním otopným systémem, který tvoří trubky z rozvětveného poly-
etylénu M 40 uložené kolmo ke hřebenu skleníku v hloubce
0,4 - 0,5 m s roztečí 0,4 »• Rozdělovač a sběrač půdního vytápě-
ní jsou umístěny u bočních stěn krajních lodí*

Prostorový otopný systém skleníku- o výkonu 174 W.n"2 tvoří:

- vegetační topení z 8mi trubek 57/3 •• umístěných po stranách
prac ovní chodby ve výšce 0,1 - 0,15 • nad povrchem půdy.
Otopné trubky jsou zapojeny do smyčky a připojeny na sběrač a
rozdělovač umístěný u kanálů na okraji příčné pracovní chodby
pryžovými ohebnými hadicemi US 3/4 ". Vegetační otopné plochy
jsou vzhledem k požadavkům na snadnou a rychlou montáž a demon-
táž při zpracování půdy spojovány rychlospojkami. Bozteč otop-
ných trubek je měnitelná v závislosti na rozteči řádků pěsto-
vaných kultur. Konstrukce vegetačního otopného systému umožňu-
je, aby po otopných plochách pojížděl manipulační vozík, iSěrný
tepelný výkon vegetačního otopného systému při t^ « 5 °C a
tm m 40 °C Siní 34,6 W.m"1.

" otopné plochy ze 4 žebrových trubek 76/3/156 a 2 hladkých
trubek 57/3 umístěné na podpůrných sloupech lodi skleníku.
Xěraý tepelný výkon žebrovky činí 167 W.m~1
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- otopné plochy ze 2 hladkých trubek 57/3 umístěné pod žlabem
lodi skleníku za účelem roztávání sněhu.

Investiční náklady na nízkoteplotní otopný systém činí
195,90 Kčs.m"2.

c) pohyblivý vegetační otopný systém

Otopný systém je realizován a ověřován u JZD "Mír" Brno-
Tuřany. Je řešen tak, aby zůstala zachována stávající prostoro-
vá vytápění a pohyblivý otopný systém byl připojen na stávající
rozvody. Maximální střední teplota otopné vody je 50 °C. Pohyb-
livé vegetační otopné plochy tvoří hliníkové H profily o výšce
70 mm a průměru trubky 35 mm. V jedné lodi skleníku jsou vždy
umístěny 3 registry ze 2 profilů zavěšené na lankách, které
umožňují prozatím ručně pomocí bubnového zvedáku zvedat topné
registry v rozsahu 0,1 m nad půdou až nad podjezdovou výšku v
závislosti na druhu a požadavcích pěstovaných rostlin. Navíjecí
trubka je uchycena ložisky na nosný rám zvedacího zařízení,
umístěného ve spojovací chodbě tak, že se zvedají registry ve
dvou protilehlých lodích skleníku, čímž se zajistí menší hori-
zontální zatížení konstrukce. Otopné registry jsou připojeny
na sběrač a rozdělovač ohebnými hadicemi DN 1 " odolávajícími
teplotě až 70 °C. Měrný tepelný výkon činí 71 W.m . Investič-
ní náklady na pohyblivý vegetační otopný systém dosáhly částky
155,4 Kčs.m"2.

2. Volné pěstební plochy

Cílem využití nízkopotenciálního odpadního tepla na vol-
ných pěstebních plochách je poskytnout uživatelům, tj. zeměděl-
ská polní výrobě cenově dostupný zdroj energie, který umožní
produkci při lepších výnosech, lepší kvalitě, prodloužení vege-
tačního období a možnost pěstování nových druhů plodin. Perspek-
tivně se v zahraničí i u nás počítá s tím, že ohřev volná pudy
bude součástí každého systému využití nízkopotenciálního odpad-
ního tepla, především u jaderných a klasických elektráren « bu-
de jedním z hlavních prvků systému, který ovlivní nutnost výstav-
by chladicích vizí.
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V rámci řešení státního úkolu P 06-129-822 řeší tuto
problematiku VĎZZP Praha-Zbraslav. Ověřování systému vytápění
volných pěstebních ploch probíhá od roku 1984 ve výzkumné sta-
nici VtfzZP v Borkovicích, okr. Tábor. Otopný systém tvoří
polyetylenové potrubí US 50 mm uložené v hloubce 0,6 - 0,7 m
pod povrchem půdy s roztečí 1 m. Teplota otopného média se
pohybuje v rozmezí 39 - 45 °C Roční spotřeba energie 1,5 -

- 2,5 GJ.m . Ha polovině vyhřívané půdy je uložen nad topným
potrubím rozvod spodní doplňkové závlahy.

Získané výsledky dokazují, že vyhříváním nekryté půdy
stoupla průměrná roční teplota rhizosféry o 5,7 °C. Povrch
půdy byl teplejší v měsíci březnu na vyhřívané půdě o 1,8 °C,
v dubnu o 3,6 °C a v květnu o 3,5 °C. Průběh teplot v jarních
měsících je pozitivní z hlediska urychlení vegetace a nástupu
do jarních prací. Hodnota 7,7 °C (březen) ve vrstvě 100 m vy-
hpvuje (mimo kukuřici a slunečnici) pro klíčeni všech běžných
plodin.

V nadzemních vrstvách 500, 1 000 a 2 000 mm se zvyšuje

teplota vzduchu v ročním průměru na vyhřívaných parcelách o

0,2 - 0,3 °C

V sledovaném období byly do hodnocení zařazeny, vedle běž-
ných zemědělských plodin (brambory, řepka, žito, pšenice, ječ-
men, kukuřice, jetel, jetelotráva, bob) a některých zelenin
(zelí, kedlubny, cibule, česnek, salát, špenát, ředkvička,
okurky, paprika, rajčata, fazole) i méně běžné plodiny (čočka,'
sója) a léčivé rostliny (máta, heřmánek),z okrasných rostlin
(tulipány).

Ha vyhřívaných parcelách se např. zvýšila sklizen jahod
o 14,43 % (s urychlením o 10 dnů), špenátu o 34,97 až 47,34 5»,
ředkviček o 25,53 %, rajčat o 25,3 %, plodů papriky o 191,9 až
343,5 £, okurek o 119 %.

Pěstování rajčat a paprik je nutné však považovat v těchto
klimatických podmínkách za rizikové i při vyhřívání půdy. U
papriky pak přes zvýšení produkce, absolutní výnos je třeba



- 53 -

hodnotit jako podprůměrný. Pěstování teplomilných plodin by
zde bylo raožné pouze v kombinaci s úpravou mikroklimatu, nej-
lépe fóliovými kryty.

Při pěstování ozimého žita na zelené krmení jsme zazname-
nali zvýšenou produkci zelené hmoty na této půdě o 145,80 %
(sušiny o 174,25 % ) . Urychlení sklizně činilo 15 dnů. Stébla
žita před sklizní na vyhřívané parcele byla delší o 401 mm.
Získali jsme i vyšší výnos brambor o 7»O5 %, přičemž jakostněj-
ších hlíz bylo více o 22,84 %.

Při pěstování kukuřice na vyhřívané půdě se zvýšení siláž-
ní hmoty pohybuje okolo 100 % a palic o 58 %. U ozimého žita
bylo zaznamenáno zvýšení výnosů pouze na parcele vyhřívané a
zavlažované (+ 6 %) při snížení na variantě pouze vyhřívané;
u ječmene ozimého bylo zvýšení na parcele vyhřívané a zavlažova-
né o 5 % a rovněž snížení na parcele pouze vyhřívané. U pšenice
oziné bylo na rozdíl od zahraničních výsledků zaznamenáno sní-
žení na všech vyhřívaných parcelách.

Velmi složité mikrobiologické a fyziologické procesy, pro-
bíhající v půdě a pěstovaných rostlinách, si vyžádaly dlouho-
dobé ověřování. Prvním výsledkem řešení budou v letošním roce
podklady pro projekci otopných systémů v půdě a návrhy techno-
logie pěstování vybraných plodin a zeleniny při uplatnění systé-
mu vyhřívání půdy.

3. Intenzifikace chovu ryb

Problematiku chovu ryb s využitím nízkopotenciálního odpad-
ního tepla vyřešil v období 1/1979 - 1/1985 Výzkumný ústav
rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech v rámci státního úkolu
C 11 - 329 - 111 "Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tep-
la".

SouSástí výsledku řešení jsou "Vzorový projekt I" pro rybo-
chovnó objekty s průtočným systémem rody a "Vzorový projekt II"
pro rybochovné objekty s recirkulací rody. Vzorový projekt II
řeší konkrétní ryohochovný objekt s využitím oteplené vody s
jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice.
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Výsledky řešení byly též shrnuty do realizačních výstupů:

RV 01 A "Zvýšit produkci ranných stadií pfidku ryb intenzifikací
výroby včetně využití odpadního tepla".
Realizátor: Státní rybářství, obor.podnik.íi.Budějovice

RV 02 A "Zvýšit produkci sladkovodních tržních ryb intenzifika- v

cí výroby včetně využití odpadního tepla v ČSR'1, i
Realizátor: Státní rybářství, obor. podnik, Č.Budějovice. 1

Realizační výstup RV 02 A se v části odchov ryb na otep-
lených vodách neuplatnil vzhledem k tomu, že VHJ Státní rybář-
ství nemělo v uvažovaném období žádný objekt, který by mohl
zmíněnou technologii použít*

Podle vyjádření pracovníků VtjRH Vodňany je ekonomická
efekti-r aost těchto systémů využití nízkopotenciálního OT z JE
vzhledem k vysokým investičním nárokům na zavedení technologie
a nízké výkupní ceně vyrobené produkce problematická.

4. Výroba bioplynu

Využití odpadního tepla k technologickým účelům při zpra-
cování organických materiálů anaerobní ferroentací je jednou z
možností zkvalitnění energetické a ekonomické bilance bioply-
nových stanic.

Cílem je ušetření části celkové produkce bioplynu, kterou
je nutno v obvyklých případech vyprodukovat pro vlastní tech-
nologický proces (zajištění tepelného režimu).

Vzhledem k tomu, že při zpracování tuhých organických ma-
teriálů (slamnatý hnůj) je v CSSR používána technologie, která I
působením přirozeného samozáhřevu slamnatého hnoje nevyžaduje -.*
vnější tepelné potřeby, nejlépe lze odpadního tepla z JE vyu- .
žít u technologií zpracovávajících tekuté výkaly, a to kejdu i
skotu a kejdu prasat.

Technologická potřeba bioplynu pro zajištění kvalitního
průběhu fermentačního procesu při zpracování tekutých výkalů .,
činí 30 -35 £ celkové výroby bioplynu. V případě bioplynové •
stanice u výkrmny prasat s kapacitou 20 000 kusů, která produ- ]^\
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kuje 170 nr.den"1 tekuté kejdy, je nutno vložit do technologic-
kého procesu denně cca 1 000 nr bioplynu. Při výhřevnosti bio-
plynu 23 KJ.m"5 je potřeba ročně zajistit 8 345 GJ tepelné ener-
gie pro vlastní ferraentační proces.

V případě nahrazení tepelné energie z bioplynu odpadním
teplem z JE je možné ušetřený bioplyn použít k výrobě el.ener-
gie., spalováním v motorgenerátoru, nebo ho využít ke ztlačová-
ní popř. zkapalňování do tlakových zásobníku a použít k pohonu
motorových vozidel. Další možností využití získaného bioplynu,
především v oblastech se zvýšenou ochranou životního prostředí
(např. pásma ochrany podzemních a povrchových vod), je nahraze-
ní klasických paliv (uhlí, nafta, olej) používaných pro výrobu
tepelné energie na jednotlivých zemědělských farmách v blízkosti
bioplynové stanice.

Vlastní způsob ohřevu organických substrátů na vhodnou
teplotu (mezofilní teplotní oblast 30 - 40 °C nebo termofilní
oblast okolo 55 °C) je závislý na technickém řešení fermentoru.
Organické materiály lze předehřívat mimo fermentor (kvasnou
nádrž) v přípravných jímkách a posléze příno ve fermentoru
(např. otopné spirálové potrubí) pomocí tepelných výměníků
voda-voda nebo lze použít pro ohřev substrátu přímo tepelného
výměníku voda-kal (kejda).

Limitující otázkou pro využití odpadního tepla z JE v bio-
plynových stanicích a tím i pro živočišnou výrobu, v místě vyu-
žití je stanovení a posouzení maximální možné vzdálenosti bio-
plynové stanice od zdroje tepla (JS) a s tím souvisejících
tepelných ztrát v návaznosti na výši investičních nákladů nut-
ných pro výstavbu teplovodního potrubí na místo využití*

Spojení bioplynové stanice s dodávkami odpadního tepla z
JE má reálný význam nejen v oblasti energetiky, ale také v
problematice ochrany životního prostředí. Samotný fakt, zajiště-
ní tepelných potřeb bioplynové stanice z jiných než vlastních
zdrojů, dovoluje uvažovat o zvýšení zpracovatelských kapacit a
tím tedy i o zlepSení péče o organické substráty*
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~:-::j<i.ď&6zJ. kulfc?.race eutotrofních mikroorganismů, sej

:'"-r a -.inic, využívej í ci slunečního záření, i e industrialiaova-

r.;Ľ .:",;rn!ou rostlinné výroby. Z.í skaný produkt, Y němž Ise v

•".'. 'Ä&.Í rosmezí měnit poisěr jednotlivých složek (glycidy, bíl-

J Gv-i.n.y. tuky a 1.) r:á vrrsoký obsaii vitamínů a dalších biolo-

£:.or:v význaraných lá cek. řočí tá se, že tento produkt bude *'ýz-

r.aí.jiou sloškou i:rraî  i potravin v blíské budoucnosti.

Výzkum produkce biomasy eutotrofních mikroorganismů v SSSR

'•yl íešen v ráínci siátního plánu základního výzkumu (V-7.4 •

"A*.;- Regulace přeměny energie, biosyntéz a životních cyklů").

Veškerá řešitelská kapacita je prakticky soustředěna v Llikro-

•'iclogickéni ústavu ČSAV, oddělení autotrofních nákrcorganismů

- vřeboni. Zde byl také řešen (1985) úkol "Biotechnologie vý-

ioby autotrofních mikroorganisniů v systému využití a disikace

uápedního tepla jaderných elektráren,

V rámci státního úkolu 10. 5U? připravujeme sajištění

výroby slunečního skleníku pro kombinovanou výrobu aeleniny a
autotrofních materiálů. Cílové parametry slunečního seníku jsou
uvedeny v anotaci příspěvku.

6. Výroba jedlých hub

Toto dosud opomíjené odvětví zemědělské výroby je vhodným
potenciálním spotřebitelem zejména nízkopoteneiálního tepla
I. kategorie: Výroba jedlých hub je velmi náročná na kvalifika-

ci pracovníků, ale lze při ní dosáhnout vysoké efektivnosti*

Mikrobiologický ústav ČSAV v Praze-Krči má vybudovanou

laboratoř jedlých hub, která se již více než 10 let zabývá roz-

vojem této výroby. Podařilo se jim shromáždit soubor údajů,

potvrzujících zapojení této ekonomicky zajímavé výroby do tech-

nologií využívajících nízkopotenciální odpadní teplo. V rámci

úkolu F 06-129-822 byla rozpracována technologie výroby hlívy

ústřičné využívající speciální konstrukce fóliových skleníků a

nízkoteplotního otopného systémur
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7« Objekty živočišné výroby

Pro nízkoteplotní vytápění objektů, živočišné výroby, ze-
jména teletníků a poroden prasnic se selaty se počítá s teplo-
vodními podlahovými panely, jejichž výrobu v rámci státního
úkolu A 02-129-101 koordinovaného VÚZT Praha zajišťuje od roku
1984 Agrostav SP Bučovice. Povrchová teplota panelu t je zá-
vislá na střední teplotě otopné vody t a teplotě okolního
prostředí t. vztahem

*p = °' 6 7 *s + °' 3 3 ťi " 2'71

Z dané rovnice vyplývá, že pro dosažení nejvyšší požadova-
né povrchové teploty např. v porodnách prasnic se selaty
t = 31 °C je při t. = 22 °C nutná střední teplota otopné vody
t s = 39 ° C Celková roční spotřeba energie, včetně podílu el.
energie pro pohon oběhových čerpadel činí 4,88 GJ na jeden
porodní kotec. V pavilonech mléčné a rostlinné výživy telat jsou
požadované povrchové teploty podstatně nižší.

Pro prostorové nízkoteplotní vytápění těchto objektů se
jeví vhodné použití otopných prvků s vyšší efektivní sálavou
složkou, jejichž výzkum a ověření bylo realizováno v rámci výz-
kumného úkolu P 06-129-822 ve spolupráci ČVUT, PSI Praha a VÚZT
Praha. Výrobu těchto otopných prvků bude od roku 1990 zajišťo-
vat SP Chvojnice v Kralicích nad Oslavou. Otopné prvky s vyšší
sálavou složkou mají o 25 % vyšší měrný topný výkon a 1 m délky
a o 40 % nižší hmotnost ve srovnání s jednopramennými registry
z hladkých trubek DK 2 ". Měrný topný výkon se pohybuje v závis-
losti na teplotě otopné vody (pro 35 - 80 °C) ód 80 do 190 V/.m"1.
Otopné prvky lze zároveň využít jako zábrany v indivlduelních
resp. hromadných kotcích.

Součástí nízkoteplotních otopných soustav v objektech živo-
čišné výroby by mělo být zařízení pro zpětné získávání tepla z
větracího vzduchu, tj. desková výměníky nebo výměníky z kapilár-
ních tepelných trubic.
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Velké množství odpadního tepla, zejména tepla I. katego-
rie nabízí možnost temperovat objekty živočišné výroby běžně
nevytápěné. Cílem je především zlepšení mikroklimatu ve stájích
pro výkrm skotu a pro dojnice. Výrazným snížením relativní
vlhkosti a zvýšením teploty v zimním období se dosáhne vyšší
užitkovosti zvířat, snížení spotřeby jadrných krmiv a lepšího
zdravotního stavu zvířat.

8. Zálivka oteplenou vodou

Jako perspektivní, dosud neověřenou technologií se jeví
využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro ohřev zálivkové
vody na volné pěstební plochy. Poznatků o vlivu oteplené závla-
hové vody na produkci a vývoj rostlin je dosud málo a týkají se
zejména aplikace na zakrytých pěstebních plochách.

V práci australských autorů Brockwella a Gaulta v roce
1976 byl zjištěn příznivý vliv oteplené zálivky u sóji, vigni
a lablabu. Optimálních výsledků bylo dosaženo při použití vody
20 C a 30 °C teplé. Na zmíněnou práci navázal V.'orrall v roce
1978, který zjistil příznivou reakci na oteplenou zálivku u
fazolí, zelí, salátu a rajčat. Výsledky však nebyly zcela jed-
noznačné, vždy byly příznivě ovlivněny pouze některé ze sledo-
vaných parametrů. Z našich autorů doporučuje prof. P. Stambera
zálivkovou vodu v rozmezí 30 - 40 °C pro zálivku okurek, řed-
kviček a salátu. Na negativní reakci upozorňuje u kedlubnu.
Při ověřování ve VŠtfZš? Hurbanovo v letech 1983 - 1985 bylo
zjištěno zvýšení výnosu okurek salátovek i nakládaček při pou-
žití zálivky 25 až 30 °C teplé o 12 až 20 J5. Pracovníci VtfZH
Bratislava sledovali snášenlivost hořčice bílé na zálivku tep-
lou odpadní vodou v rozaezí 1 5 - 6 0 °C. V těchto pokusech bylo
dosaženo dvou výnosových maxim zelené 1 suché hmoty při teplo-
tách 15 až 20 °C a kolem 50 °G. Teprve při teplotě zálivkové
vody 60 °C se projevil depresivní účinek teploty zálivkové vody.

