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1.ÚV0D

K uspokojovaní energetických potřeb slouží v konečné podobě prakticky jen dvě

formy energie - elektřina a teplo. Elektřina jako forma ušlechtilejší a s vyšší

energií může přitom být přímo transformována na teplo a pokrývat jeho potřebu. Elek-

třina je pro mnohé účt-ly nezastupitelná, větší podíl v konečné spotřebě - téměř asi

80% - však připadá na teplo. Ze spotřeby prvotních energetických zdrojů vyžaduje

zabezpečování spotřeby tepla asi 40%. I v bilanci primárních energetických zdrojů

představuje ovsem teplo nejvýznamnější položku.

Pokrývání spotřeby tepla je však navíc pro všechny obyvatele velmi citlivou

otázkou, nebof nedostatek tepla se překonává v mnoha situacích hůře než nedostatek

elektřiny. Je tedy zřejmé, že zásobování teplem je nutno věnovat maximální pozornost.

Význam této úlohy roste s pokračující urbanizací, protože při uspokojování po-

třeby tepla ve větších sídlech lze uplatnit jen takové způsoby, které jsou v celko-

vém souladu s jejich ostatními potřebami a omezeními vyplývajícími z jejich exis-

tence.

Významný a stále rostoucí vliv zde má celková ekologická situace a nezbytnost

chránit a zlepšovat životní prostředí. Klíčové postavení má v tomto ohledu stupeň

znečištění ovzduší, které u mnoha sídel i celých oblastí překračuje únosnou míru.

V našich podmínkách se projevuje velmi nepříznivě skutečnost', že hlavním prvot-

ním energetickým zdrojem je dosud u nás hnědé uhlí, jehož vlastnosti nejsou z ekolo-

gického hlediska příznivé. Jeho zásoby jsou mimoto omezené a těžba se z ekonomických

i ekologických důvodů omezuje.

Černé uhlí z našich ložisek se rovněž těží stále nákladněji a také jeho těžba

pozvolně klesá. Asi ze dvou třetin je určeno pro koksování.

Domácí ložiska ropy jsou zanedbatelná. Nízká je ve srovnání s potřebou rovněž

těžila zemního plynu, která řádově dosahuje 1 rnld. m /r. I když některé prognózy vý-

skytu zemního plynu u nás jsou poměrně příznivé, je nutno i v budoucnosti spoléhat

z více než 90% na jeho dovoz.

Obnovitelné zdroje mají u nás omezený potenciál. Využití sluneční energie,

která je jejich nejvýznamnější složkou, stojí v cestě méně příznivé klimatické pod-

mínky našeho území, takže za dnešního stavu vědy a techniky nelze vůbec počítat

s jejím širším nebo dokonce rozhodujícím významem.

Obnovitelné zdroje mohou mít proto v dohledné perspektivě především jen místní,

resp. doplňkový význam. Ani geotermální energie, která může pomáhat při opatřování

tepla pro některá sídla neho oblasti centralizovaným způsobem, nemůže překročit

velmi omezený rámec.

Druhotné energetické zdroje, mezi nimiž převažuje odpadové teplo, jsou v pří-

padech, které zaručovaly nejvyáSÍ efekt, již poměrně dosti využity. V ostatních

případech se naráží na nesoulad mezi jejich výskytem a potřebou tepla jak z hle-

diska lokalizace, časového průběhu, tak i z hlediska nákladů potřebných k využití

těchto zdrojů. Navíc je problém změny struktury naší průmyslové výroby, s jejímž

uskutečněním by se mohla řada zdrojů druhotné energie, resp. odpadového tepla zmen-

šit nebo někde příp. i vymizet.

Z netradičních způsobů získávání tepla a využití obnovitelných zdrojů by mohlo

nabýt významného rozsahu přečerpávání tepla. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že

k tomu účelu bude nutno mít k dispozici potřebný elektrický výkon a elektrickou

energii.



Využité obnovitelné zdroje včetně přečerpávání tepla představovaly u nás
v r. 1980 asi 0,02% veškeré spotřeby prvotních energetických zdrojů, přičemž více
než polovina připadala na přečerpávání tepla. V r. 2000 by mohl činit přínos 1%,
z téhož asi 7/10 by dávalo přečerpávání tepla. Téměř polovinu z toho spotřebuje
podle předpokladu zemědělství.

Je tedy zřejmé, že bilanci, spotřeby energie může vyrovnávat jen dovoz, který
v r. 2000 dosáhne již 50% ročni spotřeby prvotních energetických zdrojů, především
ropy a zvláště pak zemního plynu. Takový rozsah dovozu ovšem značně zatěžuje celé
národní hospodářství a problém zajišťování energetických zdrojů tedy spočívá v roz-
hodující míře v možnostech placení dovozu paliv a energie.

Ze všech primárních zdrojů energie se pro nás jeví jako relativně nezabczpeč-
nější energie jaderná. Potenciál jaderných výroben je z hlediska zásobování teplem
neobyčejně vysoký. Oen v jaderných elektrárnách, nutných pro zajištění spotřeby
elektřiny, je, resp. bude k dispozici takové množství tepla, že by stačilo k záso-
bení velkého počtu obyvatel i průmyslových závodů.

Možnostem a podmínkám využití jaderných centrál k zásobování teplem je věnová-
na tato studie. Jejím cílem není ani prognóza spotřeby energie a určení podrobné
struktury bilance prvotních energetických zdrojů, ani na druhé straně popis tech-
nického řešení jaderných centrál. Jde především o vnější vztahy jaderných centrál
a jejich možné uplatnění v zásobovacích soustavách.

2. POTŘEBA TEPLA

Je nutno rozeznávat potřebu tepla o vysokém ( 300°C), středním (100-300°C)
a nízkém potenciálu ( 100°C). Hranice mezi těmito kategoriemi se udává i jinak,
někdy se zavádí ještě i pojem biologického tepla ( 40°C). Z celkové konečné spotře-
by energie připadá na teplo téměř 80%, z toho zhruba 1/3 na teplo vysokopotenciální.
Do r. 2000 se předpokládá mírný pokles asi na 75%, z toho má činit teplo nízko-
- a středopotenciální teplo 50°C.

Spotřeba vysokopotenciálního tepla se může krýt jen bud přímým spalováním pa-
liva nebo elektřinou. Čím nižší je teplotní úroveň, tím větší je počet možných způ-
sobů opatření tohoto tepla, tj.
a) přímé spalování tuhých, kapalných čí plynných paliv na místě potřeby tepla
b) přeměna elektřiny (elektroteplo)
c) místní (decentralizované) využití obnovitelných a netradičních zdrojů

d) místní (decentralizované) využití druhotných energetických zdrojů
e) centralizované zásobování teplem (CZT) pomocí tepelných sítí.

Centralizované zásobování může v sobě zahrnovat využití všech prvotních i dru-
hotných energetických zdrojů i přečerpávání tepla.

V energetických bilancích se pod pojmem teplo rozumí takové teplo, které lze
dodat místo jeho spotřeby pomoci vody, páry nebo případně pomoci jiných teplonosných
látek. Jde tedy o teplo nízko- a středopotenciální. Spotřeba středopotenciálního
tepla je asi desetkrát menší, než nízkopotenciálniho. Lze tedy bez citelné chyby
konstatovat, že předmětem této studie je teplo dopravitelné tepelnými sítěmi, tj.
teplo s teplotní úrovní max. 200°C. Toto teplo je použitelné pro vytápění, přípravu
teplé užitkové vody (TUV), pro větrání klimatizací a pro technologické procesy,



které nevyžadují vyšší teploty.

Potřebu tepla lze dělit na

závislou na teplotě ovzduší (pro vytápění, větrání, klimatizaci)

- prakticky nezávislou na teplotě ovzduší (pro výrobní procesy, zejména ty, u nichž

teplota vstupní suroviny není celkem ovlivněna teplotou ovzduší).

Toto dělení má význam z hlediska rovnoměrnosti potřeby tepla během roku, která

ovlivňuje hospodárnost zásobovacího systému.

Postavení tepla v čs. energetické bilanci lze posoudit podle podílu použitých

jednotlivých prvotních energetických zdrojů na celkové spotřebě energie (tab. 1)

a podle struktury konečné spotřeby energie (tab. 2).

Tab. 1 Spotřeba prvotních energetických zdrojů v ČSSR

Bok

tuba paliva

kapalni paliva

plynná paliva

paliva celkes

primární elektřina,
teplo a ostatní (JE)

celkem

vlastni zdroje

dovoz

1948

95,4

2,0

-

97.4

2.6

100

91,0

9.0

1955

95.7

3.4

0.4

99,5

0.5

100

87,2

12,8

1960

90,4

6,2

2.9

99.5

0.5

100

88,3

11,7

1970

76,7

13,5

3,5

98.7

1.3

100

72.3

27,7

1980

62.0

26,3

8,9

97,2

2.8

100

59,2

40,8

1985

61.0

21,8

11,0

93.8

6,2

100

56.0

44,0

2000

43,9

26,9

20,8

81,6

18.4

100

45.0

55.0

Tab. 2 Struktura konečné spotřeby energie v ČSSR

Rok

tuhá paliva

kapalni paliva

plynná paliva

paliva celkea

teplo

elektřina

celken

1855

82,2

5.3

11.6

70,1

16,4

4.5

100,0

I960

55,8

8.1

13,0

70,9

17,3

5,8

100,0

1970

40,0

17,9

12,5

70,4

21,2

8.4

100.0

1980

28,0

21.1

16.0

65.1

24,6

10,3

100,0

1989

30,3

18.1

17,9

64,3

24.2

11.5

100,0

2000

24.2

12,2

21.6

58.0

27,1

14.9

100,0

2010

19,2

11.1

23.0

53.3

29.3

17,4

10C.0



Naprostá většina prvotních energetických zdrojů se spotřebuje ve výrobní sféře

(v průmyslu), podíl pro nevýrobní sféru (obyvatelstvo) však postupně roste. Z tabu-

lek č. 1 a 2 jsou zřejmé tyto základní skutečnosti:

- Úloha tuhých paliv klesá, stejně jako (po rozmachu v období 1970-1980) kapalných

paliv. Naproti tomu silně roste úloha plynných paliv a prudce stoupá také podíl

primární elektřiny a tepla, v němž mají zcela rozhodující význam jaderné elek-

trárny (výroba ve vodních elektrárnách se příliš nezvětšuje)

- V konečné spotřebě se projevují stejné tendence. Navíc lze zaznamenat trvalý růst

zastoupení tepla a elektřiny. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že přímá spotřeba

paliv jde v naprosté většině na přeměnu v teplo v decentralizovaných zařízeních.

Celkově vyplývá podle úvah (1987) o bytové výstavbě, racionalizaci spotřeby ve vý-

robní i nevýrobní sféře předpokládaný vývoj výroby a spotřeby tepla, uvedený v tab.3.

lab. 3 Vývoj výroby a spotřeby tepla v ČSSR 10 3 TJ

Rok

výroba tepla celkem

v tou:

decentralizované

centralizované

ztráty v s í t ích

spotřeba tepla celkem

v tom:

výrobní sféra

nevýrobní sféra

1980

854,3

327,4

526,9

11.2

843,1

455,9

387,2

1985

900,5

358,0

542.5

12.2

888,3

459,3

429,0

1990

961,6

389,2

572,4

14.3

947,3

474,5

472.8

1995

1 013,1

417,5

595,6

17,2

995,9

460,6

515,3

2000

1 064,6

441,0

623.6

21,0

1 043,6

482.6

561,3

Výroba tepla centralizovaným způsobem se dosud z větší části odehrává v závod-

ních teplárnách a výtopnách, protože závody s větším počtem objektů jsou prakticky

vždy zásobovány centralizovane pomocí tepelných síti, byt jen vnitrozávodních.

Vzhledem k tomu, že decentralizovaná výroba tepla se prakticky celá uskutečňu-

je v nevýrobní sféře a s ohledem na rozmístění decentralizované spotřeby po území

státu i v hospodářských centrech se využíváni ušlechtilých paliv, zejména zemního

plynu,soustřeďuje přednostně do této oblasti.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, u odběratelů jde v konečné fázi jen o dvě formy ener-

gie, elektřinu a teplo, přičemž teplo převažuje. Ukazuje to poměr spotřeby elekřiny

a tepla, jehož vývoj v posledním období a prognózu pro další výhled ukazuje tab. 4.

Tab. 4 Poměr spotřeby elektřiny a tepla E/Q

Rok

E/Q

1980

0,444

1985

0,468

1990

0,496

1995

0,535

TJ/TJ

2000

0,575



Je zřejmé, že podíl elektřiny SR zvyšuje, přesto však ve srovnání s vyspělými

státy je stále ještě nízký. Protože dostatek elektrické energie je jedním ze základ-

ních předpokladů k dosa/ení vysoké efektivnosti národního hospodářství, jak potvr-

zují mj. světové statistiky, a protože elektřina je navíc použitelná, resp. u něk-

terých způsobů zásobování nezbytná k pokrývání potřeb tepla, nelze řešit problémy

zásobování teplem odtrženě od zásobováni elektřinou.

Uvedené číselné hodnoty nají především smysl orientační, ukazují některé zá-

kladní vztahy a souvislosti, ze kterých musí vycházet strategie zabezpečování ná-

rodního hospodářství teplem a volba i koncepce jednotlivých způsobů zásobování

teplem.

Prognózy dalšího vývoje spotřeby prvotních zdrojů energie, i spotřeby jednotli-

vých forem energie semeni podle vývoje národního hospodářství a celkové energetické

situace. Poslední vývoj napr. vede k představě o celkově nižší spotřebě primárních

zdrojů 100 až 108 mil. tmp v r. 2005 proti původně předpokládaným 116 mil.tmp, při-

čemž u nevýrobní sféry by mělo dojít ke vzrůstu spotřeby o 10 až 12 mil. tmp, u vý-

robní sféry naopak k,poklesu o 15 až 21 mil. tmp. Takové snížení ovšem není možné

dosáhnout jen racionalizací spotřeby, ale především změnou struktury naší průmyslové

výroby.

Je tedy zřejmé, že působí celá řada faktorů, jež dnes nemohou být v plném roz-

sahu známy, resp. vyjasněny. Číselné údaje, pokud jsou zde uváděny, mají pouze po-

skytnout dostatečně přesnou představu o tom, jaké možnosti použití jaderných zdrojů

se jeví z hlediska potřeby tepla. Nemohou být a nejsou ani podrobnou bilancí potře-

by tepla dnes, ani prognózou jejího dalšího vývoje.

Dobrou představu o možnostech uplatnění jaderné energie k zásobování národního

hospodářství teplem skýtá přehled vývoje dodávek tepla z tepelných sítí resortu

FMPE, tj. ĚEZ + SEP, který je znázorněn na obr. 1 /?/.

Jadernou energii k dodávce tepla totiž jiným ne? centralizovaným způsobem prak-

ticky využít nelze a příslušné jaderné zdroje odpovídají svojí velikostí také spíše

velkým veřejným soustavám centralizovaného zásobování teplem než soustavám závodním.

I toho připadalo na dodávku

v horké vodě v páře

1987 30,8 % 60,2 %

Dodávka v páře je stále ještě poměrně vysoká, hlavně pro průmysl. Tam, kde jsou

dnes městské soustavy a tepené sítě parní, půjde v budoucnosti o jejich převedení

na horkovodní. Oůvod není pouze v tom, že z jaderných zdrojů je na větší vzdálenost

možno dodávat teplo jen horkovodními sítěmi, ale také v lepší energetické účinnosti

a celkově vyšší hospodárnosti horkovodních systémů oproti parním.

Zajímavý a důležitý je také přehled dodávek pro průmysl, resp. socialistický

sektor a pro bytový otop (obr. 2). Je patrné, že prudčeji se rozvíjí dodávka tepla

pro bytový otop. Přitom ovšem v diagramu podchycená dodávka tepla pro socialistický

sektor má převážně rovněž charakter otopné spotřeby. Svědčí o tom doba využití

maxima přihlášeného příkonu (obr. 3), která se přiliž s vývojem podílu pro socialis-

tický a bytový odběr nemění.

Vzhledem k tomu, že trvale stoupá dodávka tepla pro bytové účely, je třeba

analyzovat možný vývoj měrné spotřeby tepla pro průměrný byt.

Dnešní spotřeba tepla u bytů, zásobovaných z veřejných tepelných sítí (FMPE)

je průměrně:



55.2 GJ/r (100 h)

z toho pro: vytápění 40,4 GJ/r (73,2 %)

ohřev TUV 14,8 GJ/r (26,8 %)

spotřeba prvotních zdrojů na byt je průměrně

90.3 GJ/r (100 %)

z toho na: vytápění 66,1 GJ/r (73,2 H)

TUV 24,2 GJ/r (26,8 % ) .

Tomu odpovídá účinnost, resp. stupeň využití energie paliva při centralizované

dodávce tepla pro byt 61,1 H.

Je zřejmé, že jde o průměrnou hodnotu, přičemž obvykle je účinnost vzhledem

k provozním režimům při dnrlávnfi tfipla pro vytápění vyšší, při dodávce TUV pak nižší,

než tato průměrná hodnota.

Z číslené hodnoty účinnosti však vyplývá, že je ještě rada nevyčerpaných možno-

stí ke zvyšování energetické účinnosti, resp. stupně využití paliva.

Účinnost jG jednoznačným údajem pouze v případě, že jde o dodávku tepla z výto-

pen, resp. redukcí přímo z kotlů, tj. z jednoduchého topného oběhu. Pokud se teplo

dodává z kombinovaného teplárenského oběhu, v němž se současně vyrábí i elektrický

proud, pak se obvykle pracuje s hodnotou

E + Q
kde

QP

E - elektřina vyrobená v kombinovaném cyklu GJ (MWh)

Q - teplo dodané z tohoto oběhu GJ (MWh)

Q - teplo přivedené v palivu GJ (MWh)

Poněvadž se sčítají dvě formy energie nestejné kvality, nejde v pravém slova

smyslu o účinnost, nýbrž o stupeň využití energie, přivedené v palivu.

Existuje řada metod, které různým způsobem vyrovnávají nestejnou kvalitu

(energii) obou forem energie, dodávaných z teplárenského oběhu.

Uvedená celostátní průměrná hodnota 61,1% tedy představuje průměrné využití

energie paliva, přivedeného do soustav centralizovaného zásobování teplem. V pří-

znivých případech dosahuje stupeň využití energie paliva až kolem = 85 %. Z toho

jsou patrné možnosti zlepšování.

Při kombinované výrobě elektřiny a tepla v teplárenském cyklu vzniká oproti

oddělené výrobě stejného množství elektřiny v kondenzační elektrárně a tepla ve

výtopně velká úspora paliv. Záleží pak na tom, zda se tato úspora připíše jen ve

prospěch elektřiny (takže se pak počítá s měrnou spotřebou na výrobu elektřiny

v kombinovaném - protitlakém - cyklu

1
q = kWh/kWh (nebo jen ve prospěch tepla (takže měrná spotřeba na

m ' el

jednotku tepla dodaného do tepelné sítě činí jen asi 0,3 až 0,9 MWh/MWh, resp.GJ/GJ).

Mezi těmito krajními případy je více než 20 různých metod na dělení spotřeby paliva,

resp. dosažených úspor mezi elektřinu a teplo. Je tedy zřejmé, že je možno setkat

se (zejména v zahraniční literatuře) s údaji o potřebě primárních zdrojů pro dodáv-

ku tepla, která je menší než teplo dodané z kombinovaného oběhu.

Větší průmyslové závody jsou - jak již bylo zmíněno - zásobovány teplem prak-

ticky vždy centralizované. Celkový další vývoj spotřeby tepla pro průmysl, která

dnes je asi 3,5 násobně větší, než spotřeba zajisíovaná veřejnými soustavami CZT,
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záleží na tom, jakou bude mít průmysl skladbu a výrobní program. 3e ovšem třeba

předpokládat, že dojde k určitému přesunu od těžkého ke spotřebnímu průmyslu. Tím

by tedy také ve větší míře přešla potřeba tepla z oblastí vysokopotenciální do

oblasti nízko- a středopotenciálního tepla (do 200°C) pro vytápění, dodávku TUV

a ohřev různých lázní í pro jiné technologické účely.

Jinak je ovšem nutno očekávat, že v dodávkách tepla pro průmysl dojde k výraz-

nému snižování. Např. u vytápění výrobních hal lze bez zvláštních problémů dosáhnout

úsporu min. 10°Í. K racionalizaci může značně přispět nejen vývoj technologických

postupů, ale také řízení výrobních procesů tak, aby nedocházelo k chodu naprázdno.

Celkově bude ovšem i v budoucnosti potřeba tepla pro průmysl přes nezbytné snahy

o úsporná opatření veliká, posune se však - jak již bylo zmíněno - více do oblasti

teplot, vyhovujících pro jaderné zdroje.

U průmyslových závodů, zásobovaných z vlastních zdrojů tepla, povede vývoj

v zesílené míře k napojováni na veřejné soustavy CZT, pokud budou v dosažitelné

vzdálenosti. Důvody k tomu budou

ekologické, tj. nutnost chránit životní prostředí a zejména čistotu ovzduší vůbec

a v místě potřeby tepla pak zvláší

potíže při získávání vhodného paliva, vyhovujícího jak z hlediska co nejlepší

ochrany životního prostředí, tak i cenou.

Pro vývoj spotřeby tepla pro byty, dodávaného ze soustav CZT, je rozhodující

otázkou počet ústředně vytápěných bytů. Poněvadž všechny nové byty v KBV (komplex-

ní bytové výstavbě) jsou ústředně vytápěné a také naprostá většina bytů rekonstruo-

vaných a bytů v rodinných domcích se vybavuje ústředním vytápěním, roste velmi silně

podíl ústředně vytápěných bytů v celostátním měřítku a tím, i potenciální možnosti

rozvoje CZT.

Podle dosavadního vývoje lze předpokládat, že podíl ústředně vytápěných bytů

bude činit v roce zhruba

Rok

%

2000

55 - 60

2010

60 - 65

2030

65 - 70

Bytů, zásobovaných centralizovaným způsobem z tepelných sítí ČEZ a SEP

k 31.12.1985 bylo 515 747, ke stejnému dni v r. 1987 jíž 556 486, tj. asi o 8% více.

Mimoto byl velký počet bytů zásobován centralizované z komunálních zdrojů (v Praze

např. tehdejšími "Pražskými teplárnami", v Ostravě podnikem "Zásobován1' teplem")

a také v některých případech i ze závodních zdrojů. Lze tedy říci, že přes všechny

překážky trvale roste podíl bytů a obyvatel, zásobovaných centralizované. Dnes činí

podíl bytů zásobovaných centralizovane teplem téměř 20% z celkového počtu bytů

v ČSSR.

V oblasti bytové potřeby je možné a nutné další snižování spotřeby tepla.

U nových bytů se může např. spotřeba tepla pro vytápění průměrného bytu zmenšit

téměř na polovinu. Přičemž spodní hranici snižování příkonu a spotřeby určuje ne-

zbytnost dostačujícího větrání. Protože se ovšem budou vedle sebe vyskytovat byty,

postavené v různých obdobích, a na celkovou spotřebu má vliv také dodávka TUV, po-

čítá Studie lil s příkonem a roční spotřebou na měrný byt (tab. 5) při započtení

základní vybavenosti pro bytový soubor podle tab. 5. Vychází přitom ze zdokonalení
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tepelně-izolačních vlastností budov, regulaci vytápění i dodávky TUV a měření spo-

třeby TUV v jednotlivých bytech.

Tab. 5 Potřeba tepla vztažená na měrný byt včetně základní
vybavenosti

H ok

Max. potřeba při
době využití ma-
xima 2100 h/r

Roční spotřeba

kff

MWh/r

1985

8,1

17,1

2000*

7

14

,1

.9

2010

6,5

13,7

2020

6

12

,1

9

2030

6

12,

1

9

Studie předpokládá ještě možnost dalšího snížení spotřeby o 13% (v r. 2000)

až 16% (v r. 2020). Vyčíslené snížení spotřeby se celkově shoduje, resp. je jen

0 málo nižší než úspory, jichž bylo během 15 let dosaženo ve Stockholmu, kde se

spotřeba na byt zmenšila o 40%, a to výlučně pomocí technických opatření s vylou-

čením lidského faktoru a bez zainteresování uživatelů na úsporách tepla za pomocí

bytových měřičů spotřeby tepla pro vytápění. 0 vývoji na tomto poli svědčí napr.

také skutečnost, že v důsledku úsporných opatření celková spotřeba tepla v bytovém

sektoru v Dánsku od r. 1970 klesá.

Doba využití smluvního tepelného příkonu soustav C2T se pohybuje v průměru

v období 1977 až 1987 mezi 2596 (1977) až 2452 (1987). Přes výkyvy v jednotlivých

letech má využití mírně klesající tendenci, což může být v souvislosti s růstem

podílu dodávky tepla pro byty z 27,1% na 30,5% ve stejném období.

Doba využití maxima skutečné potřeby tepla se pohybuje kolem 3300 h/r i více,

což je z hlediska hospodárnosti SCZT výhodné. Přesto je však možné ještě určité

zlepšení, kterého lze dosáhnout např. i dispečerským řízením soustav. V podstatě

však vede ke zvýšení hodnoty již samo sdružování do velkých soustav, nebol s ros-

toucí velikostí SCZT nutně klesá soudobnost špičkových zatížení jednotlivých odbě-

ratelů, čímž při stejné dodávce klesá maximální součtové zatížení.

V každém případě je ovšem třeba usilovat o podchycení celoročního odběru tepla,

aby se odstranilp letní nevytížení soustavy, které zhoršuje ekonomii soustavy.

Příznivě by se mohly projevit odběry tepla pro služby a komunální podniky.

Důležitou otázkou je koncentrace a rozmístěni potřeby tepla. Ve všech oblastech

ČSSR se projevuje rostoucí urbanizace, v jednotlivých okresech je ve městech sou-

středěno nejčastěji 60 - 70% jeho obyvatel. Přitom sídla s 5000 obyvateli a někdy

1 méně mohou být výhodně zásobována z vlastního centralizovaného zdroje (výtopny)

nebo např. ze závodní teplárny nebo výtopny místního závodu.

Z hlediska této studie jde však o možnost jejich zásobování z větších oblast-

ních soustav. Že je to ve vhodných případech dobře možné a účelné, ukazuje *rámý

příklad městečka Zliv. Z elektrárny Mydlovary jde horkovod 145/70°C o délce 2,6 km

do předávací stanice o výkonu 12 MW, z níž distribuční rozvod 110/70°C zásobuje

závod Calofrig a rozvod 110/40°C pak jednoduchým způsobem napojené rodinné domky,

obytné domy, Školy aj. Již v začáteční fázi bylo koncem r. 1970 z celkového počtu

2800 obyvatelů zásobováno 1900 obyvatelů, tj. 68%, ä tento podíl dále postupně

vzrostl.

Tepelné ztráty v tepelných sítích se pohybují v období 1966-1987 mezi 10,0 až

13,9% v závislosti na dodávkách tepla a jejich členění. Zásadně jsou ovlivněny tím,
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že převažoval odběr v páře nad odběrem tepla v horké vodě (1987 - 66,3 PJ proti

38,2 P3).

Důležité je také územní rozložení potřeby. Dnes existuje v ČSSR několik aglo-

merací, resp. oblastí s vysoce soustředěnou potřebou tepla. Při cílevědomé dislokaci

spotřebitelských systémů a zařízení se mohou tyto oblasti dále účelně zvětšovat

a potřeba tepla zahušťovat. Vedle toho se budou vytvářet další oblasti.

Možnosti uplatnění jaderných zdrojů pro dodávku tepla ukazuje např. referát til

tab. 6.

Tab. 6 Spotřeba centralizovaného tepla TJ/r

Rok

centralizovaní
teplo celken

v tom z paliv

výrobny FliPE

závodní
a ostatní zdroje

z odpadního tepla

jaderné zdroje

1985

560 902

514 578

122 897

391 681

45 615

709

1990

602 162

548 374

143 300

405 076

50 638

3 150

1995

615 200

548 320

168 620
(161 000)

379 700

57 600

9 280
(12 500>

2000

630 S00

541 300

189 000
(176 000)

352 300

62 200

27 400
(31 500)

2005

648 000

531 000

181 300
(181 000)

349 700

63 000

54 000
(66 600)

I když jednotlivé prognózy se různí (v závorce jsou např. některé hodnoty

podle 181) a spotřeba závisí také na klimatických poměrech v jednotlivých letech,

ukazují tyto údaje a prognózy z r. 1987 dostatečně přesně, že jsou u nás pro dodáv-

ku z jaderných zdrojů z hlediska potřeby tepla dobré podmínky. Při cílevědomém

usměrňování dislokace spotřebitelských systémů se mohou ještě dále výrazně zlepšovat.
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3. EKOLOGICKÉ POMĚRY A POŽADAVKY

Celková ekologická sitace není u nás příznivá a zejména ovzduší je velmi zatí-

ženo emisemi ze spalovacích procesů. Tuhé emise z velkých zdrojů lze v rozhodující

míre zachytit, např. elektrofiltry pracují až s provozní účinností 97% a vyšší.

Obtížnější je však situace u emisí plynných, kde se škodlivým vlivem projevuje SOj,

jehož únik do ovzduší lze potlačovat různými způsoby odsiřování. V poslední dobĚ

se pozornost soustředil je také na emise N0 x, jimiž se přičítá velmi škodlivý vliv.

V plynných emisích jsou však obsaženy i další škodliviny, sloučeniny stopových prv-

ků a těžkých kovů.

3aký vliv má hnědé uhlí, které je dosud hlavním naším prvotním zdrojem energie,

ukazuje množství emisí S0 2 a NO při spálení 1 mil.t (tab. 7) a porovnání s emisemi

při spálení ekvivalentního množství zemního plynu.

Tab. 7 Množství plynných emisi při spálení 1 nil. t hnedého uhli a při spáleni
ekvivalentního imožství zemního plynu /10/ t

Spotřebitelské zařízeni
(systén)

velké energetické
centrály (elektrárny)

střední (průayslova)
energetika - střední
a malé teplárny,
výtopny

•alé zdroje - kotle
s páaovýal ro*ty
(objektové a blokové
kotelny)

malé zdroje - kotle
sppevnými roSty
(domovní kotelny)

výhřevnost

HJA*

11

13

15

15

uhli

% S

1,5

1,3

1.05

1.05

emise t

so2

28500

22800

19950

19950

MOx

£000

7500

3000

S60

ekrivalentní
soioistvl

zevního plynn
•11.a3

329,2

389,1

448.9

448,9

emise t

so2 «ox

3160

1300

860

220

Množství emisí odpovídá také rozdílným účinnostem jednotlivých zařízení. Vel-

ké centrály mají komín vysoký až 300 metrů, střední mívají 20-80 m a malé zdroje

do 20 m.

Malé tepelné zdroje, tj. lokální topeniště, domovní kotelny aj., umístěné

těsně vedle sebe vytvářejí vlastně plošný zdroj emisí. Jejich spaliny nelze prak-

ticky čistit, filtry, odsiřovací zařízení aj. je možno z technických i ekonomických

důvodů postavit jen u větších zařízení. Mají ještě další závažnou nevýhodu v tom,

že spaliny se z nich odvádějí nízkými komíny (< 20 m) do přízemní vrstvy ovzduší.

Proto i malá sídla v čisté krajině bez průmyslu jsou v některých situacích zamořena

spalinami daleko silněji, než je tomu ve velkých městech.

Je to dáno tím, že maxima imisních polí takového plošného zdroje jsou v jeho

těsné blízkosti a dosahuji hodnot až sta jug/m . Naproti tomu maxima imisních polí

výškového zdroje znečištění (komín až 300 m vysoký) leží podle meteorologických

situací ve vzdálenostech 12 až 3 km od komína. Přitom jsou při nízkých rychlostech
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větru nejméně 30krát nižší než imise, způsobené plošným zdrojem. Při vysoké rychlo-
sti větru jsou pak až 5000krát menší.

Centralizace zásobování teplem a soustřeďování tepelného výkonu do velkých
zdrojů s vysokými komíny tedy zásadně zlepšuje čistotu ovzduší v teplem zásobovaných
lokalitách. Pracují-li tyto zdroje navíc v kombinovaném cyklu, v němž se ušetří
proti rozdělené výrobě tepla a elektřiny průměrně asi 30 až 40% palivo, zmenší se
ve stejném poměru také množství emise a tím se v celkovém měřítku zmenší znečišio-
vání ovzduší. I z tohoto důvodu musí tedy mít kombinovaná teplárenská výroba před-
nost.

Význam CZT pro koncentraci SOg v ovzduší města ukazuje nejnázorněji výsledky
měření, provedeného současně v 6 švédských městech a údaje z Helsinek a Kodaně,
které udávají křivku závislosti koncentrace S0„ na podílu CZT na kryti celkové
potřeby tepla. Přesahuje-li podíl CZT hodnotu 90%, klesají koncentrace pod 10%
z hodnot pří zásobování decentralizovaném. Stejnou závislost ukazují hodnoty namě-
řené při různém stupni CZT v řadě měst u nás i v zahraničí.

Použití obnovitelných zdrojů, označovaných někdy jako "čisté" zdroje, není
však z hlediska ekologie zcela bez problému. U sluneční energie je to v podstatě
jen velká potřeba plochy. Větší důsledky má využití vodní energie, protože vybudo-
vání vodních děl vyvolá trvalé změny v krajině, charakteru vodního toku i okolí
hydrosfére jako celku. Bioplyn představuje čisté palivo, určité nepříjemnosti mohou
vznikat jen při jeho výrobě (zápach). Větrné elektrárny, které by mohly být využity
k elektrickému vytápaní, mohou mít na okolí již větší vliv. Je nebezpečí poruchy
křídel nebo havárie věže a vzniká škodlivé infrazvukové vlnění. Relativně největší
vliv na okolí i na čistotu ovzduší mohou mít geoiermálnl zdroje. Oo ovzduší mohou
unikat páry s obsahem obtížných nebo škodlivých plynů, může docházet ke znečištová-
ní vod různými solemi, plyny, arzénem, těžkými kovy, oxidem křemičitým aj. Může
příp. docházet také k erozi půdy, jejímu propadání, sesuvu aj. Spalování biomasy má
jako každý spalovací proces za následek rovněž znečišťování ovzduší.

Celkově jsou ovšem tyto zdroje ve svých důsledcích pro životní prostředí méně
nepříznivé. Základní skutečností však je, že bude trvat ještě dlouhou dobu, než by
mohly hrát větší úlohu při zásobování energií.

Kapalná paliva mají vzhledem ke své vysoké energetické hustotě méně nepříznivé
důsledky, než sirnaté hnědé uhlí. Projevuje se však u nich nebezpečí úniku a znečiš-
tění půdy a vodních toků. Nejmenší dopad na životní prostředí má z dnešních paliv
zemni plyn. Z tab. 7 je patrné, jak poklesnou emise N0x a jaké množství emisí S

n

2

přitom odpadne. Přesto však i u zemního plynu se projevuje působení plynných exhala-
cí a je také nebezpečí úniku plynu a následných explozí, často s velkými následky.

Uhlí jako prvotní zdroj energie má i další nepříznivé důsledky pro životní
prostředí. 312 jeho těžba narušuje krajinu. Při poruchové těžbě se mění celý relief
krajiny a trvá dlouho, než se tato devastace alespoň zčásti zahladí. Ukládáni popíl-
ku a strusky vyžaduje velké plochy a je velmi obtížné je získat. V různých oblastech
u nás je již možnost rozšiřování skládek vyčerpána. Navíc skladování strusky a po-
pílku vede k nebezpečí znečišťování spodních vod a k sekundární sprašnosti.

"Čisté uhlí", tj. získávání paliv s výhodnějšími vlastnostmi přepracováním
uhlí, má ještě k realizaci v širokém měřítku daleko. U nás jsou rovněž zpracovány
studie pro zplyňování uhlí a pro integrované systémy s využitím jaderného tepla.
Zásadní okolností jsou však nepříliš veliké tuzemské zásoby uhlí. Je tedy nebezpečí,
že řešení úloh spojených s přepracováním uhlí potrvá tak dlouho, že nebude již do-
statek uhlí, které by se mohlo přepracovat.

Zmenšování emisí SO, odsiřováním spalin je velmi nákladné a vyvolává také
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určité komplikace, spojené s ukládáním produktů odsíření. Ani v další etapě nelze po-

čítat s rychlou instalací odsiřovacích zařízení-ve velkém rozsahu.

Slibnější možností skýtá použití fluidního spalování, avšak i jeho zavedení je

u nás opožděno a bylo posléze nutno uchýlit se k licencím.

V poslední době vzrůstají ve světovém měřítku obavy z možného "skleníkového

efektu" vlivem stoupajícího obsahu C0 2 v atmosféře. Světová konference o klimatolo-

gii v Torontu v r. 1988 dává napr. lhůtu 50 let k tomu, aby se dosáhlo zvratu v do-

savadním vývoji, jinak je nebezpečí celosvětových nevratných změn s katastrofálními

důsledky. Obavy se projevují také z tzv. ozónové vrstvy. Zatímco poškození ochranné

ozónové vrstvy se již začalo čelit např. omezením výroby a užiti freonů, je problém

koncentrace C0„ daleko obtížnější. Obratu lze dosáhnout snížením spotřeby energie

a použitím energetických technologií s vyšší účinností a technologií bez emisí CCU.

I tak je nutno počítat s malým růstem teploty.

Existují pouze tři energetické technologie, při nichž nevzniká CO,:

1. jaderné štěpení

2. jaderná fúze

3. sluneční energetické systémy.

Začátek praktického využiti jaderné fúze nelze dnes ještě přesně časově určit,

lze jej pouze hrubě odhadnout na období '-olen r. 2050 nebo později.

Velké solární projekty, které by např. teprve umožnily efektivní uplatnění

vodíkového hospodářství, schopného zabezpečovat energetické potřeby ve světovém

měřítku, jsou zřejmě úlohou po r. 2100. Fotovoltaická zařízení jsou přes znatelný

pokrok v poslední době stále ještě mnohonásobně dražší, než jiné energetické systémy.

Muselo by dojit k zásadnímu objevu na poli získávání vhodných polovodičů a mimoto by

musel být vyřešen i problém dlouhodobější akumulace energie.

Zatím je tedy dostupná jen technologie jaderného štěpení a lze předpokládat,

že lehkovodní reaktory stojí spíše na začátku než na konci svého uplatnění. Po ne-

zbytném dalším zdokonalení mají před sebou velmi dlouhou éru uplatnění, a to i

v symbióze s termojadernými systémy.

Jaderné zdroje nemají ekologické nevýhody, kterými zatěžují životní prostředí

energetické centrály na fosilní paliva, mají však jiná rizika, počínajíc od

- těžby uranu a přitom vznikajícím radioaktivním znečištěním odpadních vod

a spojené s provozem jaderných centrál

- znečištěné kapalné odpady z jejich provozu

- výpuste radioaktivních vzácných plynů při normálním provozu centrál

- nebezpečí radioaktivního ozáření provozního personálu

- manipulace s palivem a skladováni vyhořelého paliva.

Není cílem této publikace a není to ani možné podrobně rozebírat a hodnotit

rizika spojená s použitím jaderných zatížení. Je ovšem nutné připomenout, že v ja-

derné technice byla od samého počátku věnována otázka bezpečnosti takové péče, jako

v žádném jiném oboru techniky. Pokud došlo k haváriím, bylo to hlavně zaviněním

obsluhy. Přesto se pracuje na druhé generaci jaderných reaktorů, jež mají mít přede-

vším větší bezpečnost. Pravděpodobnost větší havárie je u nich vyjádřena hodnotou

10" 5 r.r"1.