V letech 1987 - 1989 byl rovněž ve skleníku VÚZT Praha
sledován vliv oteplené zálivkové vody na některé vybrané plodiny.
Vždy byl porovnáván vliv oteplené zálivky se zálivkou tepelně
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neupravenou, která sloužila jako kontrola (byla odebírána
přímo z vodovodní sítě a současně byla měřena její teplota).
Teplota kontrolní zálivkové vody se pohybovala podle ročního
období v rozmezí 6 - 1 4 °C. U sledovaných rostlin byla zjiš-
ťována Čerstvá hmotnost a sušina, případně velikost listové
plochy, počet listů a výška rostlin*

U kedlubnů odrůdy Azur nebylo zjištěno ovlivnění zálivko-
vou vodou 20 C teplou ve srovnání se zálivkou kontrolní.

Hlávkový salát byl sledován 2 x v roce 1988 a 1989. V ro-
ce 1988 byl sledován pouze orientačně salát odrůdy Llělnický
Máj. Jako lepší se jevily rostliny zalévané vodou 20 °C teplou
(ve srovnání s kontrolou). V roce 1989 byl sledován salát k
rychlení Safír při použití zálivky 15 °C, 20 °C, 30 °C a záliv-
ky kontrolní. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití
zálivky 20 °C teplé, rozdíly však nebyly statisticky významné.
Dá se říci, že v případě salátu byly všechny typy zálivky stej-
ně vhodné.

Okurky salátovky (odrůda Saladin a Marta F^) a nakládačky
Přiměla ? 1 byly sledovány v roce 1987 a 1988 celkem 3 x při
teplotě zálivky 30 °C. Okurky nakládačky pouze do stadia saze-
nic, salátovky až do doby sklizně. U okurek zalévaných záliv-
kou 30 °C teplou byla ve srovnání s kontrolními rostlinami
průkazně lepší kvalita sazenic (vyšší čerstvá hmotnost i suši-
na, větší listová plocha), výnos plodů byl v roce 1987 zvýšen
o 17,5 %, v roce 1988 o 21,2 %. Jednou byly okurky nakládačky
sledovány při aplikaci zálivky 40 °C teplé. Rostliny zalévané
zálivkou 40 °C dosahovaly opět lepších parametrů než rostliny
kontrolní, v tomto případě však nebyly rozdíly statisticky
významné.

V roce 1988 byly sledovány rostliny rajčat odrůdy Mařitza
F1 při teplotě zálivkové vody 30 °C. Při průběžném vyhodnocová-
ní sazenic byly vždy lepší rostliny, zalévané ot«pl«nou záliv-
kovou vodou, rozdíly však byly většinou neprůkasné". Při vyhod-
nocování aklisni M zpočátku *4ály rostliny, saléTtai 30 °C
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teplou vodou o něco lepší, ale později došlo k vyrovnání* 7
roce 1989 je pokus opakován s rajSáty odrůdy Stupnické skle-
níkové. Zatím mohly být vyhodnoceny pouze rostliny ve stadiu
sazenic. Hmotnost sazenic, zalévaných zálivkou 30 °C teplou
byla ve srovnání s rostlinami kontrolními téměř dvojnásobná*

V roce 1988 byly sledovány ředkvičky odrůdy Saza k
rychlení a odrůda Ilka při teplotách zálivky 20, 30 a 40 °C.
Při aplikaci zálivky vodou 20 °C teplou došlo ke zvýšení
výnosu až o 25 £• Při aplikaci zálivky vodou 30 °C a 40 -CC
teplou však došlo ke snížení výnosu. Zatímco pokus se záliv-
kou 20 °C teplou probíhal na jaře,pokus se zálivkou 40 °C a
30 °C v létě a na podzim, což bylo v souladu se známým před-
pokladem , že při vyšší teplotě ovzduší může být bez rizika
použita zálivka o vyšší teplotě, avšak v rozporu s agrotech-
nickými požadavky (teploty vzduchu byly pro ředkvičky příliš
vysoké). Proto byl pokus zopakován na jaře 1969 (odrůda Saxa
k rychlení). 3yla použita zálivková voda o teplotě 15, 20,
30 a 40 °C a voda kontrolní. Výnos byl zvýšen u zálivky 15 °C
o 4 í« oproti kontrole, při zálivce 20 °C o 26 %, při 30 °C o
11 j&, při 40 °C o 47 %• Zdá se tedy, že i voda o vyšší teplotě
je vhodná pro zálivku ředkviček, musí být ovšem použita v sou-
ladu s agrotechnickými požadavky.

Cílem práce byla snaha o hospodárné využití odpadního
tepla v rozmezí 20 - 40 °C. Šlo tedy hlavně o zjištění, zda
může mít oteplená zálivka příznivý vliv na rostliny a pokud
ne, zda jim nemůže škodit. Ha základě zatím provedených pokusů
nelze dát jednoznačný návod pro použití oteplené vody pro zá-
livku rostlin. V jednotlivých případech se může vliv oteplené
zálivky na konkrétní rostliny lišit. Jak však vyplývá z našich
pokusů i z literatury, oteplená zálivková voda v rozmezí 20 -
40 °C může u některých plodin působit příznivě na jejich růst
a výnos. V některých případech zůstává bez vlivu, negativní
vliv se objevuje jen výjimečně*
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Využití ekonomického tepla

1. Sušení a zpracování zemědělských produktů

Pro sušení a zpracování zemědělských produktů se počítá
zejména s využitím ekonomického tepla III, popřípadě IV. kate-
gorie.

Při realizaci těchto technologií je možné využít zkušenosti
získané v rámci výzkumného úkolu P 06-129-822 při ověřování
využití odpadního tepla z kompresní stanice Tranzitního plyno-
vodu 5. 04 Ivanka-Hitra pro sušení zrnin ve SP Zeloprodukt
ITitra a u kompresní stanice č. 08 Hrušky-Břeclav ve 3P "Jižní
Hořava" se sídlem ve Velkých Bílovicích, pro hydrotenanické
zpracování zrnin.

Odpadní teplo z kompresních stanic získáváme z výměníku
spaliny-voda zařazených do odtahového traktu za turbosoustrojí
ve formě horké vody o teplotě 120 - 130 °C. Ve SP Zeloprodukt
llitra bylo ověřeno využití tohoto odpadního tepla pro více-
stupňové kombinované sušení v nové sušárně SSZ-40, vyvinuté ve
spolupráci VÚZT Praha a Kovodružstva Strážov (současné označení
v sériové výrobě TS 5 - 066), Jedná se o dvouvěžovou sušárnu
o výkonnosti 40 t.h""1 při sušení pšenice z 19 na 15 %•

U jedné věže byl topný agregát nahrazen výměníkem OVD
2x3-20T-800 - 6Ř vyráběným s.p. Janka ZRL Hadotín. U druhé věže
byl ověřován výkonnější výměník TPA 3833 H 01 26 04 31 16OO 22
10 (2 baterie vedle sebe, 3 baterie za sebou) vyráběný k.p.
Vzduchotechnika ITové Mesto nad Váhom*

Teplota vzduchu za výměníky dosahovala hodnot 95 - 100 °C
při teplotě venkovního vzduchu 1 1 - 1 5 °C. Tepelný výkon •
výměníku OVD se pohyboval okolo 500 kW (v nové sestavě 1 354 k'»7).
Ve výměníku TPA jsme dosáhli průměrný tepelný výkon 1 022 kW.
Při prvním stupni, recirkulačním sušením zrna, dosahovala věž
s výměníky OVD dvou třetin a vSž s výměníky TPA tří čtvrtin
projektované výkonnosti. Realizací dprav výměníkového systému
a filtrace vzduchu, která vyplynuly z ověřování, se dosáhne
hodnot blízkých projektované výkonnosti sušárny.
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Významné z hlediska spotřeby energie se jeví vícestupňové
kombinované sušení, jehož princip vychází ze zásady rozdělení
úseku teplovzdušného sušení na 2 nebo více úseků mezi které je
zařazeno odležení a provětrávání materiálu s odvodem par z mezi-
zrnového prostoru, úsek teplovzdušného sušení končí při vyšší
vlhkosti, než požadovaná konečná vlhkost a na poslední stupeň
teplovzdušného sušení navazuje speciální větrání v zásobníku,
do něhož je zrno naskladněno v zahřátém stavu. Se sušárnou v da-
ném rytmu spolupracuje baterie zásobníků, vybavených pro rovno-
merné a intenzivní větrání obsahu* Kombinovaným sušením lze sní-
žit spotřebu na ohřev vzduchu o 20 - 30 %t přičemž spotřeba el.
energie se zvýší o 28 ft. Celková spotřeba energie klesne při
kombinovaném sušení o 22 $•

K dosažení zrovnoměmění celoročního odběru odpadního tepla
z kompresních stanic Tranzitního plynovodu, jsme ověřovali ve
SP "Jižní Morava" se sídlem ve Velkých Bílovicích linku pro
hydrotermické zpracování zrnin, jejíž součástí je zařízení pro
úpravu zrnin vločkováním typ R 6/3 dovezené italskou firmou
BOCCHI. Cílem technického řešení vtfzi Praha bylo ověřit výkon-
nost linky, energetickou náročnost hydrotermického zpracování,
fyzikálně-tepelné charakteristiky zpracovaného materiálu, způ-
soby chlazení a odvlhčování a navrhnout připojení linky na
odpadní teplo z kompresní stanice Tranzitního plynovodu. Nutrič-
ní hodnoty upravených zrnin a produkční účinnost krmných dávek
ověřuje VťíVZ Pohořelice přímo v reálných podmínkách JZD "Jana
Černého" v Moravské Nové Vsi.

Celková energetická náročnost kukuřice činila 909,06 ISJ.t"1,
ovsa 609,22 KJ.t"1, pšenice 676,91 HJ.t"1, ječmene 716,43 KJ.t"1,
sóji 1 404,22 MJ.t"1, hrachu 997,23 MJ.t"1. Z toho spotřeba el.
energie tvořila pouze 2,5 - 5 % celkové spotřeby energie.

V současné době byla dokončena realizace přepojení linky na
odpadní teplo z kompresní stanice Tranzitního plynovodu. Při-
pojení je realizováno pomocí uvolňovače páry 10/10 PIí 077 435
(výrobce CKD Dukla Praha), připojeného na horkou vodu z kom-
presní stanice, Eaklady při ceně odpadního tepla stanovené



výněren FCÚ č. 1864/07.1/1983 tj. 6,3 Kčs.GJ"1 se sníží na
25 - 30 % nákladů při provozu linky na zemní plyn. Napr. u ku-
kuřice činí náklady 16,52 Kčs.t (bez mezd) tj. jen o 2 Kčs.t
více než náklady na šrotování kukuřice. Pro ekonomickou efek-
tivnost tohoto způsobu zpracování má rozhodující význam zvýše-
ní produkční účinnosti zkrmovaných zrnin a jejich úspora.
Dílčí výsledky z ověřování VÚVZ Pohořelice vykazují úsporu jádra
např. při výkrmu skotu 10 - 11 fa.

Výrobu zařízení pro hydrotermické vločkování zrnin připra-
vujeme v rámci úkolu 10. 5LP« Cílové parametry zařízení jsou
uvedeny v anotaci příspěvku. Výsledky ověřování a podklady pro
projekci linky hydrotermického zpracování zrnin předáme koncem
roku Agroprojektu Praha a PPÚ Bratislava.

Při sušení sena, koreninové zeleniny, léčivých rostlin atd.
se počítá rovněž s využitím ekonomického tepla v nízkoteplotních
pásových sušárnách TPP 1000 a TPE 1000 (Vzduchotechnika k.p.
Hové TJesto nad Váhom). Technologie využití odpadního tepla ob-
dobných parametrů jako má ekonomické teplo jaderné elektrárny
byla ověřována VÚZT Praha v rámci úkolu P 06-129-823 v Třinec-
kých železárnách a válcovnách. Příkon sušárny činí 2,5-3 Mw.

Při dosoušení sena a některých dalších zemědělských plodin
v halových senících je reálné využít odpadní teplo I. a II.
kategorie ve velkoplošných výměnících typu voda-vzduch předřa-
zených ve vzduchových kanálech před dosoušecími poli. Požado-
vaný příkon odpadního tepla činí v halovém seníku v závislosti
na druhu dosoušených plodin 1,5-2 Wi.

2. Sklady

Technicky reálnou možností využití ekonomického tepla
III. a IV. kategorie je jeho transformace na chlazení pro
uchování potravin v klimatizovaných skladech s kontrolovanou
atmosférou a mrazírnách. Vzhledem k tomu, že v současné době
jsou tyto sklady a mrazírny provozovány převážně na bázi ušlech-
tilých paliv, jeví se z energetického hlediska toto řešení
efektivní zejména pro:
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- skladování konzumních brambor, sadbových brambor
- distribuční sklady zeleniny a ovoce, vč. konzervárenských
polotovaru a výrobku,

- skladování masa a konzervárenských výrobků*

Závěry a doporučení

Současné poznatky výzkumu v ČSSR i v zahraničí ukazují, že
využití odpadního i ekonomického tepla jaderných elektráren je
technicky i ekonomicky reálné. Předpokládá se, že v blízké
budoucnosti tyto zdroje energie umožní intenzifikovat řadu ener-
geticky náročných technologií a zavádět nové efektivní techno-
logie, které zhodnotí vloženou energii s vysokou účinností.

Ekonomická efektivnost těchto zdrojů v zemědělských provo-
zech musí být však v každé lokalitě posuzována komplexně, niko-
liv jen úsporou energie a snížením provozních nákladů na ener-
gii. K provozním nákladům na energii se musí připočítat odpiso-
vé náklady na vybudování velmi investičně nákladných teplovodů
1 000 Kčs.m"1 a náklady, které souvisejí s tím, že využívání
velkých zdrojů odpadního tepla sebou přináší nebývalou koncentra-
ci zemědělské výroby. Tato vysoká koncentrace sebou přináší sa-
mozřejmě zvyšování dopravní náročnosti se všemi nepříjemnými
dopady: vazbu pracovních sil, investičně i provozně nákladný
park vozidel a manipulačních prostředků, zvýšenou spotřebu pohon-
ných hmot atd.

Při realizaci hlavních energetických celků pro využití
odpadního a ekonomického tepla jaderných elektráren předpokládá-
me v 9. a 10. 51P následující vývoj:

Technologie & ř f i í « « * « * ,, Invt.ticní*»~ roční úspora Realizace náklady

jetaStta* JňhJ5&.
/TJ/ 9.51P 10.5ĽP 9.5ĽP 10

Zakryté pisteb- ^2 5 ha 10 ha 60 120
ní plochy
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Kombinovaná
výroba auto-
trofních tnikro- 140 5 ha 5 ha 60 60
organismů, a
zeleniny

nízkoteplotní
sušárny (píce 12 3 ks 4 ks 15 20
a zeleniny)

19 3 ks 4 ks 15 20

Hydrotermické
zpracování 1,8 2 ks 5 ks
zrnin

Pro zajištění realizace uvedených technologií doporučujeme:
Dokončit ověřování energetických systémů, v rámci státních
úkolu P 06-129-822 "Racionalizace spotřeby paliv a netradič-
ní zdroje energie" a P 06-129-823 "Zvýšení technické úrovně
strojně-technologických systému v zemědělství".
Prověřit možnosti realizace výsledků řešení úkolu C 11-329-
-111 "Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla",
zpracovaného VÚRH Vodňany.

Prověřit možnosti plošné realizace poznatků ĽBÓ ČSAV v
oblasti využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro vý-
robu jedlých hub a autotrofních materiálů.
Schválit návrh záměru státního programu rozvoje na 9. a 10. .
pětiletku "Racionální energetické systémy zemědělských pod- .
niku s využitím druhotných zdrojů energie" předložený Vť<Z2 1
Praha v květnu 1988 SK TORI. Í
V návaznosti na cenový výměr FCÚ 5. 1044/07*1/82 z 15.2.82 |
stanovit ceny nízkopottnciálního odpadního tepla z Z. a II. |
kategorie jaderných elektráren*
Zpracovat realizační plán využití konkrétních sen* energet. :

systémů u lokalit JE a zabezpečení investičních prostředků. i
Zpracovat koncepci rozvoje potravinářských technologií na j
bázi tepelných zdrojů z jaderných elektráren. •}



- 66 -

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGIE Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

V ZEMÉDÉLSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ing. Vlastimil HOŠEK, Ko MZVž CSR české Budějovice

Zemědělství Jihočeského krajv naplňuje společenskou
objednávka ve vSech rozhodujících položkách. Svou produkcí
tak nejen přispívá ke stabilizaci trhu potravin, ale každo-
ročně pravidelně umožňuje obohacovat sortiment potravinář-
ských výrobků.

Je všeobecně znáno, Se svou produkcí mléka, masa,
brambor, drůbeže, vajec i některých druhů potravinářského
obilí převyšuje krajskou spotřebu a podílí se na zásobování
Středočeského, Severočeského a Severomoravského kraje
včetně hlavního města Kraby a promyslové Ostravy.

la příklad vývoz konzumních brambor představuje 60 %
celkové produkce.

Tento stav je dán jak počtem obyvatelstva kra je, tak
přírodními podmínkami a zaměřením i výkonností jihočeského
zemědělství.

V posledním období to jest v průběhu 7. a 8. pětiletky
se pravidelně výrazně zvyšuje intenzita zemědělské výroby,
rostou hektarové výnosy, užitkovost chcnoých hospodářských
zvířat. Stále výrazněji se prosazuje uplatňování vědecko
technického rozvoje. Orgány řízení zemědělství, ale přede-
viím zem.podniky intensivně hledají nové směry a mošnosti
využití půdy, přírodních podmínek, techniky i schopností
svých pracovních kolektivů k intenzifikaci výroby* zvyšo-
vání kvality, omezování ztrát a nákladu i zvyšování produk-
tivity práce.
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Stále více se orientujeme na potřeby našich odběratelů -
- jde nám o zákazníka - o to, aby dostal včas, kvalitní,
dobře zpracovanou a zabalenou potravinu nebo potravinářský
výrobek.

T podmínkách nasycenosti současného zemědělského trhu
tak usilujeme o zvýšení konkurence schopnosti našich pro-
duktu, o možnost zvyšování produkce v rostlinné výrobě,
ale také zejména v chovu skotu. Ten je vzhledem k přírod-
ním podmínkám a rozsahu drnového fondu základem produkce
v naší živočišné výrobě.

Proto nám společně jde o dosažení parametrů obvyklých
na vyspělých zemědělských státech. Proto se srovnáváme na
úroveň dosahovanou ve svitl.

Tento postup umocňují nové ekonomické podmínky, do
kterých zemědělsko-potravinářský komplex vstoupil 1.led-
nem letošního roku. Přestavba cen a cenových nástroju,
která se projevila cenami, daněmi, odvody a zařazením pod-
niků do produkčně ekonomických skupin se převtělila do
úrovně vstupu a výstupů. Jejich suma pak dopadem do hospo-
daření podniku.

Ve své podstatě znamená trvalý tlak na ekonomickou
prosperitu sem. podniku, jehož odezvou je snaha po vyšší
tvorbě zdroju jak v tradiční zem. výrobě, tak v zavádění
nových produkcí včetně vedlejší činnosti.

Jak jsem již uvedl Jihočeská zemědělství plní
úkoly, má vlak přesto jedno slabá místo a tím je produkce
ovoce a zeleniny. Zatím, co celostátně w na 1 obyvatele
vyrábí .??. ks xeleniny v našem kraji je to pouit .35. fcg.
lavic převážně v kořenová polní selenině. Je to pochopitel-
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né ve vazbě na přírodní podmínky, přesto se ale B tímto
handicapem nechceme spokojit.

V této souvislosti bych rád připomenul některá fakta
s vazbou na -výrobu a spotřebu zeleniny pro obyvatelstvo.