Za nutného předpokladu zajištění jaderné elektrárny proti havárii přináší její

provoz pro životní prostředí daleko nižší zatížení, než elektrárny na fosilní paliva,

zejména elektrárny uhelné, jež samy v určitém rozsahu rovněž přispívají k průměrné-

mu dávkovému ekvivalentu obyvatelstva.

U hnědého uhlí se udává obsah uranu 3,3 . 10" H a v černém uhlí 3,7 . 10" %.

Tyto obsahy mohou být podle místních podmínek značne překročeny. Obsah uranu je
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současně i měřítkem obsahu jiných těžkých kovů. Uran je v popílku několikanásobně
zkoncernován. Uvádí se, že 80 až 90% pevných radionuklidů rozpadových řad U-235 a
U-238 je obsaženo v popílku, zbývající zůstává ve strusce. Záleží tedy na účinnosti
filtrů, kolik radioaktivních látek unikne s kouřovou vlečkou z elektrárny do atmos-
féry. Podle anglické studie se při celostátní těžbě 120 mil. t uhlí s průměrným

lori
-1

obsahem uranu 2 . 10 % dostává z rozpadové řady U-238 (U-235 a thorium zanedbány)
různými cestami do atmosféry radon s celkovou aktivitou 3,7 TBq . r~

Plynné radioaktivní exhalace nepředstavují bezprostřední ohrožení okolí. V glo-
bálním měřítku přispívá k zvyšování aktivity atmosféry krypton - 85. Utlumení jeho
emisí je technicky vyřešeno /14/.

Základní cestou ke zmenšení ekologických důsledků zásobování teplem je snížení
spotřeby prvotní energie. Jde tedy jak o úsporu tepla ve spotřebitelských zařízení,
tak i o zvýšení energetické účinnosti přeměn, tj. výroby tepla. K tomu mohou přispí-
vat velké centralizované zdroje, pracující s vyšší účinností, zejména pak zdroje
s kombinovaným teplárenským cyklem. Avšak i tyto zdroje emitují CO^, jehož obsah
v ovzduší se stává hrozbou.

Je tedy zřejmé, že použití jaderných zdrojů dodávajících teplo je cestou k zá-
sadnímu zlepšeni čistoty ovzduší, které je nejtíživějším problémem, a to nejen
v místním, ale v globálním měřítku. Nutným a samozřejmým předpokladem je ovšem jejich
bezpečný a spolehlivý provoz a zabezpečení proti havárii. Tyto podmínky jsou splni-
telné, jak ukazují dosavadní poznatky z provozu jaderných elektráren.

4. PŘEHLED ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V OHRANIČÍ

Způsob a rozsah zásobováni teplem v jednotlivých zemích závisí na
a) velikostí potřeby tepla a jejím časovém průběhu a územním rozložení (soustředění),

tj. m, klimatických podmínkách země, hustotě osídlení a urbanizaci
b) druhu a velikosti zásob a těžby prvotních zdrojů energie v dané zemi
c) možnostech národního hospodářství dané země z hlediska investování do zařízení

pro zásobováni teplem včetně jejich případného dovozu
d) technické vyspělosti země a možnosti výroby zařízeni pro zásobování teplem
e) možnostech národního hospodářství dané země z hlediska dovozu paliv
f) koncepci celostátní energetické politiky.

Přehled zásobování teplem v jiných zemích, který má sloužit k porovnání s řeše-
ním tohoto problému u nás, má proto smysl, je-li zpracován pro země, které mají v co
největším počtu z uvedených bodů a) - f) podmínky podobné nebo mají pro nás význam
z hlediska vzájemných hospodářských vazeb včetnr dodávek paliva či jsou významné
technickým řešením.

V daném případě jde při porovnávání především o příčiny a důvody, pro které
jsou v některých zemích jaderné zdroje pro zajišíovní potřeb tepla používány a v ji-
ných zemích nikoliv. Protože jadernou energii lze prakticky využít jen formou CZT,
musí být rozbor zaměřen na stav a podmínky jeho rozvoje v jednotlivých zemích, proto-
že to ukazuje potenciální možnosti použití jaderných zdrojů k zásobování teplem.
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4.1 NSR
Klimatické podmínky a struktura osídlení jsou blízké našim poměrům. Při 61 mil.

obyvatel je v zemi 92 měst s počten obyvatel více než 100 000. V NSR jsou velké zá-
soby uhlí černého (cca 2* mld. t) i hnědého (cca 55 mld. t), které při dnešní těžbě
vystačí na 300-500 let. Těžební kapacity nejsou dnes plně využity. Zásoby zemního
plynu (190 mld. m ) postačují při dnešním tempu jejich čerpání na 12-15 let.

NSR má velmi silný průmysl, který je schopen rychle reagovat na změny na trhu
energie a pružně dodat potřebná zařízení.

Vzhledem ke své hospodářské síle může NSR dovážet potřebná paliva tak, jak je
to výhodné z hlediska ekonomie i ekologie. Při dovozu se dbá na to, aby dodavatelů
byl větší počet, aby při event, výpadku jednoho dodavatele nebylo ohroženo celé
energetické zásobování.

V dobách levné ropy vznikla velmi rychle orientace na kapalná paliva, která
zejména ve vytápění domácností měla zcela dominující postavení. Po dvou ropných
šocích nastal ústup od ropy u elektráren, při krytí energetické potřeby domácností
má však stále největší podíly, i když se velmi prudce zvyšuje spotřeba zemního
plynu.

Je zřejmé, že v konkurenci s levnými palivy z dovozu je postavení německého
uhlí obtížné, jeho téžba se uměle reguluje a udržuje ze strany státu. Těžiště jeho
spotřeby je v elektrárnách a velkých teplárnách.

Centralizované zásobováni teplem má velký rozsah, přihlášený příkon činí zhruba
35 000 MM u veřejných soustav CZT (závodní soustavy v tom nejsou zahrnuty). Z při-
hlášeného odběru připadalo v r. 1985 na obytné oblasti, služby a veřejné budovy
92,3% na zásobování průmyslu 7,7%. Z celoroční dodávky tepla cca 75% je z kombino-
vaného oběhu (teplárny, elektrárny s odběrem tepla), cca 23% z výtopen a zhruba 2%
z odpadového tepla průmyslových závodů.

I když absolutní rozsah CZT je značný, některé soustavy dosáhly značné veli-
kosti a vzniklo i několik rozsáhlých oblastních soustav, není v relativním měřítku
dosažený stupen takový, jako v některých jiných zemích. Je to zřejmé z toho, že po-
díl bytů napojených na soustavy CZT je 8%, což je ve srovnání s jinými zeměmi
podstatně méně.

Technická úroveň CZT je v NSR velmi vysoká, a to jak ve zdrojích, tak i v roz-
vodu tepla a odběratelských předávacích stanicích. Zásadně se dává přednost velkým
kondenzačním odběrovým turbinám, malé turbiny se vyskytují méně často především
v závodních teplárnách. Je to v souladu s tím, že se dnes mohou prosazovat přede-
vším vetší teplárny. Největší turbiny použité pro CZT jsou soustrojí 450 MN v elek-
trárně Mannheim a 750 MM v elektrárně Bexbach. Již před asi 30 lety se začaly po-
užívat i plynové turbiny, a bylo postaveno několik tepláren jimi vybavených. Byla
vyzkoušena i heliová turbina 50 MW v rámci výzkumu elektráren s vysokoteplotními
reaktory. Největší spalovací turbina pro teplárenské účely má výkon 100 MW.

Tepelné sítě nově budované jsou ze 70% bezkanálové a uplatňuje se u nich řada
progresivních prvků, včetně předpjatých prefabrikátů. Jako teplonosná látka slouží
ve veřejných sítích většinou voda, pára se podílí asi ještě 20%. Rovněž v NSR vzni-
ká proto problém převedení parních sítí na vodní.

Palivem v elektrárnách s odběrem tepla je černé nebo hnědé uhlí, teplárny spa-
lují především černé uhlí, přes 20% připadá na zemní plyn. U výtopen je podíl ze-
mního plynu asi dvojnásobný a pořadí hlavních paliv je plyn - kapalná paliva - uhlí.

Je zřejmé, že při bohaté nabídce paliv a z hlediska ekologie a výhodného
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a levného zemního plynu a při nízké ceně ropy se centralizované zásobování hůře
prosazuje, zejména také vlivem dočerpávání dotací na rozvoj CZT. Působí zde také
velmi strohé předpisy o ochraně ovzduší, takže malé teplárny se při splnění všech
předepsaných podmínek nemohou dobře ekonomicky uplatnit. Proto se dnes staví jen
výjimečně.

Celkově se tedy teplárenství rozvíjí dnes v NSR po třech liniích. Jsou to
a) Městské soustavy CZT (dnes je v HSR téměř 500 tepelných sítí, v řadě měst jsou

2 i 3 tepelné sítě)
b) Oblastní soustavy CZT, které zásobují nejméně dvě lokality (města), resp. celé

oblasti. Tepelné napáječe těchto soustav plní současně funkci tepelné sběrnice
a rozdělovače. Pracuje do nich paralelně větší počet zdrojů včetně stanic pro
využití velkých zdrojů odpadového tepla z průmyslových závodů.

c) Blokové teplárny (mikroteplárny). vybavené diesel-motory nebo malými spalovacími
turbinami, které dodávají teplo na velké vzdálenosti a omezenému okruhu odběra-
telů. Často zásobuji pouze jeden větší objekt. Zprvu se u těchto tepláren, umí-
stěných v centru spotřeby tepla, projevovaly potíže vlivem překračování přípust-
ných emisí. Průmysl však pružně zvládl vývoj nové generace motorů, u nichž jsou
emise NO nižší, a mimoto se uplatňují katalyzátory, snižující emise NO do ovzdu-
ší. Tepelný výkoi těchto míkroelektráren nepřesahuje cca 10 MW.

Třetí linii podporuje ropný a plynárenský průmysl v zájmu odbytu svých paliv.
CZT se však rozvíjí i výstavbou soustav napájených pouze výtopnami, v poslední

dobe též stanicemi s tepelnými čerpadly, které mají výkon řádově v MW.
Přes obtíže, působené zejména silnou konkurencí zemního plynu a celkově nízkou

cenou paliv, rozvíjí se postupné směr b) a dnes je v NSR již 6 velkých oblastních
SCZT. Další je v Západním Berlíně, který je nutno považovat za ucelenou oblast, zá-
sobovanou sedmi paralelně pracujícími teplárnami, resp. elektrárnami. Charakter
oblastních soustav mají do jisté míry ' velké soustavy v Hamburku a Mnichově.

Technický rozvoj CZT zahrnuje všechny úseky CZT, je možno připomenout ještě
velké teplárny, kombinované se spalovnami. Na vysoké úrovni je rovněž měřící, regu-
lační a automatizační technika.

U CZT se vysoce oceňuje mimořádně silný a kladný vliv na čistotu ovzduší v zá-
sobovaných lokalitách a také skutečnost, že systém CZT se nejsnáze přizpůsobí změně
použitých prvotních zdrojů energie a je schopen se s touto změnou vyrovnat, což
u velkého počtu drobných a rozptýlených tepelných zdrojů není dobře možné. Řada tep-
láren i výtopen je také přizpůsobena pro dvojí různé palivo.

jaderná energie byla k dodávce tepla využita zatím jen v pokusné 30 MW elek-
trárne ve výzkumném středisku v Karlsruhe. Z jaderné elektrárny Stade se dodává
60 t/h páry pro solivárnu. Zatím se neuskutečnil záměr zásobovat Hamburk z JE KrOm-
mel a několika obcí z JE Philippsburg.

Jsou vypracovány také další studie a návrhy centrál - výtopen i tepláren men-
šího výkonu, k realizaci však zatím nedošlo.

K 31.12.1987 bylo v NSR celkem 18 jaderných elektráren 22 bloky o celkovém
instalovaném výkonu 21 311 MW, které v r. 1988 dodaly 34* z celkové roční výroby
elektřiny. Provozní zkušenosti s těmito elektrárnami jsou příznivé. Návrhy na okam-
žité ukončení provozu jaderných elektráren a na úplný odklon od používání jaderné
energie se proti nemohly prosadit, neboí ekonomické i ekologické důsledky tohoto
kroku by byly velmi tíživé, resp. neúnosné.

Opozice proti jaderným elektrárnám nemohla zarazit jejich výstavbu, avšak do-
statečný elektrický výkon v elektrizační soustavě spolu se snahou udržet provoz
dolů spotřebou uhlí v elektrárnách vede k omezení jejich dalšího rozvoje, které je
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ovšem zřejmě dočasné.

Je zřejmé, že pří použití jaderné energie k zásobování teplem by v první řadě

přicházelo v úvahu použití jaderných elektráren jako tepelných zdrojů pro oblastní

soustavy CZT. Žádná taková soustava nebyla dosud vybudována a ani se o ní zatím

nehovoří. Důvod spočívá v tom, že energetická situace NSR zatím nenutí k takovému

řešení jednak pro dostatek levných energetických zdrojů, ekclogicky přijatelných,

jednak pro rozsah opatření, která udržují ekologickou situaci v potřebných mezích.

Jaderné teplo pro CZT tedy není v současné době nezbytné, mimoto by naráželo na

konkurenci levného zemního plynu. Pracuje se ovšem na otázkách jaderného tepláren-

ství a také na problému využití vysokopotenciálního jaderného tepla pro technolo-

gické účely a pro přepracování uhlí v integrovaných energetických systémech.

Situace je však natolik připravena, že by mohly být jaderné elektrárny použity

pro zásobování teplem formou oblastních soustav centralizovaného zásobování teplem.

Dá se očekávat, že za 10 až 15 let budou základní tepelné zatížení velkých tepelných

aglomerací krýt jaderné zdroje /28/.

42 NDR
přešla vzhledem k ceně ropy na zesílené a důsledné využívání domácího hnědého

uhlí, kterého se těží kolem 300 mil. t ročně. Jeho zásoby při dnešní těžbě vystači-

ly asi 100 let. Toto uhlí má sice v některých ohledech příznivější vlastnosti, než

naše hnědé uhlí, přesto však přináší velké zatížení životního prostředí. To spolu

s velkou výstavbou bytů vedlo nutně k zesílenému rozvoji CZT, takže k r. 1985 bylo

v NOR celkem 173 tepláren veřejných a závodních. 750 výtopen a délka magistralních

tepelných sítí dosáhla cca 2600 km.

K rozvoji CZT a zejména kombinované teplárenské výroby vede také skutečnost,

že se projevuje zvýšená spotřeba energie, která vzrostla ze 40 GJ/r, os na

cca 55 GJ/r, os. V konečné spotřebě pripadá na teplo více než 80%, z toho asi 2/3

do teplotní úrovně 200°C.

Začaly se tudíž vytvářet podmínky pro vznik velkých oblastních soustav CZT

s tepelnými napáječi až DN 1200. Tento vývoj se mj. připravuje též tím, že v NOR se

věnuje již řadu let pozornost tzv. teritoriální energetice, která v sobě zahrnuje

všechny energetické procesy a k tomu potřebná technická zařízení uvnitř relevantní-

ho ohraničeného území. Představuje tedy jednotu územního zásobování energií a spo-

třeby energie ve všech společenských oborech daného území. Zpracovávají se nejen

obecné teoretické otázky, ale také se řeší řada konkrétních případů jednotlivých

oblastí a měst. Vzhledem k rozhodujícímu podílu tepla již volba způsobu pokrývání

tepelných potřeb do značné míry předurčuje uspořádání celého energetického systému

daného území.

Ukazuje se, že v současné době lze perspektivně počítat s 10 velkými aglome-

racemi, ve kterých by se teplo v rámci oblastních CZT dopravovalo na větší vzdále-

nosti, cca 60 až 100 km.

Vedle toho je ovšem mnoho menších lokalit, zásobovaných centralizované, jak

o tom svědčí vpředu uvedený počet tepelných zdrojů. Celkem je dnes zásobováno cen-

tralizovane teplem více než 5000 lokalit a asi 25% bytů. S přihlédnutím ke všem

okolnostem lze očekávat jak další trvalý růst celkového rozsahu CZT, tak i zvětšení

počtu centralizované zásobovaných lokalit. Největší potřeba tepla je v Berlíně, na

jehož území provozuje energetika 13 dílčích soustav s max. potřebou tepla 2620 MW,

jež se budou postupně propojovat do větších celků a musí ve větší míře přecházet

na hnědé uhlí, dále v Drážďanech, Karl-Marx-Stadtu a v Rostocku. K zásobování obyt-

ných oblastí se využívá též tepláren a výtopen průmyslových závodů.
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Používá se typové řešení teplárenských bloků i ostatního zařízení, uskutečnil

se převod kotlů, které dříve spalovaly olej, na hnědé uhlí. Pomalejším tempem se vy-

tlačuje ze stacionárních zařízeni také zemní plyn, ponechává se však v exponovaných

místech (v Berlíně). V posledních letech se začalo prosazovat rovněž využití konden-

začních elektráren k dodávce tepla. Přitom jde jednak o rekonstrukci starších elek-

tráren, jednak o vyvedení tepelného výkonu z elektráren s většími bloky 100 až 500 MW.

Bloky o výkonu 500 MW, kterých má NOR celkem 9, mohou dávat z neregulovaných odběrů

tepelný výkon 58-116 MW.

Je propracováno využití horkovodních akumulátorů tepla v teplárnách a poměrně

je rozvinuto také dispečerské řízení soustav CZT. Velká pozornost se věnuje raciona-

lizaci. Příkon pro průměrný byt 6,2 kW v r. 19B4 se má postupně snížit alespoň o 20%.

Relativně menší aktivitu lze zaznamenat na úseku konstrukce tepelných sítí, i když

už byla zvládnuta konstrukce napáječe DN 1200 a vybudováno např. shybka ON 400 pod

mořskou zátokou v délce téměř 800 m (v ochranných ocelových troubách DN 800).

Pozornost je zaměřena rovněž na využití nových a obnovitelných zdrojů energie.

Jsou to např. výtopny na geotermální energii, kombinace se sorpčními tepelnými čer-

padly u nichž se počítá s jednotkovým výkonem až 10 MW, aj.

Celkově jsou tedy jak z hlediska palivové základny a připravenosti soustav CZT

podmínky vhodné pro nasazení jaderných zdrojů. Již v r. 1983 proto došlo k prvnímu,

spíše ještě jen ověřovacímu využití jaderné elektrárny "Bruno Leuschner" k zásobová-

ní města Greifswald teplem. V projektu se počítalo s perspektivní potřebou tepla

300 MW, z toho pro komunální sektor 55%, pro průmysl 28% a pro zemědělství 17%.

V konečné fázi má být zásobováno asi 9000 bytů, většina průmyslových závodů a skle-

níkových komplexů. Normální podmínky pro zásobovanou oblast jsou; počet topných

dnů 241, počet denostupňů 35B0. Provozní zkušenosti ukazují, že denní průběh zatí-

ženi je velmi vyrovnaný.

Elektrárna s reaktory VVER 440 má u prvních čtyř turbin sovětské výroby

K-220-44 možnost odebírat max. 75 MW a ve třech stupních ohřívat sítovou vodu až

na 180°C. To dovoluje zařadit u spotřebitelů v případě potřeby vyvíječe páry o tla-

ku 0,3 MPa. Mimoto lze ještě přímo odebírat redukovanou páru, takže je při výpadku

turbiny tepelný výkon zajištěn. Turbiny č. 7 a 8 dodává Škodovka a při jejich kon-

strukci se již předem pamatovalo na možnost odběru tepla. Jejich uspořádání umožní

odběr 120 MW z turbiny.

Tepelný napáječ ON 800 s průtokem 2600 t/h vody má délku asi 23 km, obsah vody

28 500 m a je dimenzován na 180/80°C. Vratná větev se může využívat k akumulaci

tepla do max. 130°C. K tomu účelu jsou na trase 4 přepouštěcí stanice, které zkra-

tem mezi přívodní a vratnou větví za použití škrticích armatur plní vratnou větev

vodou o vyšší teplotě. Provoz přepouštěcích stanic je řízen počítačem tak, aby

v elektrárně docházelo při špičkovém zatížení elektrizační soustavy k minimálnímu

snížení elektrického výkonu vlivem odběru tepla a v optimálním případě aby pro dané

poměry nenastalo snížení vůbec. Mimoto se předpokládá použití 6 horkovodních akumu-

látorů pro 500 m 3 na vodu 130°C.

K zajištění ochrany proti proniknutí radioaktivity je střední tlak v tepelné

síti 1,5 MPa vždy vyšší než nejvyšSí tlak 1,1 MPa z odběru turbiny. Pára z turbiny

tedy nemůže proniknout do tepelné sítě. Aktivita odběrové páry a vody v tepelné

síti se trvale kontroluje.

Zatímco v tomto prvním případě je vzdálenost mezi jadernou elektrárnou a záso-

bovanou lokalitou jen málo větší než 20 km, je nutno pro dalSí případy počítat

s potřebou dopravy tepla na vzdálenosti větší, 60 až 100 km.

Jaký význam může mít přechod na využití jaderné energie, ukazuje studie zásobo-
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2
vání oblasti o rozloze 6400 km se 735 obcemi, kde se jeví celková potřeba tepla

11 000 MW. Centralizovaná soustava s jaderným zdrojem, který sám může krýt potřebu

8100 MW, a s dalšími paralelně spolupracujícími teplárnami a výtopnami jako špičko-

vými zdroji se součtovým výkonem 1831 MW, by mohla zajistit více než 90% celkové

potřeby tepla v oblasti. Přitom by se podle studie na centralizovanou soustavu na-

pojilo 209 obcí, paprsková i okružní tepelná sít (2, 3 i 4-trubková) by měla celko-

vou délku 780 km. Investiční náklady na tepelné sítě se odhadují na 2,2 mid. M.

Vznikají tedy nutně další otázky a úkoly, směřující ke snížení těchto značných ná-

kladů. Jen jedna taková oblastní soustava s jadernou teplárnou by však nahradila

asi 30 mil. t hnědého uhlí, tj. desetinu jeho dnešní roční těžby.

4.3 Švýcarsko

má při menší hustotě osídlení velmi vyspělý průmysl. Z prvotních zdrojů energie

má dostatečný potenciál jen energie vodní, v palivech je odkázáno zcela na dovoz.

Protože z řady příčin, mj. též s ohledem na turistický ruch, musí Švýcarsko přísně

dbát na ochranu životního prostředí a zejména čistoty ovzduší, byl dovoz zaměřen

především na kapalná paliva. Ještě v r. 1973 byla spotřeba tepla kryta ze 74% dová-

ženým olejem. Ropné krize vedly ke snížení této kvóty na 69% v r. 1982 a podíl oleje

je nutno dále snižovat. Z konečné spotřeby energie připadalo v r. 1982 na průmysl -

- 20%, na domácnosti a maloodběr - 52%, na dopravu - 28%. Z konečné spotřeby byl

podíl tepla 48%.

V r. 1982 se na krytí potřeby tepla podílela jednotlivá paliva a formy energie

takto:

uhlí - 1%, olej - 69%, plyn - 7%, elektřina - 18%, CZT - 2%, ostatní (spalování

odpadků) - 3%. Jelikož se potvrdilo, že obnovitelné zdroje nemohou ani zdaleka tuto

spotřebu zajistit, obrátila se pozornost k jaderné energii. Protože ve Švýcarsku

existovalo v nevelkém rozsahu také CZT, při němž se využívalo jako tepelných zdrojů

také spaloven odpadků a již před II. světovou válkou byla do teplárenské soustavy

ETH v Curychu zapojena rovněž stanice na přečerpávání tepla, byly do určité míry

připraveny podmínky pro soustavy s jadernými zdroji. V roce 1980 byl podíl C2T na "

konečné spotřebě energie ve Švýcarsku jen cca 1,2% (tj. 7920 TJ/r), avšak do r. 2000

se předpokládalo napojeni již P5 až 30% bytů na soustavy centralizovaného zásobování

teplem.

Tento zásadní kvantitativní rozvoj CZT byl od začátku orientován výhradně na

jaderné elektrárny, s nimiž jsou ve Švýcarsku již poměrně dlouhé a dobré zkušenosti.

Výrobu elektřiny zajišiují vodní a jaderné elektrárny a také (s nepatrným podí-

lem) teplárny na fosilní palivo, jak ukazují tyto údaje za r. 1982 -""-'vódiŤí .energie" -

- 50%, jaderná energie - 47%, topný olej - 1%, ostatní (vč.spalování odpadků) - 2%.

Podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny dosáhl dnes 38% (1988).

Ve Švýcarsku je 7 jaderných elektráren (tab. 8).
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Tab. 8 Švýcarské jaderné elektrárny

Elektrárna

Beznau I

Beznau II

Hůhleberg

Gosgen

Leibstadt

Kaiseraugst

Graben

typ reaktoru

tiakovodní

tlakovodní

varný

tlakovodní

varný

varný

varný

elektrický
výkon Mff

350

350

306

902

942

925

1140

rok uvedení
do provozu

1969

1971

1972

1979

1983

v projektu**

v projektu*

x) stav koncem r. 1967

Tato čísla dokumentují jednoznačně, proč je CZT ve svém růstu orientováno na
jaderné elektrárny.

Již začátkem 70-tých let byly zpracovány studie rozvoje CZT, jež ukázaly, že

k r. 2000 by mohly být územní oblasti s počtem 5 mil. obyvatel (tj. 62,5% z celko-

vých 8,5 mil. obyvatel) zásobovány teplem z jaderných elektráren. Celkem se rýsovalo

asi 40 aglomerací po 20-30 tis. obyvatel, které by bylo možno podchytit z 5-10 ja-

derných elektráren.

Zatím byly vybudovány a jsou v provozu tyto oblastní soustavy:

SCZT Refuna zásobuje od r. 1983 z JE Beznau I a II území o rozloze 60 km 2

s 18 000 obyvateli v 9 obcích. Přihlášený odběr byl 36 MW (kolem 1985), do r. 1990

má dosáhnout 70 MW. Tepelný napáječ, který se děli do dvou větví, má součtovou dél-

ku 28 km a DN 400 až 100. Je dimenzován pro jmenovitou teplotu 115/60°C. Přípojky

mají ON 125 až DN 20. Délka rozvodných sítí v obcích je 60 km. Při volbě trasy se

uplatnilo hledisko maximální úspornosti, používá se i vedení sklepy budov. V sou-

stavě jsou jako záložní zdroje zapojeny 3 výtopny stabilní a jedna pojízdná výtopna

o výkonu 2,6 MW.

Z našeho hlediska jde o soustavu celkem malou, která ovšem odpovídá švýcarským

poměrům. Jako oblastní může být tato soustava označena jen proto, že zásobuje větší

počet míst.

Zajímavý je případ 3E GHsgen s tlakovodním reaktorem 2806 MW. a jedním turbo-

soustrojím s výkonem 970 MW na svorkách. Tlak páry na vstupu do turbiny je 6,66 -

- 6,87 MPa, teplota 284,5°C. Hltnost turbiny je 5400 t/h páry, kterou dodávají

3 parogenerátory, každý po 1800 t/h. Z elektrárny se přivádí od listopadu 1979

80 t/h páry do papírny parovodem o délce 1750 m, který je ve 26% své délky uložen

v otevřeném korytu a ve 46% má nadzemní provedení. Pára pro papírnu se získává

z měniče, topná pára pro měnič se odebírá z přívodů páry z reaktoru do 3 parogene-

rátorů. Měniče jsou tedy topeny přímo parou z reaktoru, redukovanou na 4 až 4,4 MPa.

Pára,z měniče má tlak 1,37 až 1,4 MPa a je mírně přehřáta až na 222°C. V r. 1980

bylo dodáno 245000 t páry (tepelná energie cca 160 000 MWh/r), ve výhledu se počítá

s dodávkou 550 000 t/r (359 000 MWh/r). Podle švýcarských předpisů pro ochranu proti
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radioaktivnímu záření oddelením vnějšího okruhu pro papírnu od sekundárního okruhu

v jaderné elektrárně pomocí měničů páry se ani na papírnu ani na parovod tyto před-

pisy nevztahují.

Technologická pára, dodávaná do papírny, se kontroluje v elektrárně tak, že asi

3% páry pro papírnu se odebere a zkondenzuje. Tři detekční jednotky pak sledují ra-

dioaktivitu zkondenzovaného vzorku. V případě stoupnutí radioaktivity nad určenou

hodnotu (izotop 3-131) se dodávka páry automaticky zastaví. Takový případ za celou

dobu provozu podle poznatku z návštěvy elektrárny /27/ dosud nenastal.

Protože provozní doba papírny je téměř 8000 h/r, je nutno pro případ výměry

palivových článků a při neplánovaných krátkodobých výpadcích JE počítat s dodávkou

páry z alejové kotelny v papírně.

Pozoruhodný je projekt Transwaal (Transport Wárme Aare Limrnattal) , jehož reali-

zace má trvat asi 20 let a v konečném stadiu nahradit 200 tis. t oleje při zásobová-

ní území v údolí řek Aare a Limmat. Tepelný výkon odebíraný ze čtyř turbosoustrojí

má být 500 MW, přičemž by se zásobovala místa vzdálená 3 až 22 km od JE. Náklady

jsou vyčísleny na 500 mil. šv. Fr. Součástí tohoto projektu je právě zmíněný menší

ověřovací projekt Reíuna (Regionale £ernwármeversorgung IJnteres Aaretal).

0 elektrárně Gbsgen se uvažuje jako o zdroji, který by napáječem 17,3 km dlou-

hým dodával pro oblast Olten-Aarau 140 MW.

Pro tuto elektrárnu se navrhuje alternativně také vyvedení tepelného výkonu

pro město Olten se 40 tis. obyvatel, které je od elektrárny vzdáleno asi 6 km, a to

na principu "studeného" dálkovodu. Podle záměru má být 300 l/s oteplené chladící

vody z věže elektrárny přivedeno potrubím ON 500 do centra potřeby tepla a pomocí

tepelných čerpadel, odebírajících teplo z této přivedené vody, ohřívána voda v míst-

ní rozvodné tepelné síti na 70°C. V první etapě jde o demonstrační systém, jehož

výstavba si vyžádá 15 - 25 mil. šv. Fr. V případě kladných výsledků se má systém

rozšířit na další území, což by si vyžádalo ještě asi 22 mil, šv. Fr.

Pro Basilej bylo koncipo\áno zásobování teplem z JE Kaiseraugst. Teplo se má

odebírat z turbiny 925 MW a voda pro tepelnou sil ohřívat na max. 160°C. Výstavbu

napáječe 160/75 °C a přepojení stávajících systémů na jadernou elektrárnu předvídal

projekt ve dvou etapách, první do r. 1990, druhé do r. 2000. K těmto rokům dosáhne

max. potřeba tepla 480, resp. 920 MW, z čehož polovinu má dávat JE Kaiseraugst, tj.

240, resp. 480 MW. Doba využití maxima tudíž dosáhne 5000 h/r. Úbytek elektrického

výkonu turbiny (jmenovitý výkon 925 MW) při maximálním odběru tepla v první etapě

činí 38 MW, při špičkovém odběru ve druhé etapě pak 75,5 MW.

Projektová studie vypracovaná pro zásobování teplem Bernu z JE Miihlenberg na

vzdálenost 12 km počítá s max.příkonem 58 MW^ a dobou provozu 6000 h/r. Teplota

v napáječi 180°C se má ve výměníkové stanici v Bernu upravit na 120°C pro městskou

rozvodnou sít, v níž má paralelně pracovat spalovna odpadků, která má zvláštní

parní sítí zásobovat i spotřebitelské páry. Realizace tohoto projektu však není

jistá.

Ve Švýcarsku se tedy jeví tendence využívat pro větší aglomerace dodávku tepla

z jaderných elektráren a jako další zásobovací systémy používat spalovny, stanice

s tepelnými čerpadly a špičkové zdroje na fosilní paliva. Jako příklad lze uvést

stanici Walchen, tvořící součást teplárenské soustavy Curychu. Původní 4 tepelná

čerpadla se z r. 1942 se světovým výkonem 5 MW byla nahrazena dvěma jednotkami

Sulzer s celkovým max. výkonem 13 MW. Odebírají 8640 m /h vody z Limmatu, kterou

ochlazují o 0,7dC. V budoucnosti mají dodávat až 47 GWh t a ušetřit tak 4500 t oleje

ročně. Pro rozptýlenou zástavbu přichází v úvahu především elektrické vytápění, ve

vhodných případech pak obnovitelné zdroje a tepelná čerpadla.
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Pozoruhodné jsou malé vzdálenosti jaderných elektráren od zásobovaných míst.

Oe to vysvětlitelné vysokou spolehlivostí švýcarských OE, které se v r. 1988 podíle-

ly na celkové výrobě elektřiny 38%, a zřejmě také přesnou a svědomitou obsluhou.

4.4 Francie
se vyznafiuje největším podílem výroby elektřiny v jaderných elektrárnách,

který již překročil 70%. Má také tomu odpovídající velmi vyspělé jaderné strojí-

renství. Zásobování teplem Představuje ve Francii vzhledem k jejímu mírnějšímu kli-

matu (vyjímaje horské oblasti) méně závažný problém. Řeší se použitím různých zdro-

jů, zejména plynu a elektrického vytápění, uplatňující se však i obnovitelné zdroje

(geotermální energie), zdroje odpadového tepla a spalovny. Tyto podmínky nedávaly

podnět k velkému rozvoji CZT. Celkový výkon tepelných zdrojů veřejných i závodních

v soustavách CZT se udává 15 844 MW, smluvně zajištěný příkon 16.334 MW. Z toho jen

v Paříži je přihlášený odběr 8500 MW, celková roční dodávka je 22,4 TWh (88,6 PJ).

V Paříži je tedy jediná velká soustava CZT. Má parní sít, do níž pracují různé

zdroje včetně spalovny. Disponibilní výkon tepelných zdrojů C.P.C.U. (Pařížská

společnost pro CZT) k 31.12.19B7 byl 43b9 MW a délka tepelné sítě 346 km. Centra-

lizované soustavy jsou ještě v několika dalších městech. Jen 37 tepelných zdrojů

ve Francii má tepelný výkon 500 MW, ostatní jsou mnohem menší. Největší počet za-

řízeni (76) má tepelný výkon 10 až 20 MW. Ve Francii je pouze 10 tepláren, avšak

268 tepelných sítí, jejichž celkovou délku lze zhruba odhadovat na 2000 km. Z toho

je patrná naprostá početní převaha malých soustav CZT. Celkovou roční dodávku tepla

do sítí se pohybuje kolem 15 000 TJ. Ještě v r. 1979 se k výrobě tepla v CZT spotře-

bovalo v palivu více než 60% topného oleje. Do r. 1985 se však jeho podíl snížil na

40% vlivem zvýšeného využití uhlí a odpadů. V 90-tých letech se má dále zintenziv-

nit využívaní odpadového tepla a geotermální energie. Geotermální zdroje jsou pro

Francii typické, k r. 1985 bylo v provozu 25 takových zařízení, 13 ve výstavbě

a 7 v projektu. Z dodaného tepla připadlo v tomto roce na bytovou spotřebu 61,7%,

pro veřejné budovy 33,8% a pro průmysl pouze 4,5%.

Je zřejmé, že za těchto podmínek nebyl důvod k rozvíjení jaderných zdrojů

tepla. Přesto se však u všech jaderných bloků ve Francii počítá s reservou 10% ve

výkonech parogenerátorú, která může být v případě potřeby využita k instalaci

protitlaké turbiny a k dodávce tepla z kombinovaného teplárenského oběhu.

Ve Francii byl také vypracován projekt jaderné výtopny Thermos o tepelném vý-

konu 100 MW, spíše proto, že byl k dispozici reaktor pro ponorky, z něhož bylo

poměrně snadno možno vyvinout reaktor pro jaderné výtopny, než z potřeby takových

výtopen. Podle původních záměrů měla být jaderná výtopna umístěna v Saclay u Paříže,

později bylo její umístění pozměněno do Grenoblů. Z obou záměrů však sešlo a nepo-

dařilo se umístit jadernou výtopnu Thermos ani někde jinde, resp. v zahraničí.

4.5 Dánsko

s nevýznamnými zásobami hnědého uhlí a zemního plynu je prakticky odkázáno na

dovoz paliv. To je základní moment, který vedl k úsilí o maximální úspornosti při

zásobování energií. Proto má CZT a zejména teplárenství v Oánsku dlouhou tradici

(i když největší rozvoj nastal až po r. 1960) a také dosažený stupeň jeho rozvoje

ukazuje, jaký význam CZT a zvláště pak teplárenství zde má.
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Spotřeba energetických zdrojů, vyjádřena v PJ, činila celkem

1973 - 807 PJ 1982 - 712 PJ.

Z toho je patrné úsilí věnované šetření energií. Konečná spotřeba činí asi 60%

ze spotřeby energetických zdrojů, z čehož připadlo

1973 '1982

28% 25%

44% 38%

28% 37%

na průmysl

na obyvatelstvo

na dopravu

100% 100%

Podíl tepla na konečné spotřebě

činil 57% 55,5%

Elektřina se vyrábí jen v tepelných elektrárnách, přičemž ze spotřeby paliva

připadalo

1973 1982

na uhlí 22% 92%

na topný olej 78% 8%

Podle způsobu zásobování teplem se jeví tento vývoj:

1972 1985

individuální olejové

topidlo 66 47

individuální topidla

4

3

40

na tuhá paliva
individuální topidla

na zemní plyn

elektroteplo

CZT

1

-

1

32

100% 100%

R. 1972 se dováželo 98% energie, z toho více než 90% se podílel olej. Dnes se

využívají i domácí ložiska ropy a zemního plynu a rozvíjejí se přínosy obnovitelných

Zdrojů (např. včetně spalování slámy).

Spotřeba primárních zdrojů pro zásobování teplem se členilo takto (tab.9):

"Tab. 9 Spotřeba primárních zdrojů pro zásobování teplem
v %

Rok

olej

uhlí

obnovitelné zdroje

zemní plyn

1972

95

2 , 5

1,5

1

1973

93

6

-

1

1980

74

25

-

1

1982

65

33

-

2

1985

65

22

8

5
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Měrný rozsah CZT, vztažený na 1 mil.obyvatel, je největší na světě. Centrali-

zované jsou zásobována nejen města, ale také zcela malá sídla a výtopny. Existuje

cca 400 malých vesnických soustav, v nichž je tepelným zdrojem výtopna. Toto řešení

mělo dříve smysl v tom, že výtopna mohla spalovat levný těžký olej, zatímco domovní

kotelny a lokální zařízení mohía spalovat jen daleko družší lehký topný olej. Dnes

koncepce usnadňuje převedení systému na jiná paliva a na obnovitelné zdroje (bio-

p'vn bíomasa - sláma).

Existují velké městské soustavy i oblastní soustavy (Herníng s tepelným napa-

lečem 35 km dl. a soustava Fredericia s napáječem, resp páteřním rozvodem délky

"•'i km. Celková délka tepelných sítí vč. sítí distribučních a přípojek již v r. 1985

přesahovala 16000 km.

Koncepce CZT je založena na těsném spojení výroby elektřiny a tepla u velkých

a vttších zdrojů a použití výtopen u malých soustav Velk\mi zdroji jsou převážně

elektrárny, z nichž se teplo odebírá zásadně z ni ivětší a nejhospodárnější jednotky.

Jakmile potřeba elektrického výkonu vzroste, posí'V! se větší soustrojí, které pře-

vezme !.aké dodávka tepla. Předcházející menší jednotky zůstanou ve studené záloze.

intern ání největší a ne i'iospodári.ejší jednotky dodávkou tepla se liší od praxe

v jinvuh zemích, kde se pi-n tvto účely mnohdy vyčlnnují jednotky menší.