Podle lídajík Českého statistického úřadu je současná
spotřeba zeleniny na obyvatele representována u nás 75 kg
za rok. Hospodářský zpravodaj ve svém třetím čísle z leto-
šního roku uvádí, Se v zemích západní Bvropy činí 17? kg.
Sami vidíme o jak značný rozdíl se jedná. Ha přiklad
u našich souseda v NDR je vedena rozsáhlá kampaň za zvýše-
ní produkce* Usnesení rady ministra ze srpna 1984 ukládá
zvýiit v rámci realizace zeleninového programu výrobu tak,
aby bylo dosaSeno v roce 1990 spotřeby na jednoho obyvate-
le ve výši 109 kg. lavic v bohatiím sortimentu a lepiím
časovém rozložení v průběhu roku. Zároveň toto usnesení
předpokládá zvýiit objem dodávek předzpracované a spotře-
bitelsky upravené zeleniny.

Pomineme-li otázku nabídky sortimentu, vzhledu zboSÍ
i celých našich prodejen ovoce a zeleniny, pak nemažeme
takto přejít nedostačující konsum zeleniny natím obyva-
telstvem.

Přesto, Se značný doplněk sde činí samozásobení, ne-
dosahují potřebná množství v naiem jídelníčku dávek do-
poručovaných z hlediska potřeb zdravé výšivy.

Proto jsme přivítali možnosti, které z hlediska pod-
mínek pro pěstováni zeleniny skýtá vyušití odpadního tepla
a dalších sdrojft budované jaderné elektrárny Temelín.

Výstavba jaderné elektrárny představuje nejen význa-
mný zdroj elektrické energie, ale z hlediska použitého
řešení kombinované výroby elektrické energie a tepla i
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značný zdroj energie tepelné.

Tato energie bude dodávána ve formě horké vody do
soustavy centrálního zásobování teplen* Mimo tuto primární
tepelnou energii produkuje jaderná elektrárna značné množ-
ství druhotného tepla.

Jedná se o chladící vodu okruhu kondenzátorů, tak
zvané nízkopotenciální teplo. Jde vlastně o určitý odpadní
produkt s únikea do ovzduší.

Proto právě na tento zdroj obracíme svou pozornost.

K vlastnímu využití uvedených zdroju tepla z jaderné
elektrárny Temelín v zemědělství bylo v průběhu posledních
let zpracováno několik rázných materiálů.

Všechny viak sledovaly stejný cíl. Tím je využití
možností, která provoz jaderné elektrárny nabízí pro inten-
zifikaci rostlinné výroby.

Proto jsme i my za základ naší práce v tomto směru
vzali materiál zpracovaný bývalou VHJ Sempra Praha, Čes-
kými energetickými závody Praha a podnikem zahraničního
obchodu Koospol z března 1984.

Integrují se v něm dosavadní poznatky a prognózy a
představuje zároveň určitou kvantifikaci potřeb. Je zpraco-
ván v reálných dimensích s ekonomicky zdůvodnitelnými
vklady a zdroji.

Hodnotí současnou úroveň pestovaní zeleniny. Úpadek
produkce nastal zejména a rychlené zeleniny a konstatuje,
ie se tak d¥je nikoliv s hlediska nízké rentability
vlastní výroby, ale technickým a technologickým zaostává-
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ním. Poukazuje na to, že výrazně negativní vliv zde sehrá-
la také dřívější zahraniční obchodní strategie, která
předpokládala krytí potřeby dovozem rychlené a rané zele-
niny.

Změnit tento nepříznivý vývoj v našich podmínkách je
možno právě využitiu mohutného zdroje tepla z jaderné
elektrárny. Vychází ze zkušeností získaných provoze*
skleníkového areálu při celulózce Paskov s využitia odpad-
ního tepla z provozu tohoto závodu. Proto navrhuje jako
základ výrobního program celoroční pěstování zeleniny
•četně sadby na ploše téměř 75 ha skleníku. Dále předpo-
kládá založení intenzivních sad& a školek na ploše 600 ha
s volností využití klimatizační proti mrazové závlahy.

Za význačný přínos realizace tohoto návrhu uvádí
možnost vysoké specializace, mechanizace a automatizace i
následných tržních úprav, která ve svém d&sledku přinese
úsporu pracnosti a umožní vysokou zprftmyslněnou úroveň
výroby.

Tento rozsah produkce předpokládá v sortimentu okurky,
rajčata a paprika pokrýt zimní potřebu Jihočeského a Zápa-
dočeského kraje i část hlavního města Prahy.

Dále materiál předpokládá využití tepla:
- v suiárenstTÍ k výrobě kvalitních objemných krmiv
- v transformaci tepla na chlazení pro skladováni zeměděl-
• éké produkce (brambor, zeleniny, ovoce, masa a potravi-
nářských výrobku % těchto i jiných surovin)

- pěstování jedlých hab

Uvedený rámcový materiál poskytl základní informaci
o mocnostech i potrebách. Presto bylo nezbytné celou zále-
žitost dále rozpracovat. Proto jsme pověřili tímto úkolem
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Agroprojekt Praha. Dostatečné zkušenosti závodu Liberec
tohoto podniku se pak staly základem pro "Studii využiti
tepla z jaderné elektrárny Temelín pro zemědělství".
Studie navazuje na zadání, které ve své době respektovalo
vývoj a možnosti v investiční výstavbě a požadavky kraje
na výrobu výše uvedeného sortimentu zeleniny v celoročním
výrobním cyklu.

Za základ byl po jednání s hlavními odběrateli Zele-
ninou a Frutou v Ces. Budějovicích stanoven roční objem
produkce cca 11000 tun. Tomuto parametru zatím odpovídá
skleníkový areál v rozsahu 30 hektarů zasklené plochy.

Vzhledem ke značným finančním nákladům na realizaci
přijatého záměru považujeme tento rozsah skleníkového
areálu za optimální pro první etapu řešení. Technicky je
možno přikročit k realizaci v 9. pětiletce. Zásadní hle-
disko pro vlastní řešení je ale v oblasti financování a
bude proto třeba hledat cesty, které umožní výstavbu.

Zájem o uskutečnění projektu má JZD Temelín, které
hospodaří v okolí jaderné elektrárny a na jehož pozemcích
vlastně elektrárna stojí.

Samo však není finančně schopno situaci řešit. Jsme
toho násoru, že se jedná o záležitost v obecném významu
značně prospěšnou. Jak z hlediska posílení zdravé výživy
obyvatel Jihočeského kraje, tak řešení ekologického do-
padu odpařované páry » chladících věží. Nezanedbatelný
nvní ani ekonomický přínos z výroby zeleniny pro provozo-
vatele této Činnosti.

Z uvedeného důvodu doporučujeme, aby vzhledem k ori-
ginalitě řešení v CSSR byly poskytnuty prostředky z
centrálních zdrojů a to z fondu vědecko technického
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rozvoje k řešení ekologických přínosů uvedeného postupu.

Svůj názor opíráme o posudky KH7 v C.Budějovicích a

ČSAV ústavu krajinné ekologie.

Krajský národní výbor záležitost posoudil komplexně.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství považu-
je toto řešení za intenzifikační opatření žádoucí z celo-

společenského hlediska. Uvádí, že se jedná o logické zvý-
šení efektu vynaložených nákladu na stavbu vlastní jader-
né elektrárny Temelín.

Oddělení energetiky doporučuje navržené
využití tepla zejména z hlediska snížení případně vymís-
tění spotřeby fosilních paliv a tím zlepšení stavu čistoty
ovzduší v místech odběrů.

Odbor obchodu a cestovního ruchu spatřuje přínos řeše*
ní v tom, že soběstačnost kraje v zásobení ovocem a zeleni-
nou by bylo možno rychle zvýšit. Současná úroveň soběatač-*,
nosti v krytí potřeby dosahuje cca 54 %. Dále uvádí, že je
žádoucí nejen množství výroby, ale zejména výroba takových
druha, které nejsou dosud vyráběny, nebo jsou sezónní,
případně nepokrývají potřebu.

Ústav krajinné ekologie fiSÁT v českých Budějovicích
upozorňuje na to, že nevyužité teplo, které je ve velkém
měřítku rozptylováno do okolí provozované jaderné elek-
trárny může mít nejen ekologické následky, ale představuje
i značnou celospolečenskou stratu ekonomickou. Doporučuje
proto tuto státu snížit na přijatelnou úroveň realisací
viech projektu, které k takovému snížení přispívají. Za
jeden s nich považuje právě využití v zemědělství.

Obdobně jako oddělení energetiky krajského národního
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výboru v Českých Budějovicích zdůrazňuje i ČSA.7 značnou
úsporu fosilních paliv s dopaden do příznivějšího ovlivni-
ní kvality ovzduší v místních podmínkách. Poukazuje také
na přínos výroby zeleniny ve sklenících pro zdravou
výživu obyvatelstva. Dále navrhuje, aby využití zejména
odpadního tepla bylo pojato a zároveň podporováno centrál*
ni a to jak odborni tak finanční podporou. Svůj názor v
tomto smyslu opírá o hierarchii společenských zájmu včetně
faktu, Se prostředky vyčleněné na ekologické stavby a zaří-
zení nejsou v současné dobi zejména z důvodu stavebních
kapacit čerpány.

Dovoluji si v této souvislosti odvolání na vstoupení'
předsedy vlády s. Adamce, který rovněž tento stav kriti-
zoval v národním shromáždění, zároveň doporučil současnou
situaci přehodnotit a prostředky využít tam, kde budou
investovány účinně a rychle.

Nyní mi dovolte, abych vás blíže seznámil se zámirem
využití tepla z jaderné elektrárny Temelín v zemědělství
Jihočeského kraje.

V pr&bihu příprav zpracování studie, kterou na toto
téma, jak už bylo uvedeno, zpracoval Agroprojekt bylo
kontaktováno 19 zemědělských podniku a podniku služeb
včetně státního rybářství. Tyto podniky umístěné podél
tras přivaděče horké vody projevily reálný zájem o využití
tepelné energie z jaderné elektrárny Temelín.

V okrese České Budějovice se jedná o 8 zemědělských
podniků a podniká služeb.

JZLjOleiník navrhuje využít tepelné energie pro zpracování
brambor ke krmným účelům, sušení objemné píce,
produkci žampionů, vytápění 1 ha vlastni
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skleníkové plochy a využití pro vytápění
objektů

předpokládá využití při zpracování zeleniny
a brambor a při vytápění 0,75 ha zasklené
plochy

~ suäení píce, sušení obilí, zpracování
brambor a vytápění provozních budov

~ sušení obilí, sušení píce, výroba žampionu,
ústřední vytápění bytových jednotek

ry.- vytápění objektů

Rašelina Soběslav
" vytápění objektu

^_ - sušení obilí a píce, vytápění 0,2 ha
skleníkové plochy

JZDJTemelln - vytápění skleníkového areálu v rozloze
30 ha a 100 bytových jednotek

T okrese Tábor navrhují tepelné energie využít
2 zemědilské podniky

<JZD_MalSice - k sušení obilí a vytápiní provozních budov

ISJEáb?.?. ~ k vytápiní provozních budov

7 okrese Písek plánuji využití 3 zemědělské podniky

JZD Ražice - k sušení obilí a píce, vytápiní sklanlko-
vého areálu 0,5 ha a vytápiní provozních
budov
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£52-§EäáiŠÍŽ " vytápění skleníka o rozloze 0,5 ha
a při výrobě žampionů případně dalších
jedlých hab

2SSX*_5E9.*ÍIÍS ** fc sušení obilí a píce, vytápění
skleníku o rozloze 0,4 ha a vytápění
provozních budov

Ha okrese Strakonice se plánuje využití ve 4 zemědělských
podnicích

JZDJfodnang - zpracování zeleniny, vytápění skleníků,
vytápění provozních budov

- sušení obilí a píce, vytápění provozních
budov a bytových jednotek

- zpracování brambor, sušení obilí a píce,
vytápění provozních budov

nice - vytápění provozních budov

Kromě uvedených činností očekáváme v souladu se získá-
ním nových poznatků rozvoj výroby teplomilných, okrasných,
léčivých a siličnatých rostlin. Obdobně bude vývoj vyža-
dovat pěstování dalších druhů jedlých hub (hlíva ústřiíaá
a další).

i

Za základ využití odpadního nízkopotencionálního I
tepla z chladící soustavy jaderná elektrárny však přesto |
považujem* skleníkový areál. |f

Po zvážení všech současných poznatků z hlediska •
výrobních, technologických, ekologických i ekonomických je
navrhován celkový rozsah 30 hektarů zasklených ploch

. i-
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v členění do 7 bloků po 4 hektarech a 2 hektarový sadbový
skleník. Součástí areálu budou dalSí doprovodné technolo-
gické a provozní objekty.

Vlastní technologie výroby vychází se současného vývo-
je pěstebních metod v oboru rychlené zeleniny v zelinářsky
pokrokových zemí (Nizozemí, Dánsko) i z modernizačních
tendencí u nás. Proto se navrhuje provozovat celý areál
systémem otevřené hydroponie. Jde o pěstování plodových
zelenin na minerální plsti s kapkovou závlahou a řízenou
distribucí živjJBfcfa roztoku k rostlinám.

ftízení všech složek mikroklima v závislosti na venkov-
ních klimatických podmínkách se předpokládá automatizované
pomocí mikropočítače s odvozováním základních parametru
růstových faktorů od intenzity slunečního záření.

Vodní hospodářství bude sestávat z rozvodu živných
roztoků do automaticky řízeného míchacího centra. Druhým
základním rozvodem bude klimatizační závlaha, která bude
vytvářet vlhkostní podmínky skleníku.

Topný systém bude zdvojený využitím československého
patentu.

Větrání se navrhuje hřebenové oboustranné, samostat-
ně ovladatelné podle síly větru.

Dávkování kysličníku uhličitého bude řízeno automa-
ticky podle potřebných hodnot předvolených ovládací
jednotce.

Vlastní konstrukce skleníku se uvažuje využití*
nové generace, kterou do výroby připravuje Sempra. Půjde
o ulehčený typ s lepšími parametry v oblasti tepelných
ztrát.
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Tyto skleníkové bloky konstrukčního systému LOR
rozměřil 186 x 216 m budou dilatačně členěny do 4 sekcí.

Stanoviště je s ohledem na řadu podmínek, které je při
výstavbě nutno respektovat, navrhováno jihozápadně obce
Temelín ve vzdálenosti 1300 metrů. Je severozápadní ohra-
ničeno silnicí XXI. třídy Temelín - Lhota pod Horami a na
jihovýchodě silnicí XXX. třídy Temelín - Sedlec. Pozemky
mají mírný spád jihozápadním směrem. Současné využití je
jako orná půda a louky. Jihovýchodním směrem je staveniště
omezeno tranzitním plynovodem a lesíkem. Rozloha ploch je
55 - 58 ha.

Při volbě tohoto prostoru byla zvažována tato hlediska:
- hranice ochranného pásma jaderné elektrárny
- minimalizace nákladů na trasy přívodu tepla pro vytápění
- vhodná konfigurace terénu pro výstavbu rozlehlých
objektu areálu

- přijatelná dostupnost dopravní a pracovních sil
- orientace ke světový* stranám, oslunění a převládající-
mu směru větru

Celkové urbanistické řešení vychází z charakteru ryze
účelové specifikace investice. Území je rozděleno na zónu
výrobní tvořenou skleníky a provozními budovami a zónu
správy závodu a obslužných provozu. Jednotlivá střediska
jsou komunikačně propojena k zabezpečení racionální dopra-
vy hmot a materiálu i produkce zeleniny. Potůček probíha-
jící staveništěm bude využit pro akumulační nádrž s využi-
tím vody pro zálivku.

Výrobní program tvoří úzce specializované celoroční
hydroponické pěstování, které výrazně snižuje pracnost,
zvyšuje produktivitu práce a dociluje způmyslnění výroby.
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Předpokládá se pěstovat 12 hektarů okurek, 16 hektarů

rajčat a 2 hektary jsou vyčleněny pro pěstování sadby.

Z této plochy se očekává roční výroba 7 až 8 tisíc
tun rajčat a okurek, kterou chceme zvyšovat až na 11000 ton.

7 období, po které nebude pěstována sadba se na ploše
2 hektarů bude realizovat výroba květin.

Potřeba pracovníků je vstažena ke specializaci výroby,
technickým a technologickým vybavením, které umožní výrazně
snížit potřebu Sivé práce.

V podstate se vychází ze zkušeností získaných v
obdobných výrobních podmínkách v Holandsku. Aplikací na
místní podmínky a zkušenosti se předpokládá cca 240 pra-
covníku z toho 30 technicko hospodářských. Přesto, Se
neočekáváme problémy se získáním pracovníků dělnických
profesí ani THP bude nezbytné vzít v úvahu potřeby kvali-
fikace a předem zajistit dostatečný počet vyučenců, střed-
ní i vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.

Poloha areálu umožňuje získat pracovníky z Týna nad
Vltavou a okolí. Předpokládáme, Se poskytnutou pracovní
příležitost využijí zejména manželky pracovníků jaderná
elektrárny.

Uvedenou produkci je připraven využít státní podnik
Zelenina Česká Budějovice a v menším rozsahu i státní
podnik Pruta Seská Budějovice.

Závěrem máho vystoupení mi dovolte abych poukázal
na přínos realizace skleníkového areálu i ostatních
odběrů z hlediska záměrů resortu v oblasti zabezpečení
energií. Jsou dány energetickým . programem zemědělsko-
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potravinářského komplexu zpracovaný* INZVž v roce 1987.
Tento prograa předpokládá snížení energetických vkladá do
výroby potravin v oblasti tuhých paliv, lehkých a těžkých
topných oleja a nafty v procentech takto:

1985 1990 2005
tuhá paliva
kapalná paliva
plynná paliva
centrální zásobování
teplen
elektrická energie
celková dodávky

100
100
100

100
100
100

98
55
125

115
112
94

40
30
160

130
125
79

Uvedeném záairu plni odpovídá jak připojení seaidil-
ských sávodft na centrální soustavu zásobení teple* z budo-
vaná jaderná elektrárny, tak výstavba skleníkového areálu
na odpadní nískopotenciální teplo s chladících systéaa.

Vytlsnlní. "klasických" sdrojft paliv bude přínosem
v oblasti tvorby Životního prostředí.

Přes nesporná spoleSenské přínosy navrhovaného řešení,
je nezbytné vidět investice, které budou auset zeatdilské
podniky vloiit do výstavby sa ťféinné finanční poaoci státu.
Pro jejich rychlou návratnost je zároveň potřebné iisoké
vyuSití výrobních aoiností nabízené tepelné energie a
upravit odbery tak, aby splňovaly podaínky pro snílení
ceny za jednotku odebraného mnošství.



Tabulka S. 1

Písek O

Realisace
Strakonice 2001

Perspektivní využiti tepla z jaderné elektrány
Temelín pro intenzifikaci rostlinné výroby Jiho-
českého kraje v letech 1995 - 2010

v létech
- 2005 Realizace v létech

2007 - 2010

Yodňany
Předpokládané využití:
JZD Temelín. Olefaík, Dři ten,

Hosín, XimuticSa Batice,
Kest£anyt Hradišti*, Ce jet
Přeftovace* Kiloaovice, Pivkóvice,
Yodmny, Břesnice, Sudomlřice,
Ylastiboř, Chýnov a MalŠice

StP nuboktf n. 711.
Oaera Protivín
1CHP ̂ ydlovary
D t Te«ell nad Lni.

. vytápSnl skleníků

. sušárenství

. tepelná úprava zem. produktů

. produkce zeleniny, teplomil-
ných okrasných, léčivých,
slliSnatých rostlin a hub

. chladírny pro uchování zem.
výrobků a produktů

o

Budějovice
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PRODUKCE ŘkS PŘI VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

Ing. Karel L í v a n s k ý CSc, Ing. Miroslav K a 3 a n,
Ing. Ladislav F i S e r , Ing. Petr N o v o t n ý , * Ing.
Václav V o t á p e k
Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddelení autotrofních mikroorga-
nismů, Třeboň

Cílem referátu je seznámit odbornou veřejnost jednak s
aplikacemi mikroskopických řas ve světě a v ČSSR a dále s re-
álnou možnosti zvýšit produkci řas přihříváním, především v
okrajích vegetaSní sezóny, kterou je tak možno prodloužit.