Pokud se jako zdroje :ep.a používají teplárny s protitlakovými turbinami, vy-

uží.-á se pro vzájemné ;ladění průběhu potřeby tepla a zatížení elektrizační sousta-

vy akumulátorů tepla Největší akumulátor (otevřený, beztlakový) v teplárně Herning-

vaiket s elektrickým výkonem 89 MW netto a tepelným 1 4 MW má obsah 35 000 m

a umožňuje optimálně přizpůsoboval chod teplárny požadavkům na elektrický i tepelný

výkon.

Snaha o maximálně možnou úsporu paliva vede ke zvětšování podílu kombinované

výroby (tab. 10).

Tab. 10 Podíl dodávky tepla pro CZT %

Rok

z kombinované výroby
elektřiny a tepla

z výtopen

ze spaloven

1972

29

66

5

1985

49

44

7

Charakteristickým je používání nižších teplot vody v síti. U zcela převažují-

cích vodních sítí se volí jmenovitá teplota nejvýše do 120°C, což je výhodné

i z hlediska kombinované výrony. Malé soustavy napájené z výtopen pracuji s teplo-

tami 10°C (80/40°C). Studie naznačují, že za určitých podmínek lze s výhodou po-

užít teplot ještě nižších, zejména ve spojeni s tepelnými čerpadly.

Nižší jmenovité teploty sítové vody jsou možné proto, že sítě se v Dánsku

staví mnohem levněji než u nás. Přitom samozřejmě nižší teploty vody usnadňují

(spolu s rovinným terénem) a ještě dále zlevňují provedení tepelných sítí. Mohou

být proto položeny i v oblastech s malou hustotou tepelného zatížení. Roční měrná

dodávka tepla, jejíž spodní hodnoty se berou kolem 1 - 2 GJ/m,r, naznačují, že

k tepelným sítím jsou připojeny i městské čtvrti s rodinnými domky.

Rovněž v Dánsku se používají prefabrikované kompaktní odběratelské předávací
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stanice. Rovinný terén a nízké teploty vody v sítí zřejmě přispívají k rozšíření

tlakově závislého připojení. Spotřebitelská zařízení se trvale vyvíjejí a jsou při-

způsobena nízkým teplotám vody v síti. Vysokou úroveň má prakticky zavedená měřící

a regulační technika.

Klesající celková spotřeba primárních energetických zdrojů ukazuje, že se daří

dále zdokonalovat již tak vysokou úroveň spotřebitelských zařízení a tepelně-izo! ̂ či-

ní vlastnosti zásobovaných objektů. Dnešní spotřeba energie je stejná, jako před

15 lety.

Podle rozhodnutí dánského parlamentu se nebudují žádná jaderná zařízení. Cel

kovy rozvoj C2T, které má v r. 19V5 zásobovat 55% bytů v Dánsku, i technické prove-

dení soustav CZT ovšem dává možnost k tomu, aby v budoucností jaderné elektrárny

druhé generace - pokud se ukáže nezbytnost je použít - mohly být využity i k záso

bování teplem.

4.6 Švédsko
má velký, dosud ne zcela vyčerpaný hydroenergetický potenciál, v palivech je

však prakticky odkázáno na dovoz. lo tvořilo jeden ze základních podnětů k rozvoji

teplárenství, který začal sice teprve v 50-tých letech, brzy však dosáhlo velkého

rozšíření. Již v r. 1982 byl smluvně přihlášený příkon 16 800MW (2240 MW na milion

obyvatel)a podíl centralizované zásobovaných bytů dosáhl 35%. Největší soustava

CZT je ve Stockholmu, která k r. 1990 má zajišťovat 90% celkové potřeby tepla pro

město.

Palivem pro CZT byl hlavně tehdy levný olej, na který v r. 1973 připadalo 90%

celkové spotřeby paliva, v r. 1981 ještě 81% byl zredukován na 35% v r. 1984 (podle

referátu na IDHC 1985 v Kodani), resp. na 51% v r. 19tí5 (podle referátu na 13. svě-

tové konferenci o energii 1986 v Cannes). Podíl uhlí vzrostl na více než 20%, zbý-

vajících 30% krylo dřevo, geotermální zdroje, odpadové teplo z průmyslu a elektřina.

Tato schopnost rychlého přizpůsobení CZT pro jiná paliva je typickou a vysoce

ceněnou vlastností, kterou jiné systémy zásobování nemají.

Použití elektřiny pro CZT je charakteristické pro Švédsko a vyplývá ze struk-

tury výroby elektřiny (tab. 11).

Tab. 11 Výroba elektřiny ve Švédsku TWh

vodní elektrárny
- suchý rok
- normální rok

jaderné elektrárny

protitlaky výkon
z kombinovaného cyklu

kondenzační elektrárny

spalovací (plynové)
turbiny

1980

50
(60)

15 (22)

11

22

2

100

1990 x )

50
(65)

50 (60)

18

8

4

130

x) prognóza z r. 1980
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Nízké ceny uhlí způsobily, že nové i stávající teplárny se zařizují na spalo-

vání dováženého černého uhlí. Zemni plyn se jako palivo v CZT prakticky nevyskytuje

(19B5).Největší uhelný blok o výkonu 250 MW je již dlouho v provozu ve Stockholmu

a připravuje se blok 600 MW pro Malmo. V souvislosti s uhelným programem se věnuje

velká pozornost fluidnímu spalování a ve vývoji fluidních kotlů se dosáhlo značného

pokroku.

Vlivem velké výroby ve vodních a jaderných elektrárnách je menší tlak na výro-

bu v kombinovaném cyklu a naopak se může elektřina využít pomocí elektrokotlů.

Elektrokotle s výkonem až 10 MW snižuji nároky na spotřebu topného oleje, jde tedy

o vytěsňování oleje elektřinou.

Velmi výraznou tendenci je zavádění velkých tepelných čerpadel pro CZT, jež

představuji další formu náhrady kapalných paliv elektřinou při současném využití

nlzkopotenciálních zdrojů tepla. Největší taková stanice má tepelný výkon 120 MW

a je vybavena tepelnými čerpadly Sulzer Unitop 35. Plovoucí stanice pro zásobování

Stockholmu o výkonu 100 MW, složená z 5 modulů a zakotvená u břehu moře, má již

švédská tepelná čerpadla ASEA. Celkem bylo ke konci r. 1985 ve Švédsku již 16 tako-

vých stanic o výkonu 15 až 120 MW a jejich součtový výkon činil 669 MW:

Jako ve všech skandinávských zemích mají tepelné sítě vysokou technickou úro-

veň. Relativně ještě větší pozornost se však věnuje odběratelským předávacím stani-

cím, u nichž se stejně jako ve Finsku zásadně dává přednost tlakově nezávislému

připojení, zejména pomocí deskových výměníků s velmi intenzivním sdílením tepla.

Výraznou stránkou švédské koncepce je používání akumulátorů, v některých pří-

padech velkoprostorových, vybudovaných z dřívějších nádrží na topný olej. Největší

ve stockholmské teplárně Vá'rtan má 40 000 m 3.

Vzhledem k závislosti na dovozu oleje vznikl ve Švédsku záhy vyspělý a výkonný

jaderný průmysl. Švédsko bylo první zemi, která postavila jadernou teplárnu. Tato

teplárna, která měla experimentální a demonstrační ráz, byla umístěna ve stockholm-

ském předměstí Farsta, které zásobovalo teplem. Byla postavena v podzemním tunelu,

vyhloubeném ve skále, který byl pro větší těsnost opatřen ocelovým pláštěm o tloušt-

ce 2 mm. Varný reaktor o tepelném výkonu 65 MW v I. etapě dával sytou páru 1,5 MPa.

Protitlaká turbina měla výkon 10 MW, tepelný výkon do sítě byl 55 MW, max. teplota

vody do sítě 100°C. Ve druhé etapě se počítalo se zvýšením výkonu reaktoru na 125 MW,

elektrickým výkonem 47 MW při kondenzačním a 36 MW při kombinovaném provozu při do-

dávce 70 MW do tepelné sítě. Teplárna splnila stanovené experimentální cíle a byla

proto po asi 15 letech provozu zrušena.

švédsko postavilo poměrně rychle 3 jaderné elektrárny s celkem 12 reaktory

a byly vypracovány projekty na jejich využití i pro zásobování teplem. Z JE Bá'rse-

bäck mělo být dodáváno teplo do oblastní soustavy zásobující trojměstí Malmo - Lund -

- Landskrona, napáječem délky cca 30 km. Projekt byl zrušen především z důvodu plné-

ho využití elektrárny pro elektrizační soustavu a možnost řešit zásobování z velké

uhelné teplárny.

Další projekt, který se diskutoval řadu let a i jehož realizaci usilovala zej-

ména městská správa Stockholmu, bylo zásobování tohoto města z třetího bloku jader-

né elektrárny Forsmark. Výkon 2000 MW se měl přednášet jednotrubkovým napáječem na

vzdálenost asi 135 km. Projekt byl posléze opuštěn pro vysoké náklady na tepelný

napáječ, zejména však proto, že podle plánu platného rozhodnutí švédského sněmu je

počet reaktorů omezen na 12 a jejich provoz má být ukončen nejdéle do r. 2010. Po

tomto termínu by tedy byl napáječ zbytečný. Důvodem k rozhodnutí sněmu byly obavy

z nebezpečí spojeného s používáním jaderné energie. Tyto obavy se sice u švédských

jaderných zařízení vůbec nepotvrdily, ovšem ustanovení o omezení počtu reaktorů
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nedovolily využít ani projekt výtopny Secure, který se vyznačoval vysokou inherentní

bezpečností. Tepelný výkon výtopny 200-400 MW byl vhodný pro zásobování měst. Proto-

že ve Švédsku nebylo již možno postavit další reaktor, pokoušela se fa Asea-Atom

prodat jí, resp. postavit v zahraničí. To se nepodařilo, nebof jaderné výtopny se

mohou jen obtížné hospodářsky prosadit proti dodávce tepla z jaderných elektráren,

tj. z kombinovaného teplárenského oběhu. Navíc osud projektů jaderných výtopen

ovlivnila havárie v Černobylu a zejména skutečnost, že přišly v době, kdy po pře-

konání ropného šoku nastalo opět údobí dostatku ropy při současném klesání

její ceny. V souladu s tím také cena ostatních paliv je nízká.

Švédsko po odřeknutí jaderné energie bylo tedy nuceno zvolit energetickou

strategií založenou na využití hydroenergetického potenciálu, stávajících jaderných

elektráren (v r. 1988 vzrostl podíl JE ve výrobě elektřiny na 47%) a výstavbě nových

centrál na uhlí. Současně bylo věnováno velké úsilí na snížení spotřeby energie a na

využití obnovitelných zdrojů. Výsledky jsou patrné např. z toho, že zatímco v r.1968

byla měrná spotřeba tepla u budov napojených na SCZT v průměru 230 kWh/m ,r,v r.1983

to bylo již jen 155 kWh/m2, r a po r. 2000 se počítá se spotřebou 100 kWh/mZ,r.

Důsledky rozvoje CZT pro ochranu ovzduší byly ve Švédsku vyhodnoceny rozsáhlým

měřením a ukázal se zásadní vliv podílu CZT při krytí potřeby tepla ve městě na kon-

centraci S0 2- V případě, že podíl CZT se blížil 100%, poklesla koncentrace na důsled-

ky dálkového přenosu SO- do Skandinávie, nevyužívá jedné z nejvýznamnějších cest ke

zlepšení poměrů,tj. jaderné energie. Je zřejmé, že obavy z jaderné energie mohou

být překonány jen nástupem druhé generace jaderných elektráren a současně rostoucí

hrozbou skleníkového efektu z emisí C0 2.

4.7 Finsko

má jediný významnější zdroj prvotní energie, tj. rašelinu, jejíž zásoba je asi

10 mId t. Vzhledem k jejímu velmi pomalému vytváření je nutno považovat ji za prak-

ticky neobnovítelnou. Lze ji proto těžit jen velmi uvážlivě, ročně se čerpá jen na

zvláší vybraných plochách asi 4 mil. t/r. Po vysušení je rašelina dobře použitelným

palivem. Celkově je však Finsko energeticky deficitní a musí palivo dovážet. Přitom

se ropa nahrazuje uhlím, které lze dovážet námořní cestou i ze vzdálených míst.

Tato skutečnost a rovněž klimatické podmínky vedly ke vzniku CZT, které se

ovšem rozvinulo velmi rychle do velkých rozměrů a v posledních letech má vůbec nej-

rychlejší vývoj, roční přírůstek asi 10%. V celostátním měřítku zajišťuje CZT již

40% tepla, v r. 19B5 bylo centralizované zásobováno 37% obyvatel. Největší sousta-

va CZT je v Helsinkách. Ve městě se 484 tis. obyvatel bylo v r. 1984 asi 84% obyt-

ných a 65% veřejných budov připojena na SCZT, smluvní přihlášený příkon činil

2259 MW, roční dodávka tepla 5059 GWh a podíl CZT se dále zvětšoval. Ve městech

(v nichž je soustředěno více než 60% obyvatel) přesahuje podíl CZT 60%, v pěti nej-

větších městech pak 80%. Největší podíl obyvatel připojených na SCZT byl v Lahti -

- 89%. Technické provedeni tepelných sítí, jež má vysokou kvalitu, vede k tomu, že

celostátní průměr tepelných ztrát v rozvodu tepla je jen 8,4%, a to přesto, že

trvale roste podíl rodinných a malých domů, zásobovaných tepelnými sítěmi. Asi 85%

dnes budovaných sítí je bezkanálových s ochrannou trubkou z plastů a izolací pěně-

ným polyuretanem. Centralizované zásobování se tedy rozšiřuje i do oblastí s menší

tepelnou hustotou. Ročně se staví asi 300 km sítí s průměrným ON 80.

Vedle velkých soustav, jako např. v Helsinkách, Lahti, Tampere aj., je mnoho

soustav menších. Existuje také řada soustav zásobujících ze společné výtopny prů-

myslový závod (nejčastěji dřevařský) a současně malé sídlo, resp. vesnici s velmi
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rozvolněnou zástavbou. Výtopna v takovém případě spaluje kůru a dřevní odpad.

Z celkového počtu odběratelů připadalo koncem r. 1985 na obytné domy cca 53%

(z toho téměř polovina na rodinné a malé domy).

Na rozdíl od Švédska se klade velký důraz na kombinovanou výrobu elektřiny

a tepla a např. v r. 1984 bylo 55,6% tepla z CZT dodáno z kombinovaného oběhu přes-

to, že největší počet soustav měl jako zdroj tepla výtopnu. Stupeň využití energie

paliva v kombinované výrobě dosáhl v r. 1985 v celostátním průměru 85,75%, což je

neobyčejně příznivé.

Celkový přehled poskytují tyto údaje (1985)

počet míst s CZT - 130

- 51 s celkovým tepelným výkonem 4244 MW z toho 3463 MW

z turbin, 628 z redukce 153 MW z jiných kotlO

- elektrický výkon tepláren 1908 MW (z toho 1713 MW

v teplárenských turbinách)

- 301 s celkovým tepelným výkonem 6665 MW

588 s celkovým tepelným výkonem 1723 MW

12 632 MW

429, délka sítí na 5500 km

21 651 GWh.

počet tepláren

počet výtopen

počet přepravitelných výtopen

celkový tepelný výkon

počet tepelných síti

'dodávka tepla odběratelům

Tab. 12 Skladba paliv pro CZT v r. 1985 ve Finsku %

uhlí

těžký olej -

rašelina • -

zemní plyn -

49,6

22,0

19,0

3.8

odpadové teplo z průmyslu

ostatní odpady

lehký topný olej

dřevo

jiné

- 0,9

- 0.7

- 0.5

- 0,2

- 0,1

100 %

Vzhledem k bilanci prvotních energetických zdrojů se ve Finsku uplatnila s do-

brými výsledky při výrobě elektřiny také jaderná energie. Podíl JE Loviisa na celo-

státní výrobě elektřiny v r. 1985 činil 38,2%. Zhruba 25% vyrobily vodní elektrárny,

25% teplárny.

Závislost na dovozu, klimatické podmínky, snaha o ochranu čistoty ovzduší dává

dobré předpoklady pro širší uplatnění jaderné energie a pro její využiti také pro

dodávky tepla. Přispívá k tomu také vyspělost finského průmyslu, který v oborech,

jež jsou ve Finsku zastoupeny, vyniká dobrou technickou úrovní a kvalitou výrobků.

Oaderné zdroje přicházejí v úvahu především pro jižní oblasti země, kde je soustře-

děna většina obyvatelstva země. V severnejších oblastech s řídkým osídlením jsou

potřebná jen zařízení s menším, resp. malým tepelným výkonem, pro než lze obvykle

získat místní primární energetické zdroje.

V opakovaných studiích se zkoumá možnost zásobování Helsink, kde má potřeba

tepla v nejnižších letech dosáhnout 4000 MW, z nové jaderné elektrárny, příp. ze

dvou jaderných elektráren, východně a západně od města. Přitom ss počítá se vzdále-

ností cca 30 km a větší.
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Použití jaderných elektráre.i se předpokládá zejména s ohledem na růst spotřeby

elektřiny, která se mj. používá i k vytlačování spotřeby dováženého topného oleje,

napr. také pomocí elektrokotlů řádově o výkonu 10 MW a větším, které se nasazují

v rámci jednotlivých soustav CZT.

Výstavba jaderné elektrárny však byla odsunuta, zřejmě se vyčkává na další

zdokonalení a zvýšení bezpečnosti reaktorových systémů. Protože z politických důvo-

dů nelze dnes zvyšovat výrobu v jaderných a vodních elektrárnách, je nutno stoupa-

jící spotřebu elektřiny krýt budováním kondenzačních "elektráren na uhlí a rašelinu

nebo tepláren. Priorita byla dána teplárnám.

V souladu s celkovou energetickou situací se věnuje mimořádná pozornost snižo-

vání spotřeby tepla. V období 1970 až 198A se podá'íl, zmenšit spotřeb' na vytápě-

ní a užitkovou vodu v celostátním p:úměru z 93 kWh m . i.a '.>*> kWh/r ,r. t . o 41%.

Ve stejném období se v soustavách i:ZT pi«1ařio sn:ži? spo'ŕebu z-: 71,8 KWs./n .r na

43,2 kWh/m ,r , t j. téměř stejně jako u lokálního a individuálního /šso^oiřjii; tep-

lefci. Pozoruhodné je, že spotřeba u centralizované zásobovaných o; ektú ie nižší,

než u individuálně zásobovaných objektů, tedy opačně, nnž je tórou u nás. lo svědčí

jednak o kvalitě a dobré tepelné izolaci zásobovaných objektů, lednak o kvalitě

a účinnosti automatické regulace.Individuální poměrová měřidla se nepoužívají a ztě-

ží by se ostatně mohly při nízké spotřebě a dobré regulaci uplatnit.

4.8 SSSR

má podmínky velmi odlišné od jiných zemí jak rozlohou, tak i různorodými kli-

matickými poměry. Má velké zásoby fosilních paliv - uhlí a zemního plynu, avšak

ve velké vzdálenosti od dnešních center spotřeby. V SSSR je velmi mnoho měst s vel-

kým počtem obyvatel a současně na velké části území náročnější klimatické podmínky.

Tomu odpovídá podíl tepla do 2000°C, který z cslkové konečné spotřeby energie činí

58%. Na teplo o vysokém potenciálu připadá 21%. Podíl tepla, dopravovaného parou

a horkou vodou, dosahuje 43% z celkové spotřeby energie.

Ha získání 15.106 TJ/r v r. 1986 se spotřebovalo 700 mil. tmp. Ve městech

a sídlištích je soustředěno 80% celkové spotřeby tepla, přitom na města s max. po-

třebou 500 MW a větší připadá 7/10 z veškeré spotřeby tepla pro města. Průměrný

stupen centralizace dodávky tepla ve městech, tj. podíl CZT, činí 70%. Růst spotře-

by tepla v CZT v posledních letech ukazuje tabulka 13.
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Tab. 13 Výroba tepla a vývoj CZT v SSSR

celková výroba

z tobo
v centralizovaných
zdrojích

z toho
v kombinovaném
cyklu

nil. GJ

%

mil. GJ

%

mil. GJ

%

1975

10 160

100

7 400

72,8

3 845

52

1980

12 410

100

9 480

76,4

4 850

51

1985

13 950

100

10 800

77,4

5 400

50*>

+)

Podle jiného pramenu se z kombinovaného oběhu dodalo v r.
1985 jen 41-45 %, a tento podíl vzrostldo r. 1988 na 47 %.

Celkem je v současné době v SSSR asi 900-1000 tepláren, 2000 velkých výtopen
a vlče než 300 tis- menších kotelen. Délka tepelných sítí je 220 000 km, z toho
30 000 km magistrátních /35,36/.

Z celkové výroby elektřiny se cca 28% uskutečnilo v kombinovaném cyklu, výsled-
ná úspora paliva je větží než 40 mil. tmp.

Nepříznivé se projevují stále se zvětšující vzdálenosti dopravy mezi ložisky
paliv a jejich těžbou a místy spotřeby paliv, což vyžaduje velké náklady na dopravu.
Dalším faktorem je zdražování těžby vlivem toho, že je nutno využívat ložiska v se-
verních oblastech a v nepříznivých klimatických podmínkách.

Energetická bilance SSSR vede k tomu, že je nutno
- omezit spotřebu topného oleje v elektrárnách a výtopnách na technicky nezbytné

minimum
- postupně omezit další růst spotřeby zemního plynu v elektrárnách a výtopnách bez
ohledu na skutečnost, ze právě zemní plyn má v nejbližších letech nahradit velkou
část topného oleje

- uhlí v evropské části SSSR využívat především k centralizované výrobě tepla ve
zdrojích, umístěných mimo velká města, a k výrobě elektřiny ve středním pásmu
zatížení elektrizační soustavy

- využívat jadernou energii v mezích ekonomické únosnosti pro výrobu elektřiny
a pro CZT

- využívat netradiční zdroje energie k zásobování elektřinou a teplem.

V další etape rozvoje energetiky lze počítat se čtyřmi typy zdrojO použitel-
nými pro CZT
- s konvenčními teplárnami a elektrárnami s velkým tepelným výkonem (yfeikou dodávkou

tepla)
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- s velkými výtopnami na fosilní paliva s tepelným výkonem větším než 50 MW
- s velkými jadernými výtopnami veřejnými i závodními.

Ukazuje se, že úspory paliva lze dosáhnout hlavně dalším rozšiřováním CZT. Jeho
rozvoj v posledních 20 letech nebyl doprovázen technickým pokrokem, proto čeká řada
vývojových úloh. Uvádí se zejména nutnost: zvýšit spolehlivost a kvalitu řízení hor-
kovodních sítí, zhospodárnit tepelné sítě, snížit jejich materiálovou náročnost
i tepelné ztráty. V souvislosti s dálkovou dopravou se studují také možnosti cherao-
termických procesů pro zhospodárnění této dopravy.

Absolutní rozsah CZT a teplárenství je v SSSR největší ve světovém měřítku.
Existuje řada SCZT s elektrickým výkonem 1000 MM a tepelným až 2000 MW i větším.
V teplárnách jsou zavedeny jako největší jednotky turbiny 250 MW s nadkritickými
parametry a s přihříváním páry. Další budování tepláren v evropské části SSSR ovšem
vyžaduje jednotky s podkritickými parametry a bez mezipřihřívání páry, které jsou
vhodné pro provoz s proměnlivým zatížením v systému společně s jadernými elektrár-
nami. Celkový výkon teplárenských turbin je dne 93 000 MW, z toho v resortu energe-
tiky 88 000 MW. Jejich roční výroba (včetně kondenzační) je 490 TWh, resp. 430 TWh.

Ve východních částech země se počítá s velkými základními teplárnami veřejnými
i závodními na uhlí. V evropských částech SSSR je nutno pro další rozvoj CZT počí-
tat též s použitím plynových turbin a paroplynových cyklů, v budoucnosti pak s ja-
dernými teplárnami. Plynové turbiny 25 MW mohou dávat tepelný výkon 45 MW při teplotě
sítové vody 180 až 200°C, což by mělo umožnit u odběratelů získávat ve vyvíječích
páru 0,2 až 0,6 MPa. Pro města s potřebou tepla 500 MW je nutno počítat s velkými
výtopnami, ale také se zásobováním z menších kotelen, tepelnými čerpadly a obno-
vitelnými zdroji. Pro sibiřskou oblast by podle některých modelových studií přichá-
zely v úvahu paroplynové bloky s plynovou turbinou 100 MW a parní turbinou
T-175/210-130.

Znovu se objevují úvahy o podzemním zplyňování uhlí v obtížně těžitelných lo-
žiscích, přičemž výhřevnost plynu by měla být 3,3 až 12,5 MJ/m3.

Jaderné zdroje přicházejí v úvahu v oblastech, kde je (též vlivem nákladů na
dopravu) fosilní palivo drahé,tzn. především v evropské části SSSR.

Z hlediska potřeby tepla, připravenosti, resp. existence velkých spotřebitel-
ských systémů i z hlediska energetické bilance a elektrizační soustavy jsou podmín-
ky pro široké uplatnění jaderných tepláren 2x100 MW s tepelným výkonem 2000 MW na
bázi reaktorů VVER 1000. První jaderné teplárny tohoto typu se budují pro zásobování
Oděsy a Minská teplem. Slibnou cestou se jeví budování kombinovaných jaderných teplá-
ren pro dodávku tepla pro otopné účely i pro zajištění potřeby tepla středního poten-
ciálu pro průmyslové závody.

Probíhá rovněž výzkum vysokoteplotních reaktorů, schopných zajišíovat potřebu
tepla pro vysokoteplotní technologické procesy. Problém vysokoteplotních reaktorů
ovšem přesahuje rámec této studie.

Vedle jaderných tepláren (které se odlišují od jaderných elektráren použitím
teplárenských turbin) se mohou uplatnit též jaderné elektrárny, s odběrem tepla
z neregulovaných odběrů. Snížení výroby .elektřiny vlivem odběru tepla se u sovět-
ských elektráren pohybuje mezi 33 až 45 kWh/GO.

Studie pro jednotlivé typické případy a města ukazují,že použití jaderných
tepláren nebo elektráren je v mnoha případech výhednějsí než zdrojů na fosilní
paliva. I u jaderných zdrojů je nutno zásadně dávat přednost kombinované výrobe
elektřiny a tepla. Jaderná teplárna je na»ř. nutně výhodnější než kombinace jader-
ná elektrárna (kondenzační) a výtopna na fosilní paliva. Sovětské studie přitou
obvykle předpokládají, že z kombinovaného cyklu se kryje polovina maximální potřeby
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tepla (ac = 0,5). V sovětských podmínkách přichází pak jako Špičkové jednotky

(a současně záložní) výtopny na zemní plyn.

V SSSR byla postavena vůbec první jaderná teplárna Bílibino se čtyřmi bloky,

tvořenými varnými reaktory o tepelném výkonu 62 MW a kondenzačními odběrovými tur-

bínami 12 MW První brněnské strojírny. Celkový elektrický výkon je 48 MW, tepelný

65 MW. Ode ovšem o výjimečný případ, o krajně důležité zásobování teplem a elektři-

nou odlehlého místa, kam by byla doprava paliva příliž drahá. Proto se může vypla-

tit malý výkon.

Jinak ovšem malá zařízení nemohou soutěžit po stránce hospodárnosti s velkými

elektrárnami, resp. s jadernými zdroji s většími reaktory. Proto také jaderné vý-

topny AST byly navrženy s reaktory 500 MW. Začaly se budovat pro zásobování měst

Voroneže a Gorkého ještě před havárií v Černobylu. V současné době se však o stavu

prací na těchto výtopnách neobjevují žádné zprávy.

Celkově lze konstatovat, že i když v SSSR nyní v zesílené míře uplatňuje uhel-

nou variantu, je nutno pro budoucnost počítat s Širokým nasazením jaderných zdrojů

i pro zásobováni teplem, především v evropské částí SSSR. K r. 2005 se ovšem počítá

s tím, že jaderné a netradiční zdroje mohou dávat ještě jen 7-8% z celkové potřeby

tepla národního hospodářství SSSR.

4.9 Maďarsko
má určité zásoby uhlí (roční těžba hnědého uhlí cca 25 mil. t, černého cca

2,5 mil t), omezené zásoby ropy a zemního plynu. V období nízkých cen se používala

pro zásobování teplem ve velkém rozsahu kapalná paliva a zemní plyn, na které ještě

začátkem 80-tých let připadalo v Budapešti 98,1%. Postupně se však tato paliva na-

hrazují pokud možno uhlím (především kapalná paliva), což souvisí s tendencí k vy-

tvářeni větších SC2T. Dnes jsou vetší soustavy jen v Budapešti, kde je součtový

tepelný výkon cca 2600 MW, na 500 MW má do r. 2000 vzrůst výkon soustavy v Miškolci.

Celkově je rozsah CZT proti jiným zemím malý, i když technickému řešení se věnu.ie

značná pozornost.

K zásobování teplem se má využívat také rekonstruovaných elektráren, objevují

se však i návrhy na doplňování stávajících zařízení přídavným paroplynovým cyklem,

který představuje provozně velmi pružné zařízení a měl by v maďarských podmínkách

vycházet levněji, než rekonstrukce elektráren.

Pro CZT se využívá též spaloven odpadků a formou malých soustav i geotermální

energie, jejíž potenciál zatím daleko převyšuje výkon dnes využívaných geotermálních

zdrojů. Hlavní základnu však tvoří hnědé uhlí a pro budoucnost se počítá též s jader-

nou energií, resp. s využitím JE Paks.

4.10 Polsko
má velké zásoby černého i hnědého uhlí, jejichž životnost při dnešní těžbě

daleko přesahuje 100 let. Vlastní zásoby jsou nepatrné, větší význam má dovážený

zemní plyn. CZT se prudce rozvinulo při obnově zničených měst po II. světové válce

a dosáhlo velkých rozměrů. Z celostátní spotřeby tepla zajišťuje CZT 65%, poměrně

velký podíl připadá na komunální výtopny (cca 26%). Největší SCZT je ve Varšavě,

kde jsou 4 teplárny a velké řada výtopen, resp. kotelen. Zdroje ve městě mají insta-

lovaný tepelný výkon 4700 MW, tepelné sítě mají délku asi 1200 km. Z celkové dodávky

tepla z tepláren a výtopen bylo v r. 1988 získáno 86% z uhlí, B% z topného oleje,

3% z plynných paliv a 3% z odpadových paliv. Decentralizovaná zatížení spalují

většinou uhlí. Přes velký rozsah CZT je ještě 32% bytů ve městech a 69% v celé zemi



vytápěno kamny. Elektrická vytápění má zcela bezvýznamný rozsah, obnovitelné zdroje

se zatím nevyužívají. Teplárny jsou drahé, je nutno proto počítat dnes především

s rozvojem stávajících zdrojů a s využitím elektráren pro dodávku tepla. Po r. 2000.

Studuje se problém jaderných zdrojů, perspektivní úvahy počítají s využitím: JE

Žárnovce 4x440 MW, která je vzdálena cca 70 km od Gdaňská a 50 km od Gdyně, Poznaň-

ské JE 4x1000, vzdálené asi 60 km od Varšavy a JE 4x1000 pro aglomeraci Krakov -

- Katovice, která by měla vzdálenost 40 km od dbou středisek. Jeví se potřeba i men-

ších zdrojů, např. výtopen AST 500 a 300.

Z hlediska připravenosti soustav CZT jsou tedy vyhovující podmínky pro nasazení

jaderných zdrojů. Z hlediska ekologie jsou pak tyto zdroje velmi žádoucí, zejména

také pro zmenšení exportu emisí na naše území. Zásadním omezením jsou však hospodář-

ské možnosti Polska, které vedly i k zabrzdení výstavby první jaderné elektrárny.

V dohledné době nelze tedy s jadernými elektrárnami v Polsku a s jejich uplatněním

při zásobování teplem počítat. Před polskou energetikou však stojí závažný úkol

ušetřit jinými způsoby do r. 2000 cca B90 PJ v primárních zdrojích, tj. cca 630 PJ

v konečné spotřebě.

4.11 Bulharsko

má vedle hydroenergetického potenciálu pouze omezené zásoby málo kvalitního

sírnatého hnědého uhlí a lignitu s výhřevností 5,7-6,7 MJ/kg a 2-3% S. Je proto

nutno dovážet jak uhlí a kapalné palivo, tak v poslední době zejména zemní plyn.

Z celkové spotřeby paliv připadalo v r. 1986 na mazut a zemní plyn 70%, na domácí

uhlí 20,3% a na dovážené 9,7%. Domácí uhlí není vhodné pro použití v tepelnvch cen-

trálách umístěných ve městech, přesto se počítá s nezbytností jeho většího nasazení

i pro tyto případy. V r. 2000 (2010) má být podíl domácího uhlí 21,1% (19,0), dová-

ženého 12,0% (7,3), mazutu a zemního plynu 34,7% (2B,6).

Tato situace přivedla Bulharsko poměrně brzy k výstavbě jaderné elektrárny

s reaktory VVER 440 a později VVER 1000. Od r. 1990 se má používat i pro CZT ve

vetší míře jaderná energie. V celkové spotřebě prvotních energetických zdrojů pro

CZT má na jadernou energii připadnout v r. 1995 - 17,1%, v r. 2000 - 32,3%

a v r. 2010 - 48,1%. Pro nasazení jaderné energie jsou podmínky do jisté míry při-

praveny tím, že od r. 1965 nastal plynulý rozvoj CZT. Jestliže v r. 1965 bylo z te-

pelných sítí zásobována jen 0,8% obyvatel, bylo to v r. 1986 již 13,6%, v r. 2000

má být podíl 25,6% a v r. 2010 již 32,5%. Je tedy zřejmé, že další plánovaný rozvoj

CZT je v podstatě spojen s jadernou energií. V r. 1986 mělo celkem 20 měst s 34,7%

obyvatel BLR soustavy CZT. Celkový tepelný výkon veřejných i závodních soustav

12 290 MW, z toho 7430 MW t z kombinovaného cyklu. Protože většina měst má jen 60-120

tis. obyvatel, byly by pro BLR výhodné menší zdroje (jaderné výtopny). Budou však

využity i obě dnešní JE (Kozloduj - 3760 MW t) a Belene (4000 MW t) s celkovým tepel-

ným výkonem 7760 MW. Třetí JE by měla být postavena v r. 2000-2010.

4.12 Rumunsko
zaznamenalo velký rozvoj CZT v 50-tých a 60-tých letech a byly vybudovány

velké soustavy v Bukurešti a některých dalších městech. Zdá se však, že v současné

době CZT do jisté míry stagnuje, stejně jako elektrizační soustava. Soustavy CZT by

tedy byly schopny využívat teplo z jaderných zdrojů a bylo by to žádoucí i z hledis-

energetické bilance, vzhledem k celkovým podmínkám a možnostem Rumunska však zřejmě

není možné ani v blízké budoucnosti předpokládat nasazení jaderných zdrojů k dodáv-

ce tepla.
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4.13 Jugoslávie

má obdobné podmínky jako Rumunsko s tím rozdílem, že rozsah CZT je mnohem men-

ší než v Rumunsku. Jugoslávie také odsunula výstavbu jaderné elektrárny a nelze

proto ani v dalším výhledu očekávat využití jaderných centrál pro zásobování teplem.

4.14 Rakousko
má značný hydroenergetický potenciál a vlastní ložiska hnědého uhlí, nepatrnou

zásobu černého uhlí a těží také vlastní ropu (část spotřeby) a zemní plyn. Přesto

je odkázáno na dovoz paliv, zejména kapalných. Spotřeba energetických zdrojů celkem

a podíl jednotlivých složek byl v
r. 1973 1982

celková spotřeba zdrojů PJ 914,5 922,7

z toho: uhlí % 19,7 16,6

ropa % 55,1 47,1

plyn % 14,0 17,2

vodní energie % 7,6 13,4

ostatní -i 3,6 5,7

Na krytí spotřeby tepla se podílí

1978 1982

ropa 42,0 39,5

uhlí 16,2 17,5

elektřina 18,9 16,0

CZT 5,3 7,2

dřevo a odpady 12,6 15,2

Vysoká spotřeba elektřiny pro tepelné dčely je vysvětlitelná tím, že se pře-

vážně vyrábí z vodní energie (1982 - 72%).

Vlastní energetické zdroje nestačí, je nutný dovoz paliv, který v roce 1980

dosáhl asi 70% spotřeby energie. Proto se hledají energeticky úsporná řešení jak

ve spotřebě, tak ve výrobě. To vytváří podmínky pro větší rozvoj CZT (především

teplárenství), které by mělo v r. 1995 krýt kolem 30% nízkopotenciální spotřeby

tepla. Úspory energie se u kombinované výroby pohybují od 30% až do 70% při využití

odpadového tepla z průmyslu. Existuje několik teplárenských soustav, nepříliž veli-

kých, a také řada výtopen. K dodávce tepla se využívají i kondenzační elektrárny.

Velká pozornost se věnuje vztahu CZT a ekologie, která se stává významnou hnací

silou rozvoje CZT. Přes velké přínosy CZT se zatím z rozpočtových důvodů zkracují

příspěvky a dotace na jeho rozvoj, které v uplynulých letech pomáhaly *k průměrnému

růstu CZT o 10% ročně. Proti jaderné energií se jeví velký odpor, takže první ra-

kouská jaderná elektrárna byla po svém vybudování ihned zakonzervována. I když pod-

mínky by byly do jisté míry příhodné pro použití jaderných zdrojů, nelze s nimi

v dohledné době počítat a nemohou být tudíž ani použity k zásobování teplem. Velká

pozornost však patří k využití obnovitelných zdrojů, zejména biomasy (spalování dřev-

ních odpadů a slámy).
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4.15 Nizozemí
má vlastní zdroje zemního plynu, uhlí dováží. Věnuje pozornost energetické

účinnosti zásobovacích systémů, což vedlo ke vzniku 4 tepláren (elektrický výkon

k r. 1983 cca 635 MW) a 65 minitepláren s plynovými turbinami a diesely se součtovým

výkonem 65 MW (1983). Veřejné soustavy měly dále 18 výtopen, celkový počet tepelných

sítí byl 11. Mimoto bylo 20 závodních tepláren a zhruba 100 závodních výtopen. Při-

hlášený odběr činil 1820 MW, větší soustava CZT byla pouze v Rotterdamu. Celková

dodávka z veřejných tepláren byla cca 9200 TJ/r.

V souvislosti s rozvojem spotřeby zemního plynu vzrostl výkon plynových turbin

v teplárnách ns cca 900 MW, dalších 960 MW je v paroplynových centrálách, jež zčás-

ti dodávají teplo pro CZT.

Zemní plyn umožňuje rovněž doplňování stávajících výtopen s horkovodními kotli

předřazenými spalovacími turbinami, takže kotle se vlastně změní na spalinové kotle

s přitápěním a z výtopny se stane teplárna s plynovými turbinami. Podle plánu se má

takto získat pro nizozemskou elektrizační soustavu asi 1000 MW nového výkonu.

Jako nový a pozoruhodný zdroj lze uvést uhelnou elektrárnu Amer, která má ně-

kolik bloků, pracujících v kombinovaném oběhu. Největší blok č. B s elektrickým

výkonem 645 MW při čistě kondenzačním provozu má netto účinnosti ,0%. Spaliny se

odsiřují z 90%, emise N0 x se u tohoto bloku snižují na polovinu. Staví se další

blok č. 9 s elektrickým výkonem 600 MW, tepelným 350 MW. Blok má nadkritické para-

metry, při čistě kondenzačním provozu účinnosti 41%, v kombinovaném pak 60% (jde

vlastně o stupen využiti energie paliva). Účinnost odsíření přesáhne 90% a pomocí

tzv. primárních opatření se dodrží koncentrace NO pod hranicí 400 ug/m . Kvalita

popílku a sádry z odsiřování má umožnit jejich bezprostřední použití ve stavebnictví.