Vízkopotenciálního tepla JE by bylo možné využít v ko-
mbinovaném zařízení, které se skládá z kultivační plochy,
kterou je vlastně střecha skleníku na níž jsou pěstovány řa-
sy a dále ze skleníkového hospodářství • daliího příslušen-
ství. Výhodou je, ie dvěma v podstatě samostatnými provozy
je sdílena stejná zastavěná plocha a některé společné inve-
stice a dále celoroční možnost dissipace odpadního tepla-
v zimě pro provoz skleníků a zbytek roku pro pěstování řas.

V referátu se zaměřujeme především na problematiku
spojenou s řasami. Problematice vlastního skleníkového ho-
spodářství je ponecháno místo v jiné Sásti sborníku*

1. Výhody pěstcvání řas ve srovnání s tradičním ze-
mědělstvím
Mikroskopická řasy, které máme na mysli, patří me-

zi fotosyntetické organismy, jež zahrnuji 7 skupin s vice
než 20 tisíci druhy. Z toho se naléxA asi 900 druhá v růz-
ných sbírkách a jen několik desítek druhů je prověřeno v
masových /velkoplošných/ kulturách - BOROWITZTA a BOROWZTZ-
Ki /1986/.

Zakladal zákomitosti růstu a vývoj* řas a vyšších ro-
štila j tou obdobné* taty aají ltpšl kriteria modtral pro*
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dukce než vyšší rostliny t možnost automatizace a mechaniza-
ce produkce bioaasy, rychlejší odezvu na změnu podmínek než
u vyšších rostlin, vyšší využiti f otosynt eticky aktivního
slunečního záření /5 - 10 %/ po dlouhou dobu, při zniSenl
řas např. parazity nebo živelní pohromou aůžeae kulturu bě-
hem několika dni znovu maanožlt* Produkce proteinů na jednot-
ku plochy je řádově vyšší než u jiných vyšších rostlin - viz
Tabulku 1. Bioaasu řaa lze prakticky bezstrátově sklidit -
- u zemědělských roatlin jsou ztráty odpadem až 50 * , jaou
ainiaálnf ztráty živin, kultivace řas lze postavit na aéně-
hodnotných pozemcích. Významná ja též skutečnost, že řasy
potřebují aa produkci jednotkového množství proteinů daleko
aéni vody než vyšší rostliny - vis Tabulku 2

K velkému rozmachu produkce řaa dosud ve sviti 1 u nás
nedošlo* Příčiny lse spatřovat v těchto okolnostech:
1/ Tradiční rostlinná výroba aá ještě možnosti zvyšovat vý-
nosy intenzifikaci výrobního procesu - to jest dalším vy-
nakládáním energie, minerálních hnojiv a ochranných prostřed-
ků, ffenl proto společenská poptávka po novém typu výroby,
jehož výhodou je i to, že využívá i plochy nevhodné pro ze-
aědělatvl. 2/ Blomasa řaa se posuzuje jednostranně jako
zdroj bílkovin a neaůže proto konkurovat s jinými zdroji,
které jaou na trhu k disposici*

Prognosa dalšího vývoje přehodnocuje uvedené názory.
Mové pohledy si vynucuje vývoj ssaědělské výroby, změny v
dostupnosti některých zdrojů na světovém trhu, otázky ener-
getiky a ochrany životního prostředí a aoiaostí začlenění
výroby řas do rozsáhlejších výrobních komplexů a pro vyu- /
žití získaného produktu. Všechny tyto změny sa proj svily :jj
v posledních letech a s tohoto hlediska aůžeae posuzovat 1
r.íše uvesdané body takto: :"

1/ nosnosti zvyšování výnosů tradiční rostlinné výro-
by se v moderním zemědělství stála snižují a dalších pří-
růstků sa dosahuje nadaěmě vysokými náklady energie, stro-
jených hnojiv a ochranných prostředků* Tla se energetické
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a výrobní náklady přibližuji nákladům na produkci řas* Vy-
soké dárky hnojiv vedou ke ztrátán vyplavování* a ke znečiš-
tění vodních toků a spodních vod. Výroba řas umožňuje dale-
ko lepší využití dodaných živin. 7 Československu se stává
půdní fond limitujícím faktorem zvyšováni rostlinné produk-
ce a proto je zapotřebí věnovat pozornost typům produkce,
které jscu schopné využit i pro zemědělství nevhodných ploch.

2/ Bozdll mezi výrobní cenou řas a cenou jiných pro-
duktů získaných průmyslové /krmné kvasnice/ nebo z přírod-
ních zdrojů /rybí moučka/ se stále zmenšuje tím, že ceno.
těchto produktů stoupá. Výzkum a vývoj v posledních letech
ukazuje, že: a/ T krmných směsích pro různé typy živočišné
výroby se řasy pozitivně uplatňuji a to více než odpovídá
přidanému množství bílkovin, v důsledku působení jiných bio-
logicky aktivních látek, b/ řasy se mohou použít jako do-
plněk lidské výživy. Dlouhodobější podávání řas skupinám
osob v množství 10 - 20 % průměrného obsahu bílkovin nemá
škodlivé účinky a má prokazatelně pozitivní efekt, c/ hmota
řas po vhodné frakcionaci může sloužit jako zdroj surovin
pro chemický a farmaceutický průmysl.

Překážkou pro využití řas ke krmným účelům a pro lid-
skou výživu zůstávají i námitky zdravotníků. Nebylo dosud
jednoznačně prokázáno /a v dostatečném rozsahu/, že při
dlouhodobém používáni řas /nebo živočišných produktů zís-
kaných ze zvířat krmených řasami/ nedojde k nežádoucím ná-
sledkům, které by mohly způsobit škodlivé látky nahromadě-
né v řasách při jejich kultivaci /např. těžké kovy/ nebo
ty, které jsou přirozenou součástí řas /obsah nukleových
kyselin/. Rozsáhlý experimentální materiál ukazuje, ie ana-
lytický obsah škodlivin absorbovaných s prostředí není vyl-
il nei v jiných tržních produktech a nebyl dotud dokásán
vliv dlouhodobého požíváni řac laboratorními zvířaty. X po-.
iaioranému dAkasu nezávadnosti řas bude potřeba dalšího úsi-
lí, československý projekt dvojúčelového zařízení pro kulti-
vaci řas - MlfOi /1903/- jeni byl poloprovozně ověřen T ie-
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desátých letách několikaletými zkouškami, byl založen na
•družení výroby řaa se skleníkovýma hospodářství* určeným
především pro výrobu rychlené zeleniny* Výroba řas ve vege-
tační sezóně a hydroponická výroba skleníkových plodin v
zimním období jsou komplementární a využívají téže konstruk-
ce a týchž pomocných zařízení* Oba typy výroby mohou využí-
vat nízkopotencionální teplo pro ohřev. 17 skleníku se tato
možnost již uvažuje* Kultivace řas v našich klimatických
podmínkách je především v krajních měsících sezóny omezová-
na nejvýrazněji nízkou teplotou a při udržovaní suspenze řas
na-optimální teplotě lze dosáhnout významné zvýSení produk-
ce. Přidružení dvojúčelového zařízení k objektu poskytují-
címu velké množství odpadního tepla se zdá výhodné a ještě
je možno uvažovat o propojení dalších výrob /např. ryby v
oteplovaných vodách/ za vzniku složitějšího systému* Tako-
vé možnosti nebyly systémově dosud studovány a je potřeba
je poloprovozně ověřit.

2* Produkce a využití řas ve světě
X přes velké investice /několik set tisíc člověkoroků

a stamilióny dolarů/ se komerčně vyrábí jen několik málo
produktů z řas - SEKOU** a j* /1987/:V Health foods" -
jsou tabletky nebo prášek se sprayově sušených řas /Chlorel-
la, Spirulina/, které se používají převážně v Japonsku*
fiasy jsou pro tento účel pěstovány ve venkovních kultivač-
ních zařízeních, případně heterotrořně ve fermentorech.
Produkční cena se udává 10 - 20 US dolarů /kg, produkt se
prodává za několik desítek US dolarů za 1 kg •Výrobní pro* _
vozy jsou v Japonsku, Mexiku, USA, Izraeli a východoasijských
zemích* Produkujevftočně asi 2000 tun sušené biomasy řas*
Tabletky z řas se prodávají spíše z důvodů zájmu zákazníků
než-li na základě důkladně prověřeného účinku. 2/ Z halo-
tolerantní řasy Dunaliella se extrahuje beta-karoten, jehož
je v sušině biomasy až 14 9. Prodává se jako přírodní pro-
dukt za cenu několikráte vyšší než je cena syntetického be-
takarotenu. Produkt se používá jako potravinářský pigmont
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a jako prekursor vitaminu A. Jsou deklarovány potenciální
kancerogenní účinky. Provozy jsou v USA, Izraeli a Austrálii.
3/ V menSích množstvích /stovky kg za rok/ se řasy používa-
jí při výrobě izotopičky značených sloučenin a fykobilipro-
teinů /fykoerythrin/ pro použití v diagnostice.

V některých státech se pěstují řasy /modrozelené řasy
- sinice/ pro účely inokulace polí /např. rýžovišt, kde obo-
hacují půdu vzdušným dusíkem, který jsou schopny vázat. Výz-
namné je též použití řas v aquakultuře pro chov některých
mořských ryb a ústřic. Úspěšně bylo použito řas v krmivu
středoevropského kapra - SOEDER aj. /1969A Dosažený růst
je srovnatelný s hodnotami dosahovanými při použití stamdart-
ního bílkovinného krmiva /krmeno pelletami s 75 % řas + 25 %
pšeničného Šrotu/. Středoevropský kapr má po 2 letech hmot-
nost 400 gj krmený řasami 2000 g. Sasy jsou však pro krmení
drahé a doporučují se pro chov plůdku. V této souvislosti
zmiňujeme, že přídavek karotenoidů z řas do krmiva lososo-
vitých ryb zvýrazňuje barvu masa - B0RGVITZKA a BO&OWITZEA
/1988/. 7 Indii a Israeli předběžně provedené testy - VEMKA-
TARAMAX a BECKER /1985/, ukázaly ,3$ybu rodu Tilapia a kapra
lse pěstovat úspěšně v integrovaném systému rasové kultiva-
ce. Výsledky rasové diety byly lepSÍ než u kontroly požíva-
jící přirozený fytoplankton a zooplankton. Pro mladé kapry
je optimální krmivo s 80 * řas. Dle literárních údajů je
koeficient stravitelnosti Scenedesmu u kaprů 80 %. Žasy by-
ly kapry dobře přijímány s kladným efektem ve snížené úmr-
tnosti* fiasy mohou nahradit sojovou a rybí moučku v dietě.
Přírůstek' kaprů s rasovou dietou byl vyiií než n kontroly
krmené rybí moučkou, kdežto u Tilapií tento efekt nenastal.
Kapři mohou konzumovat do 60 % diety s řasami bas škodlivých
účinků.

• Japonek* se vyrábí vodní extrakt s řas /«a varu nebo
M atuden*/. Ba p*«t*p výroby je řada patentů m publikací*.
Z t«rtm «veř*í«ěmých prací vyplývá většinou jen statistic-
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ky příznivé působeni na přeiívánl uměle infikovaných myli
ntbo tkáňových kultur buněk* Uvádí a* účinky: lmunostlmula-
eet protlnádorová a cytottatlcká aktivita, stlmulaea proti-
virová obranyschopnosti a odolnosti proti infekcím*

Od r. 1980 ae objavu ji T literatura a T patentech in-
formace o významném aniCovánl hladiny cholesterolu T krvi
a o smilování krevního tlaku u savců po podáni nektarech
frakci ras. ťfeinky se vyrovnaly některým používaným lákte.
Saey jsou dále významným zdrojem bílkovin, vitaminů a ato-
pových látek - vis Tabulku 3. Obsah provitamlnu A /bete-ka-
rotenu/ je v řasách řádorě vyill nal v mrkvi, počítáno na
vitamin A dosahuje hodnot v rybin tuku. Bet konkurence jsou
rasy eo do obsahu blotlnu a kyseliny listová. V rasách je
dále obaafeno velká procento eeenciálních smetných kyaella
/k. arachldonová, fsaia llnolanová, clkoeapemtaemová/, jel
jsou v sedlcinC prekursory biosynthesy prestaeyklinů, pro-
ataacladlaô a leukotricnů. s^raallnp eikoeapentaaaiavá redu-
kuje hladím cholesterolu T krvi, taeniuje rlslke srdeční
nauoai a ateroakleroay* Je sloCkou rybího tuta a ryay tuto
kyselinu slskávaji s fas. trteueivnl testováerf řaa ukásalo,
Ě* řaay jsou easnys adrajau protelau. Obaah nuklaavýah kyae
I i i / 4 - i V r biesMae lisdtmí* prípuetuau des«í dévku řa«
u dee«41ycfa U d í n* 5 % patfabý. fyabaalae - U s ••••wrtaul
•aaiuálaf aeual d4vky 2 % aakleevyeh kyaelin s adkreMLálml-
ho pretelsju pro daapilcu oaoauv la* bas
15 I řaay teiatsa— sa dea. »yly
• citliveati M při jeu Chlorelly, avfak oas
ledu - mot a nm /i9ee/.

lse k tomuto strucmému pfamlaéu vymiiti řas rm
svit i dodat, l e pouliti řas jak* blikavíamáan krmivu 81 do
potrwry l idí — r sougaauá dobi s atauaulfkfali a j . t t n i t
mopraaudilo* apíla mm o fuaéah uvaluj* jako o doplaku kmi-
»• /na př. pro drtbai jako sdroj karotauoida/ mea« jako o
surovin* pro farmaceuticky pramysl. radle m«ktar#ek Uta-
ráraich sdrojů l se očekávat vyameamá aulfení pradukemíob
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nákladů se zvětaovánim měřítka výroby řas*

3* Produkce a využití řas v ČSSR
Dosavadní krmné pokusy na zvířatech s řasami, které

neměly rozrušenou buněčnou stěnu ukázaly, že využití řas
zvířaty je nedostatečné. Pokusy s dezintogrovanymi řasami
nejsou dokončeny z důvodů nedostatku rasové biomasy.

7 n.p. Imuna v Šarišských Mi chalanoch se dle čs. pa-
tentu vyrábí z rasové biomasy extrakt obsahující růstové
stimulátory, které se využívají k výrobě bakteriálních půd*
Potřebná biomasa v množství několik tun za rok se dováží
z BLR.

H.p. Bioveta zavádí do výroby extrakt z řas - Ivasti-
inul - podle patentem chráněného postupu* Výrobek se začíná
využívat ve veterinární praxi. Rozsáhlé ověřovací pokusy
dokázaly, že lék povzbuzuje vitalitu zvířat a snižuje úhyn
mladých jedinců. Zájem c Ivestiaul projevil SSSR a švýcar-
sko. Pro potřeby této výroby se uvažuje o vybudování větších
kultivačních jednotek pro pěstování řas na třeboňském pra-
covilti Mikrobiologického ústavu ČSAV.

V poslední dobS se dostává do popředí zájmu čs. od-
borníků problematika karotenoidů ve výživě hospodářských
zvířat - KADER aj. /1984/. Je tnámo, že karotenoidy vyka-
zují provitaminovou aktivitu, pigmentační schopnost, antl-
mutagenní a antikancerogenní aktivitu, včetně tich, které
provitaminovou aktivitu vitaminu A nemají. Pro normální
reprodukci skotu je nutná současná přítomnost jak vitami-
nu A tak i nerozitipeného betakarottnu. U vajec nosnic
spoluurčují karotenoidy nutriční a tržní hodnotu. Komerční
krmné smetl pro nosnice v ČSSR obsahují úsuSky pícnin m ku-
kuřičný Irot. Pokusy ukázaly, že při stajné hladině karo-
tenoidů v krmné amisi byla pigmentační účinnost desintegro-
vsfltf a sprayově sulené biomasy /Scenedssmus obliquus/ řas
vyiií na! u uffOků vojtěfcy a mnohem vylil než u lipidní
frakce připravené s rasové b i o — y extrakcí niman!ckjml
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rozpouštědly. Bylo déle prokázáno - LA.UTNER /1970/, že 0,48 %
řasy Scenedesaus qadrleauda v krmivu pro slepice plesaná
Legbornky bílé se Tyromalo 4 % dárky vysoce kvalitní voj-
te Škové ooufiky z hlediska zlepšeni kvality vajec. Hutno v Sak
připomenout, Sa v praxi aa takové vysoké kvality vojtěškové
BouSky v průměru nedosahuje a jajl hodnoty jaou značne va-
riabilní, zatímco tyto hodnoty Aaroten a xantofyly/ jaou
v biomase řaa vyrovnané* Bylo dále zjištěno, že jako pigmen-
tačnl zdroj nemá řasa Scenedesmus /druhovi zástupci výše uve-
deni tohoto rodu/ mezi vyššími rostlinami konkurenci - MA-
DĚR aj. /1984A Obohaceni krmné směsi pro nosnice o několik
procent dezintegrované rasové biomasy zvýšilo několikanásob-
né koncentraci karotenoidů ve iloutclch. Efekt přídavku ra-
sové biomasy je tak války, že by mohly řasy cenové konkuro-
vat a vojtěškou.

4. Zvýšení produkce řaa přihřlvánlm jejich kultury
Bust řas ve venkovních kultivačních jednotkách je lir

mitovál dostupnosti světelné energie a také z velké části
teplotou /zvláště na okrajích vegetační sezóny/ - viz obr*1>
často i v letních měsících sa v našich klimatických podmín-
kách vyskytuji ranní suboptlmálnl teploty.

Z pokusů provedených v zahraničí v malém měřítku - PI-
ROH - FRAIPOWT aj. /I980/ - a řasami rodů Chloralla a Sce-
nedesmua pěstovanými v oteplovaných venkovních kulturách
po dobu 6ti měalců v roce,vyplývá, že bylo dosaženo zvýšení
produkce rasové biomasy o 50 až 100 % vůči kulturám neoteplo-
vaným. Teplo do suspanza řaa bylo předáváno přes výměník
s vodou ohřátou na 40 - 60°C. Uvedená studie doporučuje vy-
užit k oteplování teplo /odpadní/ z elektráren. Experimenty
prováděné na našem pracovišti ve venkovních kultivačních
jednotkách 2 m • řasou Scenedesmus obliquus poskytly tyto
výsledky: T době od 13*4* do 15*6. byla střední produkce
biomasy u přihřlvané kultury na konstantní

2
17»6 g/m2, den. U nepřihřlvané kultury byla střednl^auspanze



řas 21,3 C B produkce biomasy 11,3 g/m .den. V podzimním
období od 21.9. do 18.10. bylo u přihřívané kultury dosa-
ženo produkce v průměru 17,3 g/m .denj u neoteplované kul- .
tury /střední teplota 21°C/ bylo dosaženo v průměru 10,7g
/m .den. Teplo se dodávalo u přihřívané kultury pa»ocí vý-
měníku typu trubka v trubce. Teplonosným médiem byla voda,
jenž byla zahřívána topným ponorným elektrickým tělesem.
Testování efektu zvýšení teploty suspenze řas ohřevem u
větších kultivačních jednotek nemohlo být na našem praco-
viSti provedeno z důvodu energetického limitu /pro případ
ohřevu pomocí el. energie/. Potřebu tepla na přihřátí ven-
kovních kultur řas dosud nalze přesně vyčíslit ze známých
zákonitostí vzhledem ke složitosti energetické a tepelné
bilance v proměnlivých venkovních podmínkách. Dle naSlch
měření na kultivačních jednotkách 2 m 2 je zapotřebí do kul-
tury řas držené na teplotě 29°C éodat cca 4000 kcal tepel-
né energie za den na 1 m kultivačního povrchu ve sledova-
ném jarním a podzimním období. Domníváme se, Že v daném
stádiu výzkumu nelze s jistotou extrapolovat uvedenou hod-
notu na zařízeni a plochou kultivace stovky až tisíce m .
Zde je třeba provádět měření na poloprovozních jednotkách.
Dosud ne zcela jasné je technické řešení dodávky tepla
/nlzkopotenciálního/ do kultury řas na velkých plochách.
Pozn.: Je zřejmé, že pro významní JSI odběr odpadního tepla
z JE by muselo jít o komplex kultivačních ploch pro řasy
o rozměrech až desítky hektarů. Právě a takovými plochami
se v předběžných úvahách počítá pro skleníkové hospodářství
při JI. Proto se zde nabízí použít pěstování řas v kombi-
naci aa skleníkem.