Je zřejmé, že za takového technického stavu, při vlastních zdrojích zemního

plynu a levného uhlí se tč. nejeví potřeba jaderných zdrojů tepla. V r. 1988 se

z jaderné energie vyrobilo jen 6% elektřiny.

4.16 Itálie

má poměrně nevelký rozsah CZT, které se začalo rozvíjet teprve v r. 1972. Před-

pokládá se, že k r. 1990 bude přihlášený odběr kolem 2500 MW. Rozvoj CZT podporují

legislativní opatření. Jde jen o malé teplárny, především s dieselagregaty na zemní

plyn a naftu jako hlavními jednotkami. Je to dáno tím, že hlavním palivem pro CZT

jsou kapalná paliva a zemní plyn a ropné a plynárenské společnosti jejich rozvoj

podporují nebo samy tyto miniteplárny staví. Je to v souladu se snahou o zvýšení

energetické účinnosti a o využití odpadového tepla. Jediná teplárna s parními tur-

binami je v Brescii, kde soustava CZT dnes zásobuje 40% veškerého vytápěného pros-

toru. Přesto, že Itálie má 3 jaderné elektrárny a paliva musí dovážet, nelze předpo-

kládat využití jaderných centrál k zásobování teplem, jednak vlivem mírnějších

klimatických podmínek, hlavně však proto, že nejsou připraveny systémy CZT, které

by byly schopny přebírat tepelný výkon jaderných zdrojů. V Itálii jsou také některé

geotermální zdroje, jež se využívají i k zásobování teplem.

4.17 Belgie

mé rovněž jen poměrně malý rozsah CZT, v r. 1982 celkem 4 veřejné teplárny,

které napájely 8 tepelných sítí s délkou cca 137 km. Při dosažitelném tepelném

výkonu se do tepelných sítí dodalo 5679 TJ/r. Dalších 10 vnitřních tepelných sítí
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zásobovalo university, sociální ústavy a vojenská zařízeni. Podíl tepla na konečné

spotřebě činil 36%.

Na uspokojování potřeby tepla se podílelo

uhlí

ropa

zemní plyn

elektřina

- 9%

- 45%

- 31%

- 15%

V energetické bilanci se projevuje vysoký podíl jaderné energie, jaderné elek-

trárny vyrobily v r. 1985 z celostátní výroby 59,8% a v r. 1988 již 65%. 0 využití

jaderné energie pro zásobování teplem však není nic známo. V tomto směru se zřejmě

projevuje vliv malého rozsahu CZT.

4.18-Velká Británie
má rozsah CZT rovněž velmi nepatrný. Centralizované soustavy jsou především

na vojenských základnách. Z asi 300 tepelných sítí, které jsou v zemi, je naprostá

většina velmi malých, určených k zásobování bytů a komunálních zařízení. Při záso-

bování teplem se projevuje skutečnost, že Velká Británie má dnes vlastní zdroje ka-

palných paliv, což ovlivňuje volbu způsobů u systémů zásobování. Vysoký podíl výroby

elektřiny v jaderných elektrárnách (v r. 1988 to bylo 48%) umožňuje také v širokém

měřítku elektrické vytápění.

4.19 Norsko
s nejvyšším stupněm elektrizace řeší také zásobování teplem elektřinou. Zají-

mavá je pouze skutečnost, že již v r. 1959 byla v papírně v Halden zřízena jaderná

výtopna s varným reaktorem 5 MW, jejíž výkon měl být postupně zvýšen až na 20 MW,

která dodávala pro papírenský závod páru 1,75 MPa, 185°C.

4.20 USA

má zásoby všech fosilních paliv i velký hydroenergetický potenciál. Na značné

části územní jsou příznivé podmínky pro využití sluneční energie a jsou podmínky

i pro využití dalších obnovitelných zdrojů. USA má také největší výkon v jaderných

elektrárnách. Bohatost nabídky různých paliv i forem energie způsobila, že CZT,

které má svůj začátek právě v USA, se vcelku nerozvinulo. Je jen několik málo sou-

stav a zejména pak závodních tepláren. Zájem, který se v USA o teplárenství projevu-

je, zůstává spíše v teoretické rovině. Z hlediska CZT nejsou proto u USA připraveny

podmínky pro významnější využití jaderných elektráren k zásobování teplem, i když

různé studie ukazuji pro budoucnost potřebu, resp. nezbytnost takového řešení. Zatím

byla dodávka z JE využita pouze pro zásobováni průmyslu. Z JE Midland se dodává

celkem 1837 t/h páry o tlaku 1,2 a 4,4 MPa na vzdálenost 2,4 km do průmyslového zá-

vodu. Drobná zařízení jsou v některých případech využita i pro zásobování vojenských

základen v odlehlých místech.

4.21 Kanada

má zcela odlišné přírodní podmínky než jiné země. Má dostatek prvotních ener-

getických zdrojů i jaderné elektrárny s täžkovodními reaktory. V zemi neexistuje

CZT v citelnějším rozsahu a není tudíž zavedeno ani zásobování teplem z jaderných

zdrojů. Výjimkou je několik reaktorů Slowpoke ve výzkumných a universitních stře-
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discích, které zásobují teplem.

Navrhované jaderné výtopny Slowpoke o výkonu 10 MW nejsou zamýšleny jako te-

pelné zdroje pro hustě zalidněné oblasti nebo větších měst. Jsou určeny pro zásobo-

váni odlehlých a izolovaných sídel, kam nelze dobře dopravovat palivo. Jediným vel-

kým systémem je dodávka 1500 MW z JE Douglss Point v páře 4,2 MPa, 254°C a 1,24 MPa,

139°C do sousedního závodu na výrobu těžké vody.

4.22 Čína

mé při své rozlehlosti velmi rozdílné klima v jednotlivých územních částech.

Tím je ovlivněna také potřeba tepla a možnosti rozvoje CZT. V zemi jsou velké záso-

by primárních energetických zdrojů, zejména černého uhlí.

K potřebě CZT vede také velká lidnatost čínských měst. V severní Číně má sou-

stavy CZT 46 z celkem 126 měst v této oblasti. Jejich na CZT napojená plocha je
o

55 mil. m , CZT kryje 6,4% potřeby tepla. Největší soustavy CZT jsou

- v Pekingu, kde parní sít má výkon 820 t/r a horkovodní 900 MW. Tepelná síí o dél-

ce 100 km s max. DN 1000 zásobuje 92 průmyslových závodů a 14 mil. m obytného

a obchodního území. CZT kryje asi 16% potřeby
o

- v Ansharau rozloha centralizované zásobeného dzemí je 300 mil. m a celkový podíl
o

CZT asi 15%. Asi 230 mil. m z tohoto území dostává teplo získané ze spalin

a chladící vody místních oceláren

- v Tangshanu, kde CZT zajistuje 23% potřeby tepla a rozloha zásobované oblasti
2je 30 mil. m .

Celkem .se na centralizovaném zásobování v Číně podílejí

65,4% - teplárny, resp. tepelné zdroje, pracující v kombinovaném (teplárenském)

oběhu

24,2% - výtopny

9,6% - zdroje odpadového tepla v průmyslu

0,6% - geotermální energie

Vzhledem k velikosti čínských měst by byly po stránce potřeby tepla vhodné

podmínky pro použití jaderných zdrojů tepla. Řada čínských měst se také snažila

zajistit si jadernou výtopnu. Vláda však toto živelné hnutí v r. 19BB zmrazila

s tím, že je nutno nejdříve vyřešit celou záležitost koncepčně a prokázat hospodár-

nost jejich použití.

4.23 Japonsko

má několik poměrně malých soustav CZT v severních částech země. Přes závislost

na dovozu energie a snahu o maximální hospodárnost nejsou zatím v zemi podmínky pro

využiti některé z jaderných elektráren také k zásobování teplem, i když na výrobě

elektřiny mají významný podíl.

Z přehledu zásobování teplem v jednotlivých zemích a z jejich podmínek vyplývá,

že o možnosti použití jaderných zdrojů k zásobováni teplem rozhodují tyto faktory:

1. klimatické podmínky země, resp. potřeba tepla a její časový průběh během roku

2. vlastní zásoby prvotních enef.- tických zdrojů a jejich těžba

3. možnosti (hospodářské) dovozu vnodných paliv

4. technická vyspělost země
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5. hospodářská síla a investiční možnosti dané země

6. ekologická situace

7. rozsah CZT, resp. připravenost soustav CZT pro začlenění jaderného zdroje.

Uvedené pořadí neznamená pořadí z hlediska významnosti jendotlivých faktorů,

ta se případ od případu mění. Lze však konstatovat, že faktory 1, 4, 5 a 7 při svém

růstu působí jednoznačně pro použití jaderných zdrojů, faktory 2 a 3 pak s rostoucí

velikostí ve svých důsledcích působí proti použití jaderných zdrojů, resp. je omezují.

Faktor 6 - ekologická situace - působí tak, že znečištění ovzduší a silné

ovlivňování životního prostředí energetickými centrálami na fosilní paliva vyžaduje

nebo alespoň podporuje použíti jaderných zdrojů k zásobování teplem. Naproti tomu

obavy o životní prostředí a jeho znečištění radioaktivními produkty, zejména při

případné havárii, působí proti použití jaderných zdrojů.

Prakticky ovšem jednotlivý faktor, i když silný, sám o sobě ještě zpravidla

nevede k rozhodnutí. Rozhodující je kombinace různých faktorů a jejich výslednice,

resp. výsledný vektor.

Ukazuje se, že pouze jediný z uvedených faktorů může mít sám o sobě rozhodující

význam, i když ovšem jen v záporném směru. V žádné z uvedených zemí není totiž po-

užit jaderný zdroj k zásobování teplem, pokud není dostatečný rozsah CZT, tj. pokud

není pro jaderný zdroj připravena půda předcházejícím rozvojem CZT. Existence CZT

jakkoliv velkého rozsahu však sama nestačí k tomu, aby SR pří pokrývání potřeby

tepla uplatnily jaderné zdroje.

Velkou váhu mají investiční náklady a investiční možnosti jednotlivých zeraí,

které mohou zpomalit nebo zamezit rozvoj jaderných zdrojů tepla. Naopak u zemí, kde

investiční možnosti nemají rozhodování dominantní postavení, působí ekologické

ohledy a obavy z možného působení jaderných zdrojů na životní prostředí.

0 vybudování jaderných elektráren a jejich využití i pro dodávku tepla usilují

poměrně nejvíce země s malými zásobami prvotních energetických zdrojů špatné kvality

a jimž současně dovoz kvalitních paliv působí hospodářské potíže.

5. MOŽNOST POKRÝVÁNÍ POTŘEB TEPLA V RÁMCI RŮZNÝCH ALTERNATIV
ENERGETICKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ

Základem zásobování energií mohou být tyto primární zdroje:

A - fosilní paliva

B - obnovitelné zdroje

C - jaderná energie

Podrobněji lze je členit na varianty:

AI - uhlí

A2 - ropa

A3 - zemní plyn

Bl - sluneční energie

B2 - vodní energie

B3 - větrná energie

B4 - bioroasa

B5 - geotermální energie

Cl - štěpná reakce

C2 - termojaderná reakce.
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Oalší rozlišení do větších podrobností není třeba uvádět. Druhotné energetické

zdroje včetně odpadového tepla vyplývají i některé varianty primární, proto je nut-

no vést je zvlášt.

Je zřejmé, že žádná z variant nemůže u nás a prakticky ani v ostatních zemích

sama zajistit zásobování teplem v plném rozsahu, i když v některých případech je

k tomu blízko, např.:

Island - zásobování geotermálním teplem

Norsko - vodní energie transformovaná na elektřinu a elektroteplo

rozvojové země v tropickém pásmu - sluneční energie a biomasa.

Žádná průmyslová země se nemůže dosud spoléhat na monovalentní zásobováni

energii a teplem. Naopak v zájmu zabezpečení spolehlivosti se snaží o rozrůznění

používaných primárních zdrojů a součinnost energetických systémů. V případě dovozu

paliv se rozděluje dovoz na více dodavatelů, přičemž samozřejmě dovozy se podle

ekonomických podmínek a cen energie přesouvají a mění.

Je tedy zřejmé, že prakticky přichází v úvahu strategie smíšená, opírající se

o více variant primárních energetických zdrojů, a to tím více, čím je nabídka na

trhu energie bohatší a pestřejší.

Také u nás je možná jen strategie smíšená, vyplývající z ekonomických podmínek

při získávání vlastních a opatřování primárních energetických zdrojů z dovozu s při-

hlédnutím k ekologickým potřebám. V dovozu je u nás předností orientace na SSSR.

V našich podmínkách přicházejí v úvahu především tyto varianty:

AI - uhlí

A3 - zemní plyn

Cl - jaderné štěpení

Menší význam mají varianty

A2 - ropa

B2 - vodní energie

Doplňkový význam pak

B4 - biomasa

B3 - geotermální energie

Bl - sluneční energie

Vzhledem k důležitosti elektřiny a stoupajícímu podílu E/Q je nezbytné řešit

koncepce zásobování teplem v návaznosti na výrobu elektřiny, resp. společně se

zásobováním elektřinou. Na straně spotřeby je součinnost nezbytná proto, že elek-

třina může doplňovat ostatní zásobovací systémy nebo za ně zaskakovat v případe

jejich poruchy, nebo případně sama krýt potřebu tepla.

Na výrobní straně vyvolává nezbytnost součinnosti především z toho, že při vý-

robě elektřiny na principu II. hlavní věty termodynamické vzniká velké množství

odpadového tepla, které je bud nutno nákladně likvidovat nebo je lze využít při

kombinované výrobě elektřiny a tepla k zásobování teplem.

Kombinovaná výroba má ovšem prakticky smysl jen ve spojení s centralizovaným

zásobováním teplem. Naproti tomu může CZT existovat nezávisle na kombinované výrobě,

neboi tepelné zdroje mohou pracovat v jednoduchém topném cyklu (výtopny, kotelny aj.).

Protože však při kombinované výrobě vzniká velká úspora primárních zdrojů,

která ve srovnání s jejich spotřebou při oddělené výrobě elektřiny v kondenzační

elektrárně a tepla ve výtopně může činit v závislosti na parametrech silové části

oběhu (pro výrobu elektřiny) a teplotní úrovní dodávaného tepla asi 1'5 až 70%, je

důležité opírat se v maximální možné míře právě o kombinovanou výrobu.

Lze ji uskutečňovat nejen v teplárnách, ale také v kondenzačních elektrárnách,
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neboi část tepla, která se u nich odebírá z turbin, prochází vlastně kombinovaným

cyklem. Rozdíl je pouze v toml že kombinovaná výroba se uplatňuje jen u části te-

pelného toku, vstupujícího do turbiny, zatímco v krajním případě jednoduché proti-

tlaké turbiny bez odběrů prochází celý tepelný tok kombinovaným oběhem.

Snížení spotřeby paliv přináší ve stejné míře rovněž zmenšeni exhalací z tepel-

ného zdroje. * • •,

Výroba elektřiny je až dosud'převážně založena na uhlí. Rostoucí spotřeba elek-

třiny při současném zvážení velikosti a životnosti našich zásob uhlí vedla k rozhod-

nutí krýt její přírůlřtky jadernými elektrárnami. Na této zásadní linii nemohou nic

měnit výkyvy ve spotřebě, nedostatek investic aj., které vedou k určitému zvolňová-

ní výstavby jaderných eleŕtráre* a prodlužování životností elektráren uhelných.

Pro budoucnost je třeba počítat s jadernými' elektrárnami jako hlavní výrobní slož-

kou naši elektrizační soustavy. Tím je ovšem k dispozici í velký tepelný výkon,

ziskatelný z těchto elektráren^který by mohl k r. 2030 stačit k zásobování nejméně

poloviny obyvatel ČSSR teplem.

Dodatečné náklady na vyvedeni tepelného výkonu z JE jsou mnohem nižší, než je

zapotřebí při budování nových tepelných zdrojů. Problémem jsou pouze náklady na ná-

hradní elektrický výkon, který musí nahrazovat úbytek výkonu elektrárny A P , vznik-

lý odběrem tepla, a náklady na přenos tepla na větší vzdálenosti, protože JE se

mohou zatím budovat jen..v poměrně větši vzdálenosti od velkých měst.

Vyvedení tepelného výkonu je samozřejmě možné a účelné také z uhelných elek-

tráren, pokud v dosažitelné vzdálenosti je soustředěna dostatečná potřeba tepla.

I zde jsou rozhodující náklady na úbytek výkonu elektrárny A P při dodávce tepla

a náklady na přenos a rozvod tepla. Kondenzační elektrárny lze k dodávce tepla

uzpůsobit poměrně rychle. Současně se tím vytvářejí soustavy CZT, které lze později

přepojit na jaderné elektrárny, které se teprve postupně budují.

Tato okolnost má zásadní význam proto, že je nezbytné mít vybudovaný systém

spotřeby tepla, má-li být nákladný jaderný zdroj ihned nebo v co nejkratší době po

svém ztížení plně využíván. Nedostatečné využiti by prudce zhoršilo ekonomii sou-

stavy CZT.

Je zřejmé, že uhelné a zejména postupně budované jaderné elektrárny mohou za-

bezpečit rozhodující podíl koncentrované potřeby tepla především ve velkých aglo-

meracích a městech,'ale také ve větších sídlech, ležících poblíž tepelných napáječů.

Nemohou ovšem zásobovat všechna i velmi malá sídla, ležící uvnitř oblasti jimi záso-

bované, vzdálené od napáječů. Náklady na rozvod tepla by byly neúnosné. Nemohou

rovněž přes svůj velký výkon stačit na pokrytí veškeré"potřeby tepla. Je proto nut-

né k jejímu uspokojení nasadit i ostatní zdroje tepla. V rámci uhelné varianty jsou

to především domovní a blokové kotelny a uhelné výtopny a závodní kotelny. Přitom

je třeba dát přednost větším zdrojům, protože jsou u nich lepší předpoklady pro

dosažení vyšší účinností a pro omezení negativních důsledků jejich provozu na ži-

votní prostředí. *

. Varianta Ki může*teoreticky plně zajistit potřebu elektřiny a naprostou větši-

nu spotřeby tepla aí už centralizovaným nebo decentralizovaným způsobem (domovními

kotelnami, lokálními spotřebiči). Tato varianta skýtá také-možnost použít elektrár-

ny a teplárny s paroplynovými cykly, kieté se vyznačují podstatně vyšší účinností

při výrobě elektřiny. Přes tyto výhody 'nemůže však být použití zemního plynu mono-

valentním řešením, neboi:

- Nelze předpokládat, že by se mohl někdy zřídit rozvod plynu i d,o nejmenších sídel

a osamělých objektů. Brání tomu ekonomické i technické problémy.

- Podlé prognóz IIASA bude využití zemního plynu ve světě kulminovat v období
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2020-2030. V našich podmínkách však není jisté, zda spotřeba zemního plynu nebude

vrcholit u nás ještě dříve, poněvadž vedle zásob zemního plynu a možností jeho

dovozu padá na váhu ještě možnost a způsob jeho placení.

- Pro moderní paroplynové elektrárny by bylo nutno základní jednotky, tj. velké

spalovací turbiny, prakticky dovážet. Jejich světovou úroveň, charakterizovanou

dnes pracovní teplotou = 1200°C a chlazenými lopatkami nelze dohnat do takového

termínu, aby po ukončení jejich nákladného vývoje bylo zaručeno, že bude zemní

plyn za přijatelné ceny k dispozici ještě dostatečnou dobu, která by umožňovala

návratnost vynaložených prostředků.

Bylo by tedy nutno spalovat zemní plyn i v parních elektrárnách a teplárnách.

Vzhledem k jeho vyšší ceně by to bylo pro výrobu proudu nevýhodné. U tepláren by

byla nevýhoda vzhledem k možnému vysokému stupni využití paliva méně citelná. Roz-

díl proti paroplynovým teplárnám je pouze v tom, že při prakticky blízkém možném

stupni využití paliva se u moderních paroplynových zařízení vytěží relativně více

elektřiny a méně tepla, zatímco u parních tepláren je tomu naopak.