Va tomto místě je třeba podotknout, še na období 9*
pětiletky ja plánován v rámci programu rozvoje zemědělské
energetiky realizační výstup HV 01 :"Tývoj a zajištění vý-
roby alunočního skleníku pro kombinovanou výroba zeleniny
a autotrofnlch mlkroorgmal srna a využitím odpaimlho tepla".
Tits mmelemalnl emerg etické aystéay semtdělských poámlků
a vymfitlm drametmych smaigstlckých zdrojů energie. Toto



zpracovává Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6 - Re-
py. 7 tomto realizační* výstupu se předpokládá roční produk-
ce 40 tun biómasy /suché/ autotrofhích mikroorganismů /řas/
z 1 ha skleníku a 40 tun rychlené zeleniny* Pěstování řas se
uvažuje s využíváním odpadního tepla pro období duben - sárí,
tj. cca 160 dní v roce. Průměrné roční snížení prorosních
nákladů na výrobu 1 tuny bílkovin z řas /v porovnáni s vý-
robou úsušků ze zelené píce/ je plánovámo přes 7000 Kčs*

5* Dvojúčelové zařízení pro pěstování řas a vySších
rostlin

Jako příklad technicky vyspělého uspořádání může slou-
žit zařízení vyvinuté a odzkoušené na našem pracovišti -
podrobnSji viz BARTOŠ /I983/. Toto zařízení slouží pro letní
produkci řas a zimní produkci zeleniny, květin či jiných vyš-
ších rostlin a je schopno celoročně spotřebovávat nízkopoten-
ciální odpadní teplo* Ve dvojúčelovém zařízení se předpoklá-
dá skleník s rovinnou střechou, která má sklon 3 $. Pomocí
dalších zařízení /čerpadlo, nádrže, sycení oxidem uhličitým
apod./ je po střeše skleníku recirkulována suspenze řas ve
vrstvě až několik centimetrů tlusté. Podle našeho počítačové-
ho modelu pro přestup fotosynteticky aktivního slunečního
záření do skleníku AAJAN M., FIŠER L*. 1988 - dosud nepu-
blikováno/ s rovinnou střechou se sklonem 3 %, přejde pra-
kticky stejné množství energie jako do komerčně vyráběného
skleníku Lur n.p. Sempra. Pěstování řas na střeše skleníku
by bylo možné využít pro jeho stínění.

Ekonomický přínos dvojúčelového produkčního zařízení
proti samostatným provozům pracujícím pouz* polovinu roku
v odpovídající sezóně je v podstatě dán zvýšeným využitím
investic a též ve společném využití plochy, na které zaří-
zení stojí. V realizovaném poloprovozním zařízení v Třeboni
byly investiční náklady /Kčs/m2 zastavěné plochy/: 1/ Sa-
motné provozy - a/ řasy 344, b/ hydroponie /skleník/ 444-,
2/ Dvojúčelové zařízení - a/ řasy 225, b/ skleník 326.
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Investiční náklady na samostatné provozy jsou tedy o cca 40
% vySál než u dvojúčelového zařízeni. Podklady pro výpočet
v dobS realizace by bylo nutné korigovat na dnešní cenové re-
lace. K ekonomice skleníkové produkce přispívá i možnost vol-
by plodin finančně nejvýhodnějších. U produkce rasové blomasy
jsou úvahy složitějal. R. 1969 byly provozní náklady na 1 kg
suiené rasové biomasy pěstované na kultivační ploSe 900 •
v Třeboni kolen 60 Kčs. Realizační cena řas dovážených pro po-
třeby n.p. Imuna je přes 400 Kčs/kg suché biomasy /zatím jde
o potřebu několika tun za rok/. Předpokládáne-li cenu produk-
tu , jímž je suchá rasová biomasa, rámcově 300 -400 KčsAg,
pak čistý důchod z 1 m 2 kultivační plochy použité pro pěsto-
vání řas se může rovnat nebo převyšovat důchod z i m plochy
skleníku. To představuje dvojnásobný Čistý důchod se zasta-
věné plochy* Při roční produkci cca 20 tun suché biomasy řas
z f ha a při zisku 200 EčsAg řas dojdeme k hodnotě 4 mil.
Kčs z 1 ha jako čistý příjem.

V současné době jsou náklady na produkci řas základ-
ním bodem, na němž závisí další rozvoj rasové technologie.
Informace o nákladech a ziscích při produkci řas jsou • li-
teratuře jen zlomkovíté, vzhledem k malému počtu projektů
pro technickou produkci. Ve většině případů se udávají ex-
trapolace z poloprovozních pokusů s kultivačními jednotkami
o malé ploše* Různé alternativní výpočty poskytuji produkč-
ní náklady na řasy T rozmezí 670 - 1600 US dolarů na 1 tunu
řas /suché hmoty/. Studie z roku 1980 založená na společném
Měmecko - Peruánském projektu v Trujillo /Peru/ udává cenu
3 US dolary za 1 kg řasy Scenedesmus pěstované na kultivač-
ní ploše 1 ha. Tato cena by měla dle propočtů klesnout na
polovinu • provoze o rozměru 10 ha - YBHATARAMAM m BICKER
/I985/. Delil snížení provozních nákladů /na čerpáni a se-
paraci suspense/ při pěstování řas lse očekávat při použiti
kultivačních jednotek s menším sklonem nei 3 % a • menil
tleultkou vrstvy, což umožní použít větší koncentraci řas •
suspemsi. Tyto záležitosti jsou dosud ve stadiu výskumm.
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Lee též předpokládat - NODE a PAUW /I988/ - Že výběr vhodných
kmenů řas metodami používanými • technické mikrobiologii ne-
bo metodami genetického inženýrství porede ke kmenům s přlz-
nivějlími charakteristikami /vyšSÍ rychlost růstu, kapacita
růst při suboptimélní teplotě, s vysäím obsahem komponent po-
třebných pro výživu atd.A

Často bývá vyslovována obava, že řasy a rasové produk-
ty určené pro potravu a krmivo mohou obsahovat některé toxi-
ny, které by mohly omezovat použití řas. Testování řas Scene-
desmus a Spirullna neprokázalo přítomnost toxických látek v
biomase - VENKATARAMAN a BECKER /1985/. Je nepravdepodobné,
Že by v monokulturách řas byly nalezeny nějaké toxické látky.
V literatuře není uveden jediný nález mikrobiálních toxinů
ve vzorcích řas různého původu. Mezi nebiologickými sloučeni-
nami, které kontaminují rasovou biomasu je nutno uvést v pr-
vní řade těžké kovy. Bylo pozorováno, že koncentrace těžkých
kovů v řasách je až několikanásobně větií než v kultivačním
prostředí.Z Tabulky 4 je zřejmé, že obsah těžkých kovů v řa-
sách značně kolísá dle geografické polohy a také způsobem
kultivace řas. Vysoké obsahy těžkých kovů v biomase řas po-
chází z minerální výživy, z vody a zneSiitěním z ovzduší. Je
známo, že akumulace kovů v mikroorganismech je rychlý proces.
U bakterií je dosaženo rovnováhy s okolním prostředím během
15 minut* U řas je tato doba delií, saturace řas kovy je do-
saženo během 24 hodin, delií exposice nezvyšuje akumulační
kapacitu řas* Jedinou možností kontroly těžkých kovů v řasách
je sledování jejich koncentrace v kultivačním prostředí a pou-
žíváním živin s nízkým obsahem těžkých kovů.V pokusech s drů-
beží a kapry krmenými řasami pěstovanými na odpadní vodě -
TAffifAl a j. /I979/, nezjistili význumnou akumulaci těžkých ko-
vů ve tkáních pokusných zvířat* Těžké kovy zůstaly neabsorbo-
vány gastrointestinálním traktem zvířat, v důsledku jejich
vázání do formy nerozpustných fosfátů* Je třeba zdůraznit,
že obsah těžkých kovů v řasách není neměnnou charakteristi-
kou řas jako takových, nýbrž je sekundárního původu a tedy
jej lze omezit.
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Zatlil ne zcela jasné je začlenění rasových kultivací do
jiného komplexu, na př. do chovu ryb na oteplovaných vodách
/řasy jako součást krmiva pro ryby eventuálně používané pro
čištění odpadních vod z chovu ryb/* 0 řasách je dále známo,
že akumulují z kultivačního prostředí růsné látky, což by mo-
hlo být využito pro skoncentrovaní uniknuvších radioaktivních
nuklidů z JE v bioaase řas. Ve stadiu výzkumu je frakcionace
biomasy řas, která by umožňovala zhodnotit biomasu rozmanitým
způsobem.

Lze jen souhlasit s názorem - BENEMANN a j. /1987/-
že ekonomickým kriteriím vyhoví jen dobře fundované a výzku-
mné zvládnuté rasové kultivace vybudované na vhodných místech.
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Tabulka 1.
Porovnání výnosů řas a konvenčních rostlin /tuny na ha ca
rok/. - Dle SOEDZR a 3. /1970/.

Picnic*
Kukuřice
Cukrovka
Sója
Řasy /Scenedesmus

Suchá hmota

3 - 6
7 - 1 8
15 - 30
6 - 7

^25 - 30
v Dortmundu/

Rasy /teplé oblasti 50-70

odhad/

Proteiny

0,4-
0,8-
1,0 -
1,8-
14 -

25 -

0,8
2,0
3,0
2,5
18

40

Tabulka 2.
Spotřeba vody u řas a některých vyšších rostlin. - Dle
SOBDER a j. /1970/.

Sója

Kukuřice
Pšenice
t~, .

Roční vynos
proteinů
kg/ha

645
269
151
22400

Roční potřeba
vody

•Vha

6100

6100

4600
12000

Specificky vý-

nos proteinů
kg/m3 vody

0,106

0,044
0,033
1,867
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Tabulka 3.
Průměrní složeni sprayově suäených řas /Scenedesmus -Třeboň/.

Komponenta Jednotka

Vlhokost % suiiny
Popeloviny
Vláknina
Dusíkaté látky/Nx 6,25/
Bílkoviny
Besduslkaté výtažkové 1.
Tuky

Karotenoidy ag/100 g
Beta-karoten sušiny
Chlorofyl
Xanthofyl

Vitamin A a.j./100 g

sušiny
Vitamin B1 /thiamin/ ng/100 g

B2 /riboflavin/ sušiny
B3 A * pantoth./
B5 A . nikotinové/
B6 /pyridoxin/
B Ä A . listové/
B12Aobalamin/
C /k* askorbové/
E /t okof«rol/
H /biotin/
K
cholin

Hořčík mg/100 g
Vápnik suSiny
Ž«l«so
Zinek

Obsah

8,0
6,0
7,6
52,0
48,9
29,7
4,0

190
10 - 140
2000
100

2400

2,8
1,0
11,0
6,0

40,0
0,03
15,0
20 - 200
1,6
0,6
320

250
330
35
7
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Tabulka 4.

Obsah těžkých kovů /ppm/ v řasách - dle VENKATARAMAN a

BECKER /1985/

Zdroj

Horní mez pro pitnou

vodu /WHO/

Horní aez pro jedno-

buněčné proteiny

Maximální týdenní pří-

jem /mg na osobu/

Scenedesmus /Thajsko/
- bez živin

Scenedesmus /Thajsko/

- se živinami

Scenedesams /Německo/

Scenedesmus /Třeboň/
—

Pb

o,»

5,0

3,0

-

6,03

34,8

4,5
11,5

Cd

0,01

1,0

0,5

0,35

1,67

2,46

0,13

- 0,33 -

Hg

0,001

0,1

0,3

-

0,07

0,09

0,05

0,17

As

0,05

2,0

20,0

0,06

2,36

2,36

0,31
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W-m"1:

20 23 26 29 32 35 o"C
Obr. 1. Produktivita řasy Scenedesmus quaáríeauáa, Oreifswelů

15 v závislosti n& teplotě a intenzitě ozáření

Obr* 2* Schema dvouúfielové jednotky pro pěstování řas*

1-skleník, 2-kultivační plocha pro řasy, 3-rocvod su-

spenze, 4-sběrny řlab, 5-náflrž, 6-čerpadlo.
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VYHŘÍVÁNÍ VOLNÉ PUDY ODPADNÍM TEPLEM

Ing. František H a v e l k a , CSc.

Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha

Výzkumná stanice Borkovice

Úvod

V současném období stojí před lidskou společností úkol vyrá-

bět nejen více, ale kvalitněji a současně se snažit zachovat a

zlepšit životní prostředí. Aktuálními problémy národního hospo-

dářství jsou také výroba a užití energie, snižování odpadů, nebo

zavádění bezodpadových technologií a biotechnologií, úspora ener-

gie, materiálů, lidské práce a řízení změn prostředí hospodář-

ských plodin.

Všechny tyto problémy, spolu s problémy výše a kvality pro-

dukce, ochrany podzemních vod a nutnosti optimalizace využití

krajiny se vyskytují jak souběžně, tak i v interakci při likvi-

daci nízkopotencialního odpadního tepla elektráren, zejména ja-

derných a kompresních stanic plynovodů.

Likvidace tepelného odpadu elektráren je prováděna pomocí

vysokých chladících věží za velkých nákladů s dopady na klima-

tické podmínky přilehlých oblastí. V zahraničí i u nás se v po-

slední době věnuje značná pozornost likvidaci biologickými ces-

tami, které mohou snížit jeho nepříznivé účinky a mohou znamenat

i určitý přínos pro větší efektivnost biotechnologických výrob,

aí již klasických zemědělských, zahradnických, tak i pro specia-

lizovaná odvětví (chov ryb, pěstování hub) a moderní biotechno-

logie (mikrobiologické výroby). Kromě působení na kvantitu a

kvalitu produkce mohou působit i na úsporu energie, materiálů

s příznivějšími dopady do životního prostředí.

Velká pozornost je věnována využití odpadního tepla k vy-

hřívání volných pěstebních ploch a to především pro možnost roz-
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sáhlé aplikace. Předpokládají se pozitivní dopady na zvýšení pro-

dukce, prodloužení vegetační doby, dřívější nástup polních pra-

cí, jejich urychlení, případně pěstování druhů a odrůd, které

nemohly být pro nepříznivé klimatické podmínky v daných oblas-

tech pěstovány. Vyvstává však otázka kvality produkce, působení

chorob a škůdců, (na porosty vyhřívané i sousední) a ovlivnění

okolního prostředí, především půdního, s dalšími druhotnými pro-

jely. Hydrotermický režim vyhřívané půdy významně a dynamicky

ovlivňuje chemické, fyzikálně-chemické a biologické pochody

v půdě. Ovlivňují se transportní a transformační pochody, zej-

ména organické půdní hmoty, množství, přístupnost a ztráta ži-

vin. U některých plodin je problém ukládání asimilátů, dýchán.,'

Lze předpokládat změny teplotního režimu půd od periodicky pro-

mrzajících k neprornrzajícím s nepretržitej biologickou aktivi-

tou. K určitému ovlivnění okolí vyhřívaná plochy dochází sekun-

dárne přes rozvoj chorob, škůdců, plevelů a změny v koleběhu

látek a energie v krajině, včetně dopadů ns mikroklima, půdu a

kvalitu vod.

První výzkumná zpráva byla předložena r> literárními poznnt-

ky i vlastními výsledky již v roce 1985 (HAVELKA, 1985).

Ve zprávě za časovou etapu "Zhodnocení růstu, vývoje a

produkce plodin na vyhřívané půdě (HAVELKA, 1907) byly shro-

mážděny poznatky z 48 literárních pramenů jednak obecného rázu

k působení tepla, vody na rostliny eventuelně půdní vlastnosti

a jednak poznatky ze zahraničního výzkumu, týkající se přímo

vyhřívané půdy (13 pramenů).

Řada literárních poznatků je velmi cenná, ale chybí poz-

natky, které by se zabývaly stupňováním vegetačního faktoru tep-

la. Objevují se sice konkrétní práce s vyhříváním, ale jejich

provenience, USA, Itálie, Francie, Nový Zéland a Holandsko, na-

značuje, že byly tyto otázky studovány v kontinentálním nebo

přímořském klimatu. Pouze práce z NSR jsou naším podmínkám bliž-

ší. I z klasické rostlinné výroby známe, že přechodné klima
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v ČSSR je značně specifické a to i v důsledku různých nadmořských

výšek, dešíových stínů aj. Vliv klimatických podmínek se uplat-

ňuje i v interakci s půdními typy, druhy a s pěstovanými hospo-

dářskými plodinami s výrazným působením odrůdové skladby a agro-

techniky. Byly předloženy výsledky týkající se pěstování plodin.

Další zpráva (HAVELKA, 1988) se zabývala změnami půdního

prostředí. Obsahuje řadu literárních poznatků a četné vlastni

výsledky týkající se ovlivnění teplot vzduchu, hydrotermických

vlastností půdy, fyzikálních, chemických a biologických vlast-

ností půdy.

V této informaci je uveden stručný souhrn poznatků získa-

ných na modelové pokusné ploše v Borkovicích s návrhem praktic-

kého využití a potřeby dalších sledování.

Souhrn poznatků z modelové plochy Výzkumné stanice Borkovice

Z poznatků získaných při ověřování růstu a vývoje různých

kultur lze vyvodit následující doporučení platná pro podmínky

Jihočeského kraje:

- Vyhřívání volné půdy v kombinaci se spodní a event,v podmínkách

lehčích půd, i povrchovou závlahou lze s úspěchem uplatnit u

jahod zahradních, špenátu, ředkvičky, zelí bílé a čínské, ked-

luben, čočky, kukuřice, ozimého žita na zelené krmení i zrno,

ječmene ozimého, brambor, cukrovky, sóji. Tyto kultury musí

být pro uvedenou oblast rajonizovány.

- Snížení výnosů se projevilo u cibule, pšenice, ovsa, jetelo-

trávy, jetele, řepky, bobu a máty peprné. U těchto plodin by

měla být ověřena účinnost doplňkové povrchové závlahy, kde je

reálný předpoklad pozitivní reakce. U řady z nich doplňková

podzemní závlaha snížila depresi. Jetelotrávy vykazují velmi

pozitivní projev v prvé seči (+101 %) a v dalších pokles a

ústup travní složky, přesto se výnosy pohybují na vysoké úrov-
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ni (12 t.ha"1). Z tohoto pohledu by bylo výhodné užití jílků

(nejlépe mnohokvětého jednoletého diploidního či tetraploid-

ního) kde bude vyhovovat jarní charakter a kratší doba pěsto-

vání. Tetraploidní odrůdy jetele dávají rovněž předpoklad po-

zitivní reakce za doplňkové povrchové závlahy. Trávy a jetele

je třeba považovat i z pohledu jejich významu pro osevní pos-

tup. Ověřit by se měly i jiné druhy jetelů (např. zvrácený

ap.) s vyššími nároky na teplo a rovněž semenářství jetelů.