Z prvých 3 variant jedině varianta AI by byla teoreticky schopna zajistit

úplné zásobení národního hospodářství elektřinou z uhelných elektráren a tepláren

a teplem zčásti centralizované, zčásti decentralizované. Proti variantě A3 je zde

výhoda v tom, že decentralizované zásobování teplem není vázáno na potrubní vedení.

I když dovoz uhlí spotřebitelům vyžaduje rovněž technické prostředky a náklady, je

investičně i technicky snadnější. Realizaci této varianty však bráni nedostatečné

zdroje domácího uhlí vhodné kvality a ohledy ekologické. Malá životnost našich uhel-

ných zásob padá na váhu také při přepracování uhlí na vhodnější paliva (v rámci

varianty AI).

Varianta A2 - ropa - je z technického hlediska řešitelná stejně, jako varianta

AI s tím rozdílem, že po ekologické stránce představuje menší zatížení pro ovzduší,

je však nebezpečnější pro čistotu vod - povrchových i spodních. Tato varianta není

s ohledem na dovoz ropy přijatelná.

Varianta B2 - vodní energie - nemá dostačující potenciál, stejně jako je tomu

u varianty B4 - biomasa a B3 - geotermálnl energie.

Více než dostačující je teoretický potenciál u varianty Bl - sluneční energie.

Jeho využití je ovšem úlohou vzdálené budoucnosti, neboí není vyřešena ani solární

výroba elektřiny v potřebném rozsahu, ani zásobování teplem. Fotovoltaická výroba

elektřiny je stále ještě 30krát dražší, než u běžných elektráren. Zásobování teplem

ve větším měřítku a pro teploty vyšší, než jaké odpovídají ohřevu užitkové vody,

není zvládnuto zejména ekonomicky. Schází možnost dlouhodobé akumulace tepla. Zatím

je sluneční energie využitelná jen pro některé účely (především pro ohřev užitkové

vody) a v některých případech. Ukazuje se, že dnes je většinou výhodnější využívat

sluneční energii pasivním způsobem, tj. zejména absorpcí tepla do stavebních dílců

a konstrukci, než způsobem aktivním pomocí slunečních kolektorů. Vodíkové hospodář-

ství by melo vyhlídky na globální uplatnění jen v kombinaci se sluneční energií

a při vyhrazení dostatečné plochy pro realizaci výrobní části systému ve vhodném

pásmu Země. To je zřejmě úloha pro 22. století. Určité možnosti jsou pro jednotlivé

místní systémy při kombinaci jaderné elektrárny - vodíkové hospodářství. Studuje se

i využití přebytku elektrického výkonu v Kanadě k výrobě určitého množství zkapal-

něného vodíku pro vývoz do Evropy.

Centralizované zásobování teplem může tedy zajistit jen část - byl vlivem

urbanizace a koncentrace nej'vétší - spotřeby tepla, a potřebuje vždy doplnění decen-

tralizovaným zásobováním.

Jediná forma zásobování energií, vázaná na rozvod, může teoreticky plně pokrýt
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í potřebu tepla, tj. elektrizace. Přívod elektriny, který je pro přenos malých vý-

konů levnější než potrubní rozvod, je dnes ke všem sídlům i osamělým objektům.

Elektřina jako forma energie s vyšší energií než teplo, je schopna přímé přeměny

v tepelnou energii. Omezení spočívá v tom, že při výrobě elektřiny z fosilních

paliv by se spotřebovalo více paliva než při jeho přímém spálení na místě potřeby

tepla, a to přesto, že pří použití elektřiny k topným účelům se projevuje větší

pružnost a lepší regulovatelnost elektrotepelnych zařízení značným snížením spotře-

by energie pro dosažení požadované pohody prostředí nebo pro výrobní procesy. Pokud

se výroba elektřiny opírá o fosilní paliva, muselo by se také čistit značně větší

množství spalin. Při výrobě elektřiny by vznikalo velké množství odpadového tepla

a bylo by ekonomicky i ekologicky nevýhodné je nevyužít. Je tedy zřejmé, že v kaž-

dém případě by byla účelná určitá součinnost s CZT.

Plnému zásobování jen elektřinou tedy brání bilance paliv, nepostačující vý-

kony v elektrizační soustavě a ohledy ekologické. Takové zásobování by si rovněž

vyžádalo velké náklady a není sni možné v krátkém časovém úseku je realizovat. Ve

velmi vzdálené perspektivě se ovšem bude cílové řešení takovému uspořádání blížit.

2 předcházejícího je zřejmé, že žádná monovalentní strategie, založená na

jediné variantě není možná a že v úvahu přichází jedině strategie smíšená, založená

na více primárních zdrojích a více způsobech zásobování energií. Vzhledem k omeze-

ním, která se u jednotlivých uvedených variant vyskytují, jeví se jako nejreálnější

a čs. podmínkám nejvíce vyhovující smíšená strategie

Cl • AI + A3 + B2 * A2 * B3 + B4 + fil

v níž jednotlivé zúčastněné variarfty jsou uvedeny v pořadí významnosti.

Je samozřejmé, že strategie zásobování energií a teplem se bude dále vyvíjet

v souladu s dožíváním některých variant a technickým pokrokem v jiných variantách.

V období po r. 2050 po vyčerpáni zásob našeho energetického uhlí může např.

vypadat strategie takto

Cl + C2 • B2 + Bl + 84 • B3.

Přes nevýhody a rizika, která může přinášet využití jaderné energie je zřejmé,

ze se bez ní nelze obejít a je nutno využít jí nejen k výrobě elektřiny, ale také -

- zejména v kombinovaném cyklu - k získání mohutných tepelných zdrojů, postačujících

k zásobování velkého počtu obyvatel i průmyslových závodů.

6. UPLATNĚNÍ JADERNÝCH ZDROJŮ PRO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V PODMÍNKÁCH ČSSR

Z hlediska bezpečnosti přicházejí v úvahu jen větší, centralizované zdroje

- jaderné elektrárny s dodávkou tepla (3E)

- jaderné teplárny (JT)

- jaderné výtopny (0V).

Protože není ani pro velké země ekonomicky únosné vyrábět větší počet různých

druhů a typů jaderných reaktorů, musí se vycházet především z reaktoru, používaného

pro soudobí budované jaderné elektrárny.

Rozdíl mezi jadernou elektrárnou s odběrem tepla, u ní2 se teplo odebírá

z neregulovaných odběrů kondenzační turbíny a jadernou teplárnou, která při stejném

jmenoviteém elektrickém výkonu soustrojí dává z regulovaných odběrů větší tepelný

výkon, záleží tedy hlavně v konstrukci turbiny. Velikost maximálního odběru z kon-

denzačních turbin se může pohybovat v širokých mezích v závislosti na úpravě turbiny.



Tepelný výkon lze získat za cenu snížení jmenovitého elektrického výkonu,

které se podle typu turbiny pohybuje nejčastěji v mezích

P = ( _i_ a ž _1_ , Q.

Pro naše podmínky se jeví jako nejvhodnější jaderné elektrárny s odběrem tepla,

protože při určité úpravě může dát např. turbína škoda '1000 MM tepelný výkon

cca 900 MM, přičemž další úprava může tuto hodnotu ještě zvýšit asi na 1250 MN.

Přibližně lze počítat s max. tepelným výkonem rovným elektrickému výkonu soustrojí.

Tepelný výkon, který lze získat z elektrárny se 2 až 4 bloky je tudíž tak veliký,

že je možno podchytit velmi rozsáhlou oblast potřeby tepla.

Náklady r.a vyvedení elektrického výkonu z jaderné elektrárny jsou - jak už

bylo zmíněno - relativně nízké.

Rozhodující jsou náklady jednak na přenos tepelného výkonu na větší vzdáleno-

stí, jednak náklady na náhradní výkon za úbytek A P . Há-li být tedy využití JE efek-

tivní, je nutno potlačit co nejvíce snížení výkonu A P a snažit se o zlevnění přenosu.

Velikost A P má největší váhu v okamžicích špičkového zatížení elektrizační

soustavy. Je proto nutno snažit se o to, aby maximální potřeba tepla, resp. maximál-

ní tepelné zatížení elektrárny nastávalo jindy než v období špičkového zatížení

elektrizační soustavy. K tomu jsou u jaderných elektráren dobré možnosti již vzhle-

dem k jejích vzdálenosti od místa potřeby tepla. Při rychlosti vody max. 2-3 m/s

nastává tedy vlivem vzdáleností časový posun až i několik hodin, takže maximální

tepelný výkon může být požadován o dostatečný časový rozdíl před elektrickou špičkou.

Druhou možností je použití akumulace tepla tak, že akumulované teplo umožňuje

odstavit odběr z turbiny a tír.i dosáhnout plného elektrického výkonu. Akumulace je

zásadně možná v tepelném napáječi a rozvodových sítích, ve spádovém horkovodním

akumulátoru nebo v akumulátoru napájecí vody. Jako ekonomicky nejvýhodnější se jeví

akumulace v napájecí vodě /54/. Použiti akumulátorů přispívá také k určitému zlepše-

ní manévrovatelnostl JE.

Třetí možností je řízení chodu celé soustavy tak, aby se jednak potlačily

špičky tepelného zatížení, jednak aby - pokud nastanou - vznikaly v přijatelných

časových úsecích. Toto lze dosáhnout jednak plánovitou přípravou provozních režimů

soustavy, jednak do jisté míry operativním řízením chodů soustavy s využitím dis-

pečerských metod.

Při řešení problému je nutno mít rovněž na zřeteli, že teplem zásobované objek-

ty mají značnou tepelnou setrvačnost, která rovněž pomáhá vyrovnávat výkyvy.

Pro sezónní špičky a jako zálohu může mít ovšem soustava konvenční fosilní

zdroje. Jaderná elektrárna, pokud zásobuje velkou oblastní soustavu, může účinné

spolupracovat í s větaím počtem konvenčních zdrojů - výtopen, elektráren i tepláren.

Uspořádání jednotlivých soustav záleží na individuálních podmínkách, zásadou však

musí být, aby elektrárna, resp. jaderný zdroj pokrýval především co největší část

roční dodávky tepla. Podíl jaderných zdrojů na celkové potřebě tepla se Může pohy-

bovat od 0,5-0,6 až do 1,0.

Pri zásobování z velkých jaderných elektráren, tj. při odběru tepla z velkých

kondenzačních turbín, je možné krýt celý rozsah potřeby tepla od nejmenších zatíže-

ní až do maxima (zejména u elektráren 9 více bloky), aniž by to mělo negativní dů-

sledky na úfiinnost při výrobě elektřiny. Volba nižšího podílu jaderné elektrárny

na krytí maxima má tedy význam především z hlediska zajištění zálohy a možností

snížení nákladů na přenos tepelného výkonu, jestliže jsou fosilní zdroje umístěny

v místě spotřeby tepla. Z ekologických důvodů to mohou být především výtopny na

zemní plyn. Uspořádání jednotlivých soustav záleží ovšem na jejich individuálních

podmínkách.
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Z řady příčin se v různých zemích pracuje na vývoji reaktorů pro bloky střed-
ního výkonu asi 500 až 600 MM , které budou využívat systémy pasivní jaderné bez-
pečnosti a budou Mít zdokonalené protihavaríjní ochrany. Mají být k dispozici kon-
ce* 90. let a mohou přicházet v úvahu po r. 2005 až 2010 také u nás.

Návrhy Škodovky poCítají s životností těchto elektráren 50 let, se středním
vyhořením paliva 40 000 MM d/t a při zvýSené úrovni jaderné bezpečnosti s pravde-
podobností velkého poškození bloku 10~5 + 10"6r r~l. Výhodou těchto elektráren,
které by mohly dávat tepelný výkon 400-500 MM z jednoho bloku, by bylo snazší pou-
žiti pro soustavy CZT takových velikostí, jaké u nás přicházejí v úvahu, a snazší
umístění.

Výhodou centrál s bloky 500 MM by byly také menší jednorázové pořizovací ná-
klady, i když zřejmé měrné investiční náklady by byly u nich vyšší.

Z hlediska zásobováni teplen je vhodnejší budovat jaderné elektrárny se dvěma
bloky, protože se snáze uplatni jejich tepelný výkon. Obsadí se tak dvojnásobný
počet lokalit, než při uspořádání se čtyřmi bloky, tzn. teplem je možno při stejném
počtu reaktorů zásobit více oblastí. Předpokladem ovšem je, že je možno najít dosta-
čující počet staveníší, aby součtový elektrický výkon vyhovoval potřebám elektri-
zační soustavy. Jinak by bylo nutno použít čtyřblokové elektrárny.

Základním problémem je bezpečnost jaderných elektráren, které souvisí s její
celkovou technickou koncepcí a provedením. Tato otázka ovšem přesahuje rámec publi-
kace, jež se zabývá celkovými možnostmi a podmínkami jaderných zdrojů a jejich za-
sazeni do centralizovaných soustav zásobováni teplem.

Jedním z hlavních předpokladů a podmínek celkové bezpečnosti při zásobování
teplem je dostavující vzdálenost mezi jadernou centrálou a zásobovanou lokalitou.
Z kapitoly 4 je zřejmé, že tato vzdálenost je např. ve Švýcarsku poměrně malá. Zá-
visí na řadě okolností, parametrech jaderného zdroje a na způsobu a prostředcích
k zajištění jaderné bezpečnosti. V podmínkách hustě zalidněné země je ovšem vždy
obtížnější nalézt pro vybudování jaderné centrály staveniště vyhovující všem pod-
mínkám včetně seismicity. V této souvislosti vyvstává problém dálkového přenosu
tepla, a to ve dvojí podobe. Jednak jde o bezpečnou vzdálenost od nejbližšího vět-
šího místa Lb, tedy vzdálenost z hlediska jaderné bezpečnosti, jednak o vzdálenost
k dalším lokalitám, které by bylo účelné zahrnout do zásobování z jaderného zdroje Lg.
Platí tedy Ld p Lb. Velikost Ld je určena ekonomií dopravy tepla, tj. výši nákladů
na dopravu tepla, které jsou v daném případě přijatelné.

Pro dálkovou dopravu tepla přichází v úvahu jen horká voda, která má z hledis-
ka kombinované výroby elektřiny a tepla mj. výhodu i ve větším výtěžku elektrické
energie z kombinovaného cyklu na jednotku tepla dodaného do tepelné sítě. U vodních
sítí není vzdálenost dopravy problémem technickým, nýbrž ekonomickým, přičemž záleží
především na investičních nákladech. V současné době lze počítat se vzdáleností
40-60 km, v budoucnosti bude nezbytné dopravovat teplo na vzdálenosti 60-80 km i více.

Poznatky ze zahraničí shrnuté v kap. 4 ukazují, že vcelku se dnes v zahraničí
počítá s obdobnými vzdálenostmi. Projekt přenosu z Forsmarku do Stockholmu na vzdá-
lenost 135 km neprošel proto, že používání reaktorů je dnes omezeno do r. 2010, tak-
íe vysoké náklady na napáječ by nebyly dostatečně využity. Rovněž u nás neprošel
návrh na' zásobování Prahy z JE Temelín na vzdálenost cca 130 km a při převýšení na
trase asi 350 m mimo jiných důvodů také pro cenu napáječe.

Při řešení problému dálkové dopravy je možno zhospodárňovat tepelné napáječe
od zlepšování dnešních konstrukcí až po perspektivní přechod na pouliti napáječů
z nekovových materiálů. Energochemické procesy pro dopravu tepla představují složitý
úkol. Známý je princip AOAM-EVA, založený na konversi metanu přívodem tepla při
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850-950°C ve stanici EVA na směs vodíku a oxidů uhlíku, jež se mohou dopravovat

studené na velkou vzdálenost do stanice ADAM. Zde se chemicky vázané teplo uvolňu-

je pří asi 650°C, přičemž vzniká zpětně metan. Proces předpokládá použití vysoko-

teplotního nefosílního zdroje tepla, tj. vysokoteplotního reaktoru. Vysokou teplotu

lze sice dosáhnout i spalováním fosilních paliv, to však neodlehčuje ani životní

prostředí, ani energetickou bilanci. V našich podmínkách nelze v dohledné perspek-

tivě s vysokoteplotním reaktorem počítat, pro' je nutno úsilí zaměřit na zlepšová-

ní konstrukcí a uplatněni nekovových materiálů i na snížení provozních nákladů

(zejména zmenšením čerpací práce).

Složitější situace je při zabezpečování potřeby páry. Pro zajištění bezpečnosti

je třeba odběratelům dodávat páru z měniče (vyviječe sekundární páry). Tlakové ztrá-

ty v tomto měniči a velké úbytky tlaku páry při průtoku potrubím znemožňují její

dopravu na větší vzdá' .nosti. Na malé vzdálenosti se ovšem v několika případech

pára dodává, prov ,u zkušenosti jsou dobré.

Pro zásobování vzdálenějších lokalit byly vypracovány návrhy využívající kom-

prese páry ieplo se dopravuje horkou vodou do místa spotřeby, kde se v uvolňovacích

při poklesu tlaku vyvíjí pára o nízkém tlaku. Ta se pak stlačí na vyšší tlak, se

kterým se dodává do místní rozvodné parní sítě. Nevýhodou je větší složitost zaří-

zení, zejména však výkon potřebný ke kompresi. Např. pro sytou páru, uvolněnou

z horké vody 180°C, která se stlačuje na 1,2 MPa, je na 1 MW tepelného výkonu po-

třebný příkon pro kompresi při jednoduchém uspořádání bez mezichlazení 0,22 MW.

Tento příkon lze při použiti kaskády 3 uvolňovačú a při průtočném vnitřním chlazení

stlačit teoreticky na 0,8 MW. Je zřejmé, že na kompresi páry je zapotřebí poměrně

značná část elektrického výkonu, získaného v kombinovaném oběhu.

Je proto třeba počítat především s postupnou a dlouhodobou přeměnou parních

systémů na horkovodní.

Snížení nákladů na dopravu tepla je též jedním z hlavních důvodů, které vedly

k návrhům na uplatnění jaderných výtopen jako tepelných zdrojů. Byla vypracována

řada projektů výtopen /58/, jejich charakteristiky jsou shrnuty v tab. 14 a 15.



Tab. 14 Charakteristiky reaktora pro jaderne výtopny

1

Thercos

Francia

Secure

Švédsko

i S I 300

SSSR

AST 500

sm
Švýcarsko

cm
Švýcarsko

nru

MB

HEM
Mil

31 opak*

Xaaada

tepelný
výkon 11*

2

100

150

200

400

300

500

SOO

10

10

200

500

300

10

typ

3

tlako-
vodnl

varný

varný

tlsko-
vodnl

varný

tlako-
vodnl

varný

varný

varný

tlako-
vodní

tlafco-
vodní

priaáraí
teplota

8 C

4

144/131

144/1S5

120/90

115/90

200/120

200/150

208/131

198/185

•50/250

1VS/1S8

19Í/163

115/119

OT/75

tlak
MPa

S

1,3

1,5

0,7

0,7

2 , 0

1,6

2.0

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

0,17

okruh
cirkulace

- 6 .

nucená

•učena

přirození

přirozená

přirozená

přirozená

nucená

přirozená

přirozená

přirozená

přirazen*

vložený
teplota

5C

7

137/96

127/91

110/80

110/60

130/75

170/90

160/90

180/12*

135/85

165/100

160/125

153/75

90/70

okruh
tl»k
MPa

8

1.0

1.0

1.0

1,0

1 . 2

1,2

1.2

1,7

l .B

1.7

1.7

1 . 7

0.1

sítoví

teplota

9

130/S0

120/80

100/60

100/60

120/60

150/70

144/64

120/60

120/60

120/70

120/70

140/60

85/65

voda
tlak
UPa

10

cca 1,0

1,0

1.0

2 , 0

1.6

2.0

1,6

1.5

-•

1 . 0

0 , 1

X X ) toxn.: grafitový, holies, chlazený.

Tab. IS Obohacení paliva a prdaCrnt vyhoření

Reaktor KW

Tharaoa 100

ISO

Socuro 300

4 0 0

AST 300

varny 500

500

obohacení