- Teplomilné zeleniny jako paprika, rajčata a okurky reagovaly

velmi pozitivně (až +200 %) avšak absolutní výnosy byly cel-

kově na nízké úrovni. Pěstovat je lze v těchto klimatických

podmínkách (bez rizika) jen za předpokladu krytí íolií či sklem,

Obecně byl zaznamenán nižší obsah sušiny a vyšší tvorba ze-

lené hmoty u plodin, které rostly úspěšně na vyhřívaných vari-

antách. Nebyly shledány negativní projevy vyhřívání na obsah

dusičnanů v produkci, pokud byly někde vyšší, nepřeki-očiiy povo-

lenou normu (fazole).

Další sledování je velmi potřebné, naše maloparcelkové po-

kusy neumožňují řešení zejména agrotechnických problémů pěsti-

telských techonologií v komplexu. V poloprovozních podmínkách

je potřeba ověřit osevní postupy, výživu a hnojení, zpracování

půdy, boj proti plevelům, chorobám a škůdcům a závlahu. Velmi

významný bude výběr vhodných odrůd a ověřeni krytů u teplomilné

zeleniny. Důležité bude hodnocení z aspektů ekologických.

Výsledky sledováni změn prostředí vlivem vyhřívání volné

půdy nízkopotenciálním odpadním teplem dokazují ovlivnění vý-

znamných faktorů prostředí;

Ovlivněni nadzemních teplot - vyhřívání půdy zvýšilo roční prů-

měrnou teplotu vzduchu v 30 cm nad povrchem půdy o +0,5 C (nad

vyhřívanou půdou) až +0,7 °C (nad vyhřívanou a zavlažovanou pů-

dou). Ve vegetačním období to bylo +0,7 a +0,9 °C. Kombinace vy-

hřívání se závlahou se projevila vyšší teplotou vzduchu oproti

variantě bez závlahy. Z hledisko současného vzestupu teploty pů-
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dy a tím ranějšího nástupu vegetace a začátku polních prací, lze

zvýšení teploty vzduchu hodnotit pozitivně. Je třeba však res-

pektovat vytvoření předpokladu vhodnějších podmínek pro šíření

chorob a rovněž skutečnost, že zvýšení nepředstavuje záruku o-

chrany, zvláště teplomilných rostlin před mrazem.

Vliv na hydrotermické vlastnosti půdy - vyhříváním se zvýšila

teplota půdy. V průběhu celého sledovaného období byl profil vy-

hřívané půdy do hloubky 100 cm teplejší v ročním průměru (měřeno

v 7.00 hodin) o +2,0 - +8,1 °C. Povrchová vrstva půdy (0-10 cm)

byla při závlaze chladnější a ovzduší teplejší než při pouhém

vyhřívání. Hlubší vrstvy půdy vykazují vyšší teploty na varian-

tě vyhřívané se závlahou (vyšší akumulace tepla vlivem vyšší

vlhkosti). Vztah teploty půdy vyhřívané a vyhřívané se závlahou

se mění v průběhu roku. V souladu se vzrůstem teploty půdy klesá

její vlhkost ve všech vrstvách až do hloubky 50 cm vyhřívaných

půd (pokles ve vrstvě 0-10 cm o 4,4 až 5,3 % hmotnostních). Vzá-

jemné působení vlhkostního a teplotního režimu půdy ovlivňuje

agrotechnické termíny. V sledovaných podmínkách lze hodnotit sní-

žení půdní vlhkosti kladně, v podmínkách půd vysychavých s hlu-

bokou hladinou podzemní vody a zejména pak v teplých oblastech

lze předpokládat výraznější projevy snížení vlhkosti, což může

negativně působit na mladá vývojová stadia výsevu. V takovýchto

podmínkách bude zcela nezbytná povrchová závlaha.

Změny fyzikálních vlastností půdy - fyzikální vlastnosti půdy

ovlivňují základní půdní pochody a mají přímý vztah k růstu a

vývoji rostlin. V našich pokusech se výchozí hodnota pórovitosti

vrstvy 0-20 cm (58,9 %) měnila jen nevýrazně. Výraznější změny

byly zaznamenány ve vrstvě 20-50 cm,z toho nejvíce poklesla

v 40-50 cm a to o 8,18 až 10,65 X obj. Nejvýraznější pokles byl

zaznamenán na konci sledovaného období a to -14,7 X obj. V soula-

du s poklesem pórovitosti stoupala objemová hmotnost redukovaná

a to z 1,05 na 1,32 X (vrstva 20-50 cm). Přes stabilitu hodnot

pórovitosti ve vrstvě 0-20 cm byly zaznamenány kvalitativní změ-

ny, projevující se poklesem podílu pórů kapilárních a růstem pó-
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rú nekapilárnlch. Ve vrstvě 20-50 cm se pokles kapilárních pórů

ještě zvýrazňuje a to při méně výrazném vzestupu pórů nekapilár-

ních. Okamžitá vlhkost klesala vyhříváním v průměru o 7,7 %

v 0-20 cm vrstvě půdy a o -10,7 % obj. ve 20-50 cm (okamžitá

vlhkost kontroly ve vrstvě půdy 0-20 cm činila 38,33 X obj. a

ve 20-50 cm 41,35 % obj.). Momentní vzdušnost stoupala o +8,9 %

v 0-20 cm a o 5,0 % obj. ve 20-50 cm vrstvě půdy (momentní

vzdušnost kontroly ve vrstvě 0-20 cm činila 20,24 X obj. a ve

20-50 cm 13,21 % obj.). Vzdušnost půdy dosahovala často vyso-

kých hodnot a to zvláště v povrchové vrstvě půdy (0-10 cm), kde

se pohybovala v rozmezí 24,77 - 41,47 % obj. Svědčí to o potřebě

povrchové závlahy.

Projevy v chemii půdy - vyhříváním půdy došlo k poklesu půdní

kyselosti v celém sledovaném profilu půdy do hloubky 50 cm. Ve

vrstvě 0-30 cm se snížila kyselost půdy na parcele vyhřívané a

zavlažované o 0,7 plí (íl̂ G) a 0,6 pl! (nKCl), na pouze vyhřívané

o 0,7 pH (H20) a 0,8 pH (nKCl). Při vyhřívání půdy bylo v na-

šich pokusech zjištěno, že obsah rostlinám přístupných forem

P a K klesal. Naopak N N n- v půdě vyhřívané a zavlažované stou-

pal ve vrstvě 0-30 cm (v3letním období) o --41,05 X a o 109,47 X.

Zvyšování obsahu N N Q- s hloubkou půdy svědčí o jeho posunu do

spodních vrstev. Spodní závlaha pozitivně působila na snížení

pohybu nitrátů do spodních vrstev půdy.

Vyhříváním půdy jsme zaznamenali snížení obsahu celkového

dusíku a oxidovatelného uhlíku. Nejvýraznější poklesy byly za-

znamenány ve vrstvách půdy nad topným potrubím. Doplňková spod-

ní 2ávlaha působila na omezení mineralizace organické půdní

hmoty. Výrazněji se neměnil poměr C:N. V rozhodující vrstvě pů-

dy, t.j. v hloubce 0-30 cm, doSlo k ztrátám uhlíkatých látek

(C ) na vyhřívané a zavlažované půdě oproti půdě nevyhřívané

po 2 letech vyhřívání k ztrátě -27,52 X, po pěti letech vyhří-

vání k ztrátě -15,83 %. Pro vyhřívanou půdu platí hodnoty srtí-

žení C o x -31,00 X a -12,63 X. Nejvyšší pokles C Q X se projevil

na půdě vyhřívané bez závlahy, nejvýrazněji v hloubce 30-50 cm,

kde se pohybuje okolo 50 X. Obsah celkového dusíku poklesl po
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dvouletém vyhřívání na půdě vyhřívané a zavlažované ve vrstvě

0-30 cm o -20,00 X, po pětiletém vyhřívání o -22,22 X. Obdobně

i na půdě pouze vyhřívané (-23,33 a -18,52 X). Jako u C Q X nej-

vyšší pokles byl ve vrstvě 30-50 cm a to zejména na půdě vyhří-

vané bez závlahy, kde činí po dvou letech vyhřívání -55,17 X a

po pěti letech -48,15 X. Na vyhřívané a zavlažované půdě byl

pokles nižší a činil - 37,93 a 44,44 X. Uvedené hodnoty dokazují

potřebu vyšších dávek organických hnojiv na vyhřívaných půdách

(stanovit podle ztrát C ) a velký význam osevních postupů

orientovaných na zlepšovací plodiny.

Humínové kyseliny vykázaly rovněž pokles vlivem vyhřívání,

nejvíce ve vrstvě 30-50 cm u půdy vyhřívané bez závlahy. V této

vrstvě poklesl nejvýrazněji i podíl C h na huminových látkách.

Dopady na mikrobiologické vlastnosti půdy - v našich pokusech

hovoří průměrné hodnoty bazálni respirace o mírném trendu po-

klesu momentální aktivity mikroorganizmů na vyhřívaných půdách

(zvláště v letním období). Potenciální respirace vyjádřená pro-

dukcí C02,po přidání lehce přijatelných organických a dusíka-

tých látek,vzrostla na vyhřívaných půdách výrazněji čímž se vy-

rovnala půdám nevyhřívaným. Pozitivna na rozvoj biologické akti-

vity půd působilo vyhřívání se závlahou a to zvláště v posledním

roce sledování, kdy v celém sledovaném profilu (60 cm) byla pro-

dukce CO, vyšší o +32,67 X. Půda vyhřívaná v posledním roce

v průměru (půdního profilu 60 cm) vykázala respiraci shodnou

s půdou nevyhřívanou. Vysušovaní půdy odpovídá zvýšený rozvoj

aerobních mikroorganizmů. Z aerobních mikroorganizmů převládají

bakterie. Vyhřívání se závlahou výrazně působilo na rozvoj aerob-

ních bakterií a aktinomycet a v posledním roce i mikromycet. Na

celkovém počtu se podílejí aerobní bakterie 98,40 X, aktinomy-

cety 0,B7 X a mikromycety 0,62 X. V posledním roce bylo zazna-

menáno zvýšení aerobních mikroorganizmů na vyhřívaných a zavla-

žovaných půdách o +598,78 X a naopak na pouze vyhřívaných byl

pokles -11,13 X. Rozvoj celulotických mikroorganizmů dosáhl

v souladu s předcházejícími testy, nejvyššího stupně na varian-

tě vyhřívané a zavlažované. Vyhřívání půdy také ovlivnilo dyna-
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miku dusíku sledovanou testy amonizačnlmi a nitrifikačními. Amon-

ný dusík vykázal pokles obsahu vlivem vyhřívání a dusičnanový

rovněž,mimo variantu vyhřívanou a zavlažovanou kde vzrostl z 2,02

na 2,59 mg . 100 g sušiny.

Závěrem lze konstatovat, že po pětiletém období vyhřívání

púd došlo k ovlivnění hydrotermického režimu půd se sekundárními

vlivy na všechny rozhodující dopady do půdní úrodnosti. Změny

vyvolávají potřebu dalšího přizpůsobení pěstitelských technolo-

gií těmto novým podmínkám. Obecně lze říci, že získané poznatky

hovoří ve prospěch řešení rozvodu tepla v kombinaci se spodní

a v určitých podmínkách (lehčí, vysychavé půdy) u určitých kul-

tur i povrchovou závlahou a zvýšené potřebě organického hnojení.

Samotné vyhříváni éůdy (bez doplňkové závlahy) je méně vhodné

a s vyššími riziky snížení půdní úrodnosti.

V pokusných podmínkách zaznamenaná rrr.čny lze zdůvodnit na

základě dosavadních poznatků, lze dedukovat i jejich trendy,

přesto však je nezbytně nutné realizovat ověřování v poloprovoz-

ních podmínkách.

Vzhledem k složitosti celého zemědělského provozu by mělo

být teplo zemědělskému závodu dodáváno zdarma či zemřdělský pro-

voz začlenit do ekonomiky jaderné elektrárny.
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VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z JADERNÉ ELEKTRÄRNY TET4ELÍN PRO

CHOV RYB

Ing. Pavel H a r t m a n , Státní rybářství české Budějovice

Perspektivním odvětvím pro výživu lidí se stala akvakul-

tura. Většina autorů se shoduje v tom, že její význam vzrostl

teprve začátkem 70.let tohoto století, tedy po poklesu moř-

ského rybolovu s cílem jeho náhrady sladkovodními rybami, dá-

le korýši, měkkýši i vodními rostlinami /BERKA,R. 1989/.

V krátké době se potvrdilo, -že akvakultura může nejenom po-

stupně nahrazovat mořský rybolov, ale je i ekonomicky výhod-

nější, vzhledem k relativně nižším investičním vkladům ve

srovnání s mořským rybolovem, vyznačuje se pravidelnou a plá-

novitou drovní produkce a tím zlepšuje infrastrukturu nabíd-

ky potravin na trhu /BERKA, R. 1989/.

V desetiletém období 1975 - 1985 vzrostla produkce v

akvakulturách na světě z 5,0 mil. t /1975/ na více než dvoj-

násobek - 11,7 mil. t /1985/, přičemž do roku 2000 se před-

pokládá produkci v akvakulturách z roku 1985 téměř zdvojná-

sobit. Asi polovinu produkované biomasy v akvakulturách tvoří

přitom ryby /BERKA, R. 1989/.

Uznávaným odvětvím relativně velmi staré akvakultury je

i chov ryb v rybnících, jehož tradice a současná úroveň u nás

je zvlášfc oceňována /HUET, M. 1971/. V rybníkářství našeho po-

jetí se do produkce ryb promítá řada omezujících faktorů, kte-

ré lze shrnout pod komplex přírodních a výrobních podmínek

hospodaření. V současné době stále více do popředí vystupují

i celospolečenské zájmy vedené například potřebou chránit po-

vrchové vody pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

dále pro účely rekreace apod. Vlivem těchto okolností je Stát-

ní rybářství nuceno na místo efektivní intenzifikace rybniční-

ho hospodaření převádět nejenom jednotlivé rybníky, ale i celé
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rybniční soustavy na extenzivní způsob hospodaření, často v

nesouladu se zemědělskou výrobou v dotčených povodích rybníků

či rybničních soustav.

Jediným východiskem, obdobně jako pro státy s klesajícím

mořských rybolovem je i pro nás orientace na různé typy akva-

kultur at již lososovitých, nebo zejména teplomilných druhů

ryb. Uplatněné technologické systémy přitom musí vyhovovat

ekologickým požadavkům, tzn. že nemohou chovem ryb znečisto-

vat použitou vodu při zachování přiměřených investičních ná-

kladů a energetických vstupů provozovaných objektů. To zname-

ná, že se postupně přechází od průtočných venkovních systémů

zemních či betonových objektů k náročnějším zařízením umístě-

ným v halách s recirkulací vody a vybavených umělohmotnými

nádržemi /STÄHLER, T. 1988/.

Rozvoj akvakultur podmiňuje v současné době tedy nejenom

dostatek kvalitní vody, ale současně zdroj tepla /STEFFENS, W.

1975/, který vytváří podmínky pro uplatnění chovu teplomilných

druhů ryb vyznačujících se relativní nenáročností na výživu,

kyslíkové poměry, při významně vyšších růstových schopnostech

proti původním druhům ryb. /KOUftlL, J. 1987/.

Jde tedy o progresivní způsob chovu ryb na oteplených vo-

dách jako odpadních, chemicky neznečištěných vodách z elektrá-

ren nebo jiných závodů. Tyto vody jsou využívány bnň přímo k

chovu ryb, jako například u elektrárny v Tisové u Sokolova

/OZ Mariánské Lázně/, u Opatovic nad Labem /OZ Chlumec nad

Cidlinou/ apod., nebo slouží jako medium tepla k ohřevu pro-

tékající či obíhající vody v systému. Příkladem tohoto řešení

je chov ryb v biologickém testovacím zařízení u SMC /Severo-

moravských celulózek/ Paskov /OZ Ostrava/, které slouží k ově-

řování reprodukce a chovu ryb před plánovanou výstavbou pěti

modulů recirkulačního systému firmy Stähler k produkci cca

250 t tržního pstruha duhového.

Způsob využití oteplených vod u nás měl doposud významné

odlišnosti od praxe v zahraničí. Tam je orientován převážně

na 'Ýkrm ryb při využití plnohodnotných krmiv, zatímco u nás
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až doposud na účely reprodukce a odchov raných stádií ryb do

vyšší odolnosti pro následné nasazování rybníků. S reprodukcí

ryb je spojeno sezónní, tudíž krátkodobé využívání objektů,

zatímco s výkrmem ryb průběžné celoroční využití vložených

investic a energií. Zkušenosti minulých let z našeho objektu

oteplených vod Tisová u Sokolova nás přesvědčují o tom, Se je

účelné takovéto objekty využívat nejenom k reprodukci ryb, ale

též k výkrmu s cílem jejich účelného provozování po celý rok.

K nejmodernějším způsobům patří chov ryb v tzv. recirkulač-

ních systémech, které pracují při minimálních nárocích na

vstupní vodu, vysokých úsporách energie a bez znečištění pří-

rodního prostředí a právě tato hlediska jsou účelem zavádění

akvakultur.

Obdobným způsobem přistupujeme ke zpracování předprojekto-

vých studií pro využití oteplené vody z JE Temelín. Kaší sna-

hou je, aby tento objekt po stránce produkce zapadal do kon-

cepce rozvoje Státního rybářství, respektoval potřeby OZ SR

v jihočeském kraji, případně zájmy celého státního podniku,

tzn., aby jeho výstavba měla přínos i v sekundárním okruhu,

t.j. ve zvýšené produkci ryb v rybnících.

Pro řešení akvakultury Temelín navrhujeme různé varianty.

Ve všech případech předpokládáme uplatnění recirkulace, tím

respektujeme poměrně slabé zdroje surové rybniční vody v dané

oblasti, řešíme úspory tepla a vylučujeme znečištění spádových

recipientů.

Varianta I.: Předpokládá, Se společně s Krajským odborem

MZVž ČSR České Budějovice se budeme investorsky podílet na

výstavbě teplovodu z JE ukončeného regulační stanicí poblíž

obce Lhota pod Horami. Odtud si zajistíme přívod 10 - 15 MW

tepla pomocí vody o 60 - 70°C v zimě a třetinový příkon tepla

v létě do našeho objektu, kde toto teplo bude pomocí výměníků

předáno do rybochovného objektu sestávajícího z haly a z ven-

kovních zemních rybníků /obr. 1/.
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Hala o 800 - 1.000 m zastavěné plochy bude složena z od-

dělení reprodukce, raných odchovů a z oddělení výkrmu ryb v

bazénech. Součástí haly budou prostory nezbytné k výkonu kon-

troly a správy rybochovného objektu.

Zdrojem vody pro líheň a raný odchov ryb bude pravděpodob-

ně vrtaná studně, která bude doplňovat 17,5 - 20 l.sec" recir-

kulující vody ze 3%. Objem vody v této části bude podle potře-

by obměny vody v závislosti na druhu ryb 40 - 80 m . Tento

objem vody se vymění asi 12 - 24x za den. Líheň bude mít pře-

stavitelnou technologii, inkubátory k líhnutí jiker pstruha

nebo Zugské láhve k líhnutí jiker býložravých ryb a běžné ko-

lébky pro rozkrm váčkového plůdku. Odchov raných stádií bude

probíhat ve žlabovně /10 kg živé hmotnosti ryb na 1 m /, kte-

rá bude uzpůsobena jak k výše uvedenému účelu, tak i mimo se-

zónu k reprodukci tilápie nilské, sumečka afrického, případně

dalších druhů ryb. Líheň a žlabovna pro raný odchov bude mít

samostatný recirkulační systém s biologickou čističkou a ste-

rilizační jednotkou.

Výkrm tilápie nilské a sumečka afrického včetně jejich

reprodukce bude probíhat v hale se souborem bazénů o celkovém

—1
objemu 320 - 450 m při průměrné celoroční hustotě obsádky

3
75 kg živé hmotnosti na 1 m , což odpovídá recirkulaci 70 l.sec

a doplňování 3% ze zadrženého množství za den pravděpodobně

gravitačně surovou vodou z rybníka Podhorský o výměře 17,9 ha.

Voda v bazénech pro výkrm se vymění 13 - 19x za den a jednot-

livé bazény budou mít objem vody kolem 20 m , budou pravděpo-

dobně z plastů řešeny tak, aby byly zajištěny zoohygienické

podmínky prostředí pomocí odkazování. Toto oddělení bude mít

samostatnou čistící jednotku na bázi biodisků /obdoba Stähler-

matic/.

Venkovní areál budou zemní rybníčky se zpevněnými stěnami,

vyhřívané výměníkovým systémem u dna a zásobované surovou vo-

dou z přilehlé rybniční soustavy. Budou sloužit k odchovu

rychleného plůdku býložravých ryb v 1 - 2 turnusech a následně

k výkrmu nebo k dokrmu tilápie a sumečka do zimy v jednom tur-
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nusu. Přes zimu bude vyhřívána jer.om nezbytná část venkov-

ních rybníků k odchovu generačních tilápií /obr. 2/.

Program chovu ryb v tomto objektu je členěn na inkubaci

1 mil. jiker pstruha duhového /Pň.-/ a odchov 0,5 - 0,6 mil.

půlročka Pd. .^, dále reprodukci, líhnutí a odchov býložravých

ryb /I,5 mil. Tb r, 1,5 mil. Ab r, případně 0,8 mil. Tpr/. Vedle

reprodukce a odchovu raných stádií bude probíhat kontinuálně

po celý rok výkrm tilápie a sumečka v množství 100 t tržních

ryb, z toho 50 t v hale a 50 t v rybnících /program výroby -

příloha/ ve složení 1:1 tilápie nilské /Tn/ a sumečka afrického

/Cl - clarias/. V případě lepšího uplatnění sumečka afrického

na trhu je reálné při zavedení bikultury zvýšit produkci o

15-20 t ročně.

Předpokládáme, že voda jako nosné medium bude zásobována

kyslíkem, a to bud kapalným ze zásobníků, nebo pomocí generáto-

ru kyslíku a že očekávaná spotřeba čistého 0-, se bude podle

způsobu aplikace pohybovat od 1/5 - 4,5 kg za 1 hodinu pro

celý objekt /halu i venkovní rybníky/.

Uvažované rozpočtové náklady jsou asi 40 mil.Kčs a doba

návratnosti investice ve vlastním objektu /v primárním okruhu/

by měla být 13 let, při uplatnění rychleného plůdku býložra-

vých ryb OZ SR jihočeského kraje /sekundární okruh/ se návrat-

nost zkrátí na 8 let.

Varianta II.: Řeší komplexně zhoršené hydrologické po-

měry, t.j. relativní nedostatek vody v Soudném /Bezdrevském/

a Dehtářském potoce, které zásobují soustavy rybníků OZ SR

Hluboká nad Vltavou při dostatečné nabídce tepelné energie

z JETE v této oblasti. Rozvinutí akvakultury v souladu s

rybničním chovem je tedy limitováno zejména sezónním nedostat-

kem vody. Z tohoto závěru vyplývá posílit zdroj surové vody

pro soustavy rybníků na Dehtářském a Soudném potoce z Vltavy

/řeka Blanice dle sdělení Povodí Vltavy č.j. 221.2-1911-88

má nedostatek vody a odběr nebyl povolen/. Současně s tím

lze řešit potřebu vody pvo závlahy zemědělské pôdy v obou
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povodích potoků. Vodu z Vltavy lze brát ze dvou různých pro-

filů, samospádem raženou štolou - Dívčí kámen nebo čerpáním

- Boršov /obr. 3/.

Převod vody v době nadnormálního průtoku z Vltavy v množ-

ství 1O0-5O0 l.sec do Dehtářského potoka k ťičelům rybochov-

nym a k závlahám v přilehlém povodí řeší Hydroprojekt Praha

na 2ákladě objednávky studie OSMS české Budějovice ve spolu-

práci se Státním rybářstvím. Pro řešení vodohospodářských po-

měrů by bylo nutné přečerpat vodu z Dehtáře do soustavy rybní-

ků Blatec u Dívčic /Soudný potok/, na vzdálenost cca 12 km

a zde v prostoru obcí Dívčice, Dubenec a Nákří umístit speciál-

ní rybochovný objekt o kapacitě 5 i více modulů základního

objektu varianty I, přičemž reprodukce pstruha duhového a

býložravých ryb by zůstala u jednoho modulu, t.j. na úrovni

I.varianty. Toto řešení by si vyžádalo podle odborného odha-

du asi 200 - 250 mil.Kčs /voda pro Dehtář/ a dalších 50 mil.

Kčs /voda pro blatec u Dívčic - Bezdrev/, dále výstavba

5 modulů základního objektu cca 250 mi1.Kčs-vč.přívodu tepla cel-

kem * 550 mil.Kčs. Předností tohoto řešení by bylo zabezpe-

čení dostatečného množství vody k rybochovnym účelům převážné

výměry rybníků OZ Hluboká nad Vltavou /více než 2.500 ha/,

zajištění retence vody pro závlahy k intenzivnímu zemědělskému

hospodaření /JZD Dubne, JZD Sedlec a JZD Dívčice/ v obou povo-

dích potoků a optimální využití nízkopotenciálního tepla při-

vedeného k rybochovnym účelům o příkonu 50 - 75 MW, případně

i více. Tím by bylo docíleno zvýšení produkce ryb v rybnících

v OZ Hluboká nad Vltavou až o 10001/0,25 - 0,4 t . ha"1.

2.500 ha/ a v akvakultuře dalších 500 - 600 t ročně. Ve finanč-

ním vyjádření asi 40 mil. Kčs ročně. Při příznivé míře renta-

bility, zejména zvýšením produkce ryb v rybnících o 1.000 t,

to představuje návratnost jenom z chovu ryb asi za 30 let

/bez efektu ze závlah zemědělské půdy/.

Varianta III.: Respektuje stávající vodohospodářskou bi-

lanci a požaduje přiblížení tepla k významnému vodnímu zdroji,

t.j. k Vltavě, a to v prostoru Hluboká nad Vltavou - Hamr a

sádky Státního rybářství. Úpravou koryta Vltavy v Hluboké nad

Vltavou - Hamru se vytvoří na levém břehu plocha k umístění
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speciálního zařízení pro chov ryb s využitím vody čerpané z

Vltavy /výtopa Hněvkovická údolní nádrže/ nebo gravitačně při-

vedené vody od jezu v Hluboké nad Vltavou. Tento objekt by kromě

chovu teplomilných druhů ryb a reprodukce zahrnoval i chov

lososovitých druhů ryb. Přivedené teplo by bylo reálné využít

v létě pro sádky OZ Hluboká nad Vltavou k produkci teplomilných

druhů ryb v období duben - září a tím zabezpečit celoroční vy-

užití rekonstruovaných sádkovacích kapacit /obr. 3/. Přívod

tepla by byl tedy rozdělen do dvou větví - 1.větev do Hluboké

nad Vltavou - Hamr na místo plánovaného lesoparku, kde lze

počítat s výstavbou reprodukčního centra teplomilných i chlad-

nomilných - lososovitých druhů ryb s následujícím výrobním

programem.

Reprodukce lososovitých druhů ryb a odchov půlročka v

množství 0,5 - 0,75 mil. Pd..- /listopad - březen/.

Výkrm Pdv v množství 100 - 150 t ročně při otevřené

recirkulaci vody.

Reprodukce teplomilných ryb - kapr, byložravé druhy ryb,

sezónně včetně odchovu .rychleného plůdku /květen,červen/.

Kapr: reprodukce 50 - 100 mil. K. /jiker/

inkubace 75 mil. K Q

raný odchov části K Q /15 - 20 mil. na 5 mil. Kr/

Býložravé: v množství základního modulu /varianta I/.

Průběžná reprodukce tilápie nilské a sumečka afrického

s vyskladnením 0,7 mil. plůdku tilápie v dubnu do oteple-

né vody na sádkach v Hluboké nad Vltavou.

Reprodukce a odchov sumečka afrického v objemu 50 t ročně.

Reprodukce a odchov říčních druhů ryb pro zarybnění Hněv-

kovické nádrže /dravé ryby, tloušE, bolen apod./.

Výrobní program sádek OZ Hluboká nad Vltavou - 2.větev tepla

Výkrm 0,7 mil. plůdku na 200 t tržní Tn v době od dubna

do září, eventuálně v bikultuře s přisazením plůdku su-

mečka afrického /červen - září/,-v množství asi 50 t trž-

ního.
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Celková produkce varianty III: 100 - 150 t Pd

200 t Tn v

50 - 100 t Clv/tržní sumeček/

raná stádia kapra, býložravých

ryb a říčních druhů ryb.

Předpokládané náklady na přívod tepla do Hluboké nad Vlta-

vou do 125 mil.Kčs /sdělení odborníků JETS/, rybochovný objekt

Hluboká nad Vltavou - Hamr 80 mil.Kčs a výměníkový systém na

sádkách Hluboká nad Vltavou 20 mil.Kčs.

Předpokládaná doba návratnosti s uplatněním sekundárního

okruhu v rybnících je 15 - 25 let bez započítání ekologických

přínosů zarybňováním Hněvkovické nádrže. V případě uplatnění

tepla pro dříve uvažovaný skleníkový areál JZD Hosin v katastru

Opatovice by tato varianta byla podstatně efektivnější v důsled-

ku zlepšení její ekonomické návratnosti.

Z á v ě r :

Perspektivy chovu ryb spočívají v převážné míře v zavá-

dění akvakultur, tzn. ve specializovaných objektech s recir-

kulací vody při využití odpadního tepla. Tyto objekty'slouží

nejenom k reprodukci a k odchovu raných stádií ryb do vyšší

odolnosti, ale též k výkrmu ryb pro tržní tSčely.

Výstavba jaderné elektrárny Temelín skýtá možnosti

zužitkování odpadního tepla v akvakultuře, které lze řešit

v závislosti na zdrojích surové vody v podstatě 3 variantami:

V prvé variantě se uvažuje s objektem o nejvyšším příkonu

10-15 MW tepla v katastru obce Lhota pod Horami a Chvalešo-

vice s úplnou recirkulací cca 70 1 . sec" . Kromě reprodukce

pstruha duhového, býložravých ryb se počítá též s výkrmem

tilápie nilské a sumečka afrického v množství cca 100 t z

části v hale a z části ve venkovních zemních rybníčcích.

Druhá varianta řeší komplexně chronický nedostatek vody v

povodí Dehtářského a Soudného /Bezdrevského/ potoka, a to

nejenom pro chov ryb v rybnících, ale i závlahy zemědělských
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kultur. Předpokládá převedení vody do rybníka Dehtář dvěma způ-

soby /raženou štolou nebo čerpáním/ z Vltavy a odtud do Dívčic

k posílení retence vody rybniční soustavy Soudného potoka včet-

ně Bezdreva. V tomto případě lze v prostoru Dívčic /eventuálně

až Chvalešovic/ uvažovat s výstavbou 5 modulů základní varianty

s ponecháním reprodukce pstruha a býložravých ryb u jednoho

modulu. Zlepšením hydrologických poměrů obou obhospodařovaných

rybničních soustav povodí potoku Dehtářského a Soudného lze

počítat se zvýšením produkce ryb v rybnících o 1.000 t a v akva-

kultuře o 500 - 600 t tržních ryb. Ve třetí variantě se uvažu-

je s přiblížením odpadního tepla samospádem do Hluboké nad

Vltavou - Hamr a do sádek Státního rybářství, t.j. ke zdroji

surové vody a s výstavbou reprodukčního a odchovného objektu

v Hamru pro chladnomilné, teplomilné a říční druhy ryb. Druhá

větev tepla by byla směrována do sádek OZ SR Hluboká nad Vlta-

vou k odchovu tilápie a suiticčka v období duben - září. Tato

varianta počítá s výrobou až 150 t Pdy, 200 t Tn v a 50 - 100

t Cl v kromě raných stádií rybničních a říčních druhů ryb pro

zarybnění Hněvkovické údolní nádrže. Přívod tepla pro chov ryb

lze skloubit s potřebou tepla pro dříve uvažovaný skleníkový

areál v inundaci Vltavy v katastru Opatovice JZD Hosín, což

by vedlo k podstatnému zlevnění rybářské i zelinářské výroby.
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Rybochovný" objekt JETE - situace
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Schema chovv ryb u JETE
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Obr. 3

Varianta I I . a I I I .
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Příloha C. 1

Program výroby základního modulu /Lhota pod Horami/

1/ Pstruh duhový - reprodukce
- inkubace

- raný odchov do Pd- .,
do 2,5 g průměrná1'"
hmotnost

2/ Býložravé ryby

Tolstolobik bílý - reprodukce

- inkubace

- raný odchov

Amur bílý - reprodukce

- inkubace

- raný odchov

/Tolstolobik pestrý/ - reprodukce

- inkubace

- raný odchov

3/ Tilápie nilská - reprodukce

4/ Suroeček africký - reprodukce

5/ Výroba tržních ryb obou druhu

Množství
l.mil. Pd.

0,75 mil.Pd„

Termín
listopad

prosinec
leden

0,5-0,6 mil. íínor-duben
Pd;1/2

5 mil.Tb

3 mil.Tb"
j

1,5 mil.Tbr

5 mil.Ab.

3 mil.AbQ -"

1,5 mil.Ab červen

3 mil. Tp.

1,5

0,8 mil.Tpr

500-600 tis.
plůdku

50-100 tis.

10O/a£ 120/ t

2.dekáda května
— m mm

květen,červen

3.dekáda května

1.dekáda června

červen

leden-říjen

průběžně

průběžně
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Příloha č. 2

Výpočet návratnosti základního modulu

Předpokládané rozpočtové náklady 40 mil. Kčs

Produkce: Pd 1 / 2 500.000 a 0,70 Kčs 350.000 Kčs

Tb r 1,500.000 a 0,3S Kčs 525-000 Kčs

Ab r 1,500.000 á 0,30 Kčs 450.000 Kčs

Tp r 800.000 a 0,40 Kčs 320.000 Kčs
Tilápie 100 t a 31,50 Kčs/kgr sum.africký 3,150.000 Kčs

Tržby za rok celkem 4,795.000 Kčs

Uplatnění býložravých ryb v rybnících SR OZ jihočeského kraje:

Zvýšení produkce Tb y o 850 t

Ab v o 850 t

T P V o 400 t

Celkem 2.100 t, při 10 % rentabilitě a nákupní ceně

9,- Kčs za 1 kg je předpoklad zisku 1,890.000 Kčs v sekundárním okruhu

z rozpočtových nákladu 40 mil. Kčs na rybochovný" objekt JETE.

Roční plánované náklady rybochodného objektu JETE 3,000.000 Kčs

Hrubý zisk 1,795.000 Kčs

Odpisy 1,300.000 Kčs

Výpočet návratnosti /Js/

Js = *0r000-000 = n let /vlastní
1,300.000 + 1,795.000 objekt/

J s = 40f000.000
1,300.000+1,795.000+1,890.000

/uplatněním plůdku býložravých ryb v sekundárním
okruhu/.

F
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ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NlZKOPOTENCIONÁLNlHO TEPLA ZE SEVERO-
MORAVSKÉ CELULÓZKY PASKOV PRO VYTAPÉNl SKLENÍKŮ

Ing. Miroslav B a b j a k
S E M P R A,odštěpný závod Olomouc, odbor PASKOV

Současný trend stále se zvyšuj icí energetické náročnosti
při intenzifikaci zemidělské výroby vytváří spolu s narůstají-
cím nedostatkem tradičních energetických zdrojů napětí mezi
potřebami a zdroji. Tato skutečnost vyvolala v celém světě
zvýšený zájem o využívání netradičních zdrojů energií. V sou-
ladu se světovým vývojem dochází i u nás k hledání jiných zdro-
jů energie, jež mají využít dostupné energetické rezervy. Jed-
ním z nich je v našem případě využiti odpadního tepla z prů-
mslového závodu SMC nyní BIOCEL Paskov pro vytápění skleníko-
vého areálu Paskov (SAP).

Pokud hovoříme o odpadním teple, máme na mysli tu část
energie, jež je obsažena v odpadním produktu jiné činnosti a
jež je ve formě tepla bez užitku degradována na teplotu okolí,
žádný ze způsobů využiti netradičních zdrojů energie nemá tak
široké pole působnosti a takovou důležitost, jak právě využi-
tí tepelné eiftgie z odpadního tepla, a to z důvodu, že nevy-
užití odpadního tepla znamená tepelné znečištění našeho život-
ního prostředí.

Z hlediska využití si pro názornost rozdělíme odpadni
teplo (OT) podle tepelného potencionálu na OT s vysokým,
středním a nízkým tepelným potenciálem (NOT).

Názorným příkladem využití NOT je SAP. Způsob získává-
ní a předáváni tepelné energie pro SAP je zcela neobvyklý
a v ČSSR nemá v uvedeném rozsahu obdoby. Jedná se o předtím
neověřený a provozně nevyzkoušený způsob vytápění. V roce
1982 probíhá výstavba SMC Paskov, k dispozici jsou tabulkové
údaje teplot cirkulačních okruhů.
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V témže roce je rozhodnuto o výstavbě SAP. V červnu je zpra-

cován ivestiční záměr, v únoru 1983 úvodní projekt, v pro-

sinci 1984 je osázen první skleník - zatím vyhříván technic-

kým teplem, ale již v červnu 1985 se přechází na využívání od-

padního tepla.

Omezujícími podmínkami nebyla jenom realizace z tu-

zemské výrobkové základny, ale i další podmínky technického

rázu:

- nositelem NOT je oteplená chladicí voda s přibližně konst.

celoroční teplotou 35 °C

- min.množství chladící vody 4 379 m h"l

- pro pěstováni bude využito typových skleníků LUR II 2093.

Projektant potřeboval ověřit:

- součinitel přestupu tepla z navržených otopných ploch při

teplotě topného média 35 °C při různém dopravovaném množst-

ví

- odtáváni sněhu z konstrukce skleníku při min. vnitřní tep-

lotě vzduchu

- ověřeni rozděleni teplot v horizontálním a vertikálním

směru

- ověřeni navrženého systému regulace dohřiváňi NOT.

Na základě uvedených podmínek bylo navrženo použit kon-

venčních otopných ploch s tím, že jejich plocha bude zvětše-

na s možnostmi typové nosné konstrukce a s ohledtm na klesa-

jíc! výkon otopné plochy se snižujícím se teplotním spádem

mezi teplotou otopné plochy ít ) a vnitřní teplotou ve skle-

níku (t^). Pro názornost lze uvést, že při snížení tepelného

spádu z dt - 60 °C na dt - 50 °C, to je o cca 16,6 Z, musíme

pro zajiStěni stejné vnitřní teploty t. zvětšit otopnou plo-

chu o 25 Z. Avšak při sníženi z dt 60 °C na dt 30 °C (t -

35 °C, tt - 5 °C), t.j. o 50 Z, musíme zvětšit otopnou plochu
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již o 140 Z.

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že řešeni vytápění
íku pouze NOT i

technicky nereálné.
skleníku pouze NOT s teplotou 35 °C je v našem případě

Protože z ekonomického hlediska je nutno v zimním
období začít s pěstováním teplomilných druhů zeleniny tak,
aby byly na trhu v době, kdy jsou ještě cenově atraktivní,
je nutno řešit přitápěni skleníků technickým teplem (TT).

Z uvedených podmínek bylo navrženo řešení, jež spo-
čívá v kombinaci využiti NOT a TT, jež je dodáváno ve for-
mě středotlaké páry (0,4 MPa, 150 °C) v množství až 40
t.h (s toho 2 t.h pro vytápění ostatních objektů).

Přenos tepla je prováděn na potrubních mostech, a to
pro NOT 2 x Js 800 a pro TT Js 400 a Js 100 s kondenzátním
potrubím Js 150. Potrubí topné vody je na jedné straně na-
pojeno u chladících věži na chladicí okruhy BIOCELu ä na
druhé straně vstupuje do čerpací stanice topné vody. Tato
čerpací stanice je svým zařízením zcela atypická a umožňu-
je:
- přívod topné vody k jednotlivým skleníkům
- ohřev závlahové vody
- topeni ve velínu
- přečerpávání kondenzátu.

Výsledky měření v jednotlivých sklenicích v obdobi
od 14. 2. 1986 do 4. 6. 1986, kdy byla zaznamenána teplo-
ta - 21 °C jsou shrnuty v grafu, který potvrzuje splnění
projektovaných parametrů a v mnohém je i překonává.
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V současné době je již výstavba areálu ukončena

a projektované hodnoty se ověřují v plném provozu. Od-

padním nízkopotencionálním teplem máme možnost vyhřívat

10 skleníků o celkové ploše 11 ha.

Již od prvních počátků výstavby myšlenka využití od-

padního tepla pro pěstování zeleniny byla velice progre-

sivní a roky 1985 až 1988 jen potvrdily správnost rozpra-

covaného projektu.

Od předání prvního provozuschopného skleníku do uží-

vání v roce 1985 byla pěstovaná kvalitní zelenina při níz-

kých nákladech za tepelnou energii. Tak jsme v roce 1985

vyprodukovali 249 t, v roce 1986 888 t, v roce Í987 1096 t

a v loňském roce 1505 t kvalitní rychlené zeleniny. Od roku

1990 by se naše produkce měla ustálit na 2000 t rychlené

zeleniny ročně v sortimentu 52 Z okurek, 22 Z rajčat, 8 Z

papriky, 10 Z salátu, 6 Z kedluben a 4 Z žampionů a čekanky.

Toto množství zeleniny výrazně ovlivní, zásobováni trhu

ve vysoce průmyslové aglomeraci Ostravsko-Karvinská.

Dosavadní 4 roky provozu nám odhalily výhody a nevýho-

dy využití NOT pro vytápěni skleníků. Projevily se i někte-

ré problémy u neověřených technologií, které jsme rcuseli

společně s projektantem, ale hlavně s pracovníky SMC odstra-

nit již během provozu skleníků.

Z pěstitelského hlediska největší problém je, nutnost

ze strany dodavatele NOT provádět 2 x do roka generální od-

stávku zařízeni a taktéž kotlů na výrobu páry. K odstávkám

dochází v jarních a podzimních měsících, když venkovní tep-

loty jsou nízké. To se projevuje i na zdravotním stavu tep-

lomilných kultur jako jsou okurky a rajčata. Ve spolupráci



- 131 -

s SMC jsme se snažili přesunout tyto odstávky do teplejších
měsíců a od roku 1990 již bude jenom jedna odstávka v let-
ním období. Tak by se mělo docílit optimálních podmínek
pro úspěšné pěstování.

Taktéž využití zasklené plochy není ideální. Z plochy
1,12 ha skutečně obhospodařujeme jenou 0,86 ha, a to z dů-
vodu větší instalace otopných ploch pro maximální využití
tepelné nízkopotencionálni energie. Jednotlivé lodě jsou
vytápěny 3 páry žebrovic umístěných od půdy do výšky 1,5 m.
V zimních měsících to snižuje výnosy z důvodu zastínění řád-
ků (salát, kedlubny) kolem topení.

I přes určité pěstitelské nedostatky je využití odpad-
ního tepla z hlediska ekonomického vysoce efektivní. Z výs-
ledků za uplynulá léta je patrao, že každým rokem jsme docí-
lili plánované hodnoty zisku. (tab. č. 1).

Výnosy u jednotlivých kultur se dají srovnat s průměr-
nými výnosy z podniků, kde na pěstování zeleniny používají
ekonomické teplo (tab. č. 2). Výpadky ve výnosech se proje-
vily stejně jako v jiných podnicích a byly zapříčiněny hlav-
ně tlakem chorob a škůdců z okolí.

Závěrem: Naše poznatky za krátké období provozu pova-
žujeme za velice kladné a myslíme si, že využiti veškerých
forem odpadní tepelné energie pro ohřev skleníků má velikou
budoucnost.
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tab. č. 1 - Přehled ekonomických výsledků

R o k Výkony Náklady celkem Náklady na to- Zisk Poznámka
v tis.Kčs v tis. Kčs pění,pára + NOT v tis.Kčs

1985

1986

1987

1988

5,434

17,094

22,333

22,809

14,096

14,807

17,677

20,067

použita pára - 8,662

2,404 . 540,30 + 2,287

2,503 . 323,70 + 4,656

1,269 . 302,00 + 2,742

1. rok zave-
deni výroby

6 skleníků
v provozu

8 skleníků
v provozu

10 skleníků
v provozu
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tab. č. 2 - Přehled průměrných výnosů u jednotlivých

ku 1 tur

Kultura Rok 1987-88 <t> výnos «i cena Kčs/m2

z m 2 zasklené plochy

Okurky /J/ 14,8 215,73

Okurky /P/ 7,5 110,76

Rajčata /J/ 6,52 81,68
Rajčata /P/ 3,71 39,81

Paprika 3,59 37,17

38,89

21,54

41,72

24,70

Salát /J/

Salát /P/

Kedlubny /J/

Kedlubny /P/

12,84
9,07

12,42

9,41

Poznámka: J - jarní výsadba

P - podzimní výsadba
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DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI S VYUŽITÍM TEPLA Z JE JASLOVSKÉ BOHUNICE

František HERZ Ing.
Slovenské energetické podniky, ŠP , Bratislava

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice je umiestnená v loka-
lite, ktorá je vhodná aj pre dodávky tepla vzhľadom na blízkosť
velkých odberatelov tepla. Musíme však podotknúť, že tento aspekt
nebol pri jej umiestňovaní vôbec zohľadňovaný, keďže v tom čase
sa s dodávkami tepla z jadrových zdrojov v praktických úvahách
neuvažovalo. Z tohoto dôvodu bol jadrový zdroj navrhnutý ako čis-
té kondenzačný. V takomto princípe bola vybudovaná a je do t.č.
aj prevádzkovaná JE VI.

V čase výstavby JE V2 sa javila nutnosť rozšírenia zdroja
Tp Trnava o II. etapu výstavbou teplárne na čierne polské uhlie.
V rokoch 1976 - 1978 sa posudzovala možnosť dodávky tepla pre
Trnavu aj v alternatíve dodávky tepla z JE V2. V r. 1976 bol vy-
daný investičný zámer na vybudovanie tepla z JE V2 do Trnavy a za-
čali sa spracovávať projektové úlohy pre obidve alternatívy.
V roku 1979 bola schválená alternatíva dodávky tepla z jadrové-
ho zdroja a slovenská energetika sa týmto stala priekopníckou
vo využívaní jadrových zdrojov na dodávky tepla pre obyvatelstvo
a priemysel. Išlo o stavbu skutočne u nás, ale aj v rámci krajín
RVHP mimoriadnu vzhladom na dĺžku prenosu tepla 23 km ako aj pre-
nášaný výkon - 240 MWt.

V čase rozhodnutia o tejto alternatíve bola už vo vysokom
stupni prípravy JE V2 a pripravovala sa výroba technologického
zariadenia, menovite išlo o turbíny 220 MW, na ktorých si vyža-
dovalo vykonať úpravy z dtvodov odberu tepla čo sa podarilo vo
výrobe zachytiť. Samotné úpi<wy v strojovni z titulu odberu tep-
la pre Trnavu sa realizovali v rámci stavby JE V 2 dodatkom k ÚP.
Toto riešenie možno považovať za šťastné nakoľko posuny vo vý-
stavbe / hlavne v začatí stavby / TN EBO - Trnava by komplikova-
li vykonanie úprav na zdroji už počat, prevádzky JE V 2 ak by sa
zabezpečovali v stavbe samotného napájala.
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K technickému riešeniu TN ESO - Trnava:

Stavba napájača pozostáva z prevádzkových celkov:

PC A - Úpravy v zdroji

PC B - Líniová časť ESO PČS

PC C - Líniová Časť PČS - OST TAZ a Skloplast

PC D - Prečerpávacia stanica / PČS /

PC E - Odovzdávacia stanica / OST / TAZ a Skloplast

Odber tepla z blokov VVER 440 OE V2 je realizovaný prostred-

níctvom horúcej vody s parametrami 150/70°C. Výmenníková stanica

s max. výkonom Q = 240 MW pozostáva zo štyroch základných výmenní-

kov á 600 m2, ktoré sú priradené k 1. resp. 2. bloku VVER 440.

Odber pary je zo VI. resp. VII odberu TG / obr. č. 1 /.

$.a£AUT BLOK . BLOK

I.
ľ','
í.'.

rv.

Schéma vyvedenia tepelného výkonu z JE
do Trnavy

- V2
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Výmenníková stanica včítane obehových čerpadiel a systému
doplňovania a regulácie hladiny konštantného statického tlaku je
umiestnená mimo strojovne HVB v samotnom objekte.

Množstvo dodávaného tepla z výmenníkovej stanice je možné
regulovať v zásade tromi spôsobmi:

vypínaním základných resp. špičkových výmenníkov
otáčkovou reguláciou obehových čerpadiel hydraulickými spoj-
kami
zmenou teploty sieťovej vody regulovaním tlaku vykurovacej
pary.

Tranzitný napájač
Parametre:

- menovitá prenosová kapacita Q * 240 MW
- menovitá teplota sieťovej vody t,* 150°C

t2* 70°C
- max. prípustná teplota vratnej vody t 2 %%x * 100°C
- menovité množstvo sieťovej vody m * 716,5 kg.s
- parametre tepelného napájača 2 x DN 700, P N 2,0 MPa
- dĺžka tepelného napájača - celková L * 23 km

- po PČS C * 13,5 km

Tranzitný napájač je riešený v extraviláne a časti intravi-
lánu mesta Trnavy v pozemnom vedení na nízkych pitkách. V zasta-
vanej časti je napájač uložený v potrubnom kanáli. Kompenzácia
je riešená osovými upchávkovými kompenzátormi a využitím pries-
torovej kompenzácie danej konfiguráciou terénu.

Súčasťou dialkovej dopravy tepla je prečerpávacia stanica
horúcej vody umiestnená na okraji mesta, ktorá je osadená prečer-
pávacími čerpadlami na vratnej vetve a namiešavacími čerpadlami.
Čerpadlá sú vybavené hydraulickými spojkami. V prečerpávacej sta-
nici sú inštalované regulačné armatúry na prepúšťanie horúcej vo-
dy do vratnej vetvy pri prevádzke napájača s akumulačným režimom.
Súčasťou prečerpávacej stanice je dispečerské riadiace stredisko.

Koncovou časťou tepelného napájača je odovzdávacia stanica
v Tp Trnava I. Obsahuje výmenníkovú stanicu s inštalovaným výkonom
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60 MW, ktorá plní funkciu záložného zdroja sústavy v prípade vý-

padku dodávky tepla z EBO a zároveň zabezpečuje pre TAZ ohrev

sieťovej vody na požadovanú teplotu / 150°C /. Ostatné odovzdá-

vacie stanice sú resp. budú napojené na TN odbočkami ako tlako-

vo nezávislé / celkove cca 55 /.

Potreba tepla pre Trnavu predstavuje k roku 2000 349 MWt,

využitie plnej kapacity napájača 240 MW sa očakáva ku koncu 9.5RP.

Generálnym projektantom stavby bol určený Energoprojekt

Přerov, práce na samotnej PÚ boli zložité a to vzhľadom najmä

na územnícku prípravu trasy v celkovej dĺžke 23,0 km v poľnohos-

podárskej pôde prevážne 1. bonity / cca 12 ha trvalý záber/. Úvod-

ný projekt bol schválený v r. 1982 a stavba sa začala v auguste

1983. Od schválenia investičného zámeru po začatie ubehlo teda

8 rokov. Stavba mala byť ukončená v roku 1986 - I. etapa t.j.

po okraj Trnavy, tento termín však nebol splnený a uvedenie stav-

by de prevádzky v roku 1987 bolo posunutá s dvojmesačným onesko-

rením.

V priebehu výstavby došlo k vážnejšej havárii potrubia

umiestneného na vysokých stojkách v dĺžke 685 m. Podlá posudkov

expertíz od 8 organizácii vyplynulo, že projektant zvolil pre na-

pájač v havarovanom úseku takt] sústavu nadzemného vedenia, ktorá

pri prevádzkovom stave a zaťaženiach pri extrémnych klimatických

pomeroch nevyhovuje zodpovedajúcim čsl. normám pre pozemné konš-

trukcie. Navrhnutému systému sa však nedá uprieť progresivnost

riešenia so snahou o zníženie investičných nákladov. Po havárii

bol úsek realizovaný v pozemnom prevedení.

Uvedenie do prevádzky sa vykonávalo komplexným vyskúšaním

po častiach podľa prevádzkových súborov a to v poradí u výmenní-

kovej stanice EBO, odovzdávacej stanice v Tp Trnava a prečerpá-

vacej stanice. Pred komplexnými skúškami sa čistilo zariadenie

surovou vodou z £80, ktoré trvalo cca 1 mesiac.

Počas prevádzky bol dosiahnutý max. dodávaný výkon do Trnavy

54 MW v novembri 1988, vzhľadom na miernu zimu bol dodávaný vý-

kon nižší okolo 30 - 35 MW. V tomto roku sa očakáva pripojenie

cca 30 MW a dá sa predpokladať odber okolo 100 MW. V súčasnej do-

be sa letná prevádzka zabezpečuje z Tp Trnava, dodávaný výkon je
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10 MW, parametre HV 75/57-58°C. V letnej odstávke sa vykonáva-
lo čistenie okruhu TN filtráciou vody na pieskových filtroch EBO,
ktoré trvalo cca 20 dní. Nerozpustné látky pred filtráciou pre-
kračovali 10 x hodnotu predpísanú normou ÍSN 38 33 50 a priezrač-
nosf bola 20 H. Po filtrácii sa dosiahli predpísané hodnoty 5 mg/l
nerozpustných látok a 90 % priezračnosf.

Za zmienku stojí doplňovanie systému TN. Doplňuje sa cca
2 - 4 t/h, čo svedčí o vysokej tesnosti napájača a siete / obsah
siete je cca 18 000 m /. Napájač je plnený zmäkčenou vodou z CHUV
v EBO, ktorá bola pre tieto účely v rámci stavby TN doplnená. Ka-
pacita doplňovania je 40 m /hod.

Riadiaci systém tepelného napájača a mestskej siete je ovlá-
daný z dispečerského pracoviska v prečerpávacej stanici. Všetky
odovzdávacie stanice budú postupne napojené cez kábelové vedenia
na dispečerské pracovisko vybavené počítačom AOT 4 500 a budú
riadené jednak mikroprocesormi autonómne a centrálne z riadiace-
ho pracoviska.

Bezpečnost dodávky tepla z radiačného hľadiska riešili pos-
tupne zadávacia, predbežná a predprevádzková bezpečnostná sprá-
va. Schvalované boli ČSKAE. V súčasnosti sú vydané limity a pod-
mienky ČSKAE vyvedenie tepla z EBO do Trnavy ako súčasť limitov
a podmienok prevádzky JE V2.

Najväčšie problémy pri využívaní tepelného napájača sa uka-
zuje pripojovanie odberatelov tepla. Mesto Trnava má parnú sús-
tavu CZT so zdrojom v Tp Trnava, ktorá sa rozprestiera prevážne
v západnej časti mesta. Prívod napájača a jeho obchvat Trnavy
je východným smerom, kde sa v súčasnej dobe postupne pripojujú
odberatelia na horúcu vodu, ktorí mali doteraz vlastné zdroje
na paru, ale aj na HV. Až vo vykurovacej sezóne príde k dodávke
tepla vo výške 20 MW do sídliska Linčianska, ktoré je doteraz
zásobované z Tp Trnava. V 9. 5RP postupne v troch stavbách sa
vykoná prevod pat nej siete na horúcovodný systém s možnosťou na-
pojenia cca 90 MW. K príprave odberatelov na napojenie sa veno-
vala maximálna pozorrosť zo strany investora napájača, ale aj ONV
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a straníckych orgánov, neprinieslo to však zodpovedajúce kladné
výsledky. Veľké nedostatky sa vyskytli hlavne v dodávateľskom,
projekčnom, ale aj investorskom zabezpečovaní. Otvorené problé-
my museli byť riešené dokonca vládou SSR. Po dlhých prieťahoch
bol určený pre odberateľov bytovej sféry ako investor Stavoinves-
ta Bratislava, dodávateľom Pozemné stavby Trnava a projektantom
Stavoprojekt Trnava. Komplikovanejšia je situácia u ostatných
odberateľov patriacich rôznym rezortom. Celkove sa napojí na na-
pájač 60 odberateľov k 1.10.1989 ich bude 16.

Stojí za pozornosť pripojenie obce Jaslovské Bohunice vzdia-
lenej od napájača cca 4 km. Využili sme tu poznatky a skúsenosti
zásobovania teplom obec Zliv vo vašom kraji za aktívnej pomoci
KS CZT pri JČE, za čo patrí našim kolegom vďaka. Očakávame, že
pripojenie sa uskutoční v r. 1991. Využitím skúseností sa výraz-
ne znižujú investičné náklady oproti predtým navrhovanému riešeniu.

Ako sme už na začiatku uviedli jadrový zdroj Jaslovská Bo-
hunice leží v oblasti vhodnej na zásobovanie teplom aj do iných
lokalít. V auguste t.r. bola zo strany FMPE povolená stavba TN
EBO - Leopoldov, Hlohovec o kapacite 240 MW s napojením na JE V 1.
Parametre HV 180/70°C po Slovlik Leopoldov a 150/ 70°C do Hlohov-
ca, PN 2,5 MPa, dĺžka trasy 16,3 km.

Špecifickou požiadavkou pre lokalitu Leopoldov je dodávka
tepla pre technologické potreby závadu Slovlik Leopoldov vo výške
69,8 MW s vysokým ročným využitím. Pre potreby technológie je nut-
né zabezpečiť výrobu sýtej pary o 0,4 MPa.

Za účelom splnenia tejto požiadavky sa prijalo riešenie zís-
kavania pary v parogenerátoroch.

Horúca voda sa vo VS EBO pri VI ohřeje na konštantnú teplo-
tu 180°C a privedie sa napájačom do odovzdávacej stanice n.p. Slov-
lik Leopoldov. V sekundárnych parogenerátoroch / 2 + 1, jednot-
kový výkon PG 35 MW / sa vyrobí sýta para o p = 0,4 MPa a t =143,6°C.
Ochladená obehová voda zo sekundárnych PG o konštantnej teplote
cca 150°C sa použije pre ohrev napájacej vody pre PG, pre horúco-
vodný vykurovací systém 100/50°C n.p. Slovlik a pre SCZT Leopoldov,
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Hlohovec s parametrami 15O/7O°C. Príprava vody pre SCZT Leopol-
dov Hlohovec sa uskutoční v prečerpávacej stanice namieSavaním
podlá teplôt vonkajšieho vzduchu.

Zásadná technologická schéma napojenia výmenníkovej stani-
ce na zdroj JE VI viá. obr. č. 2

/. JtfAUT. BIDU g. KAUT. BIDM

i rŕMtNNuiovA'smmcA II

obr. č . 2

Vo výhľade po roku 2000 sa uvažuje so zásobovaním teplom
z komplexu JE VI a JE V2 Jaslovské Bohunice aj do Bratislavy.
Vzdialenosť na okraj Bratislavy predstavuje 56 km. Dodávaný vý-
kon 750 MW o parametroch 15O/7O°C, D N 2 x 1200. Na obr. č. 3
je oblastná sústava CZT Elektrární Jaslovské Bohunice.
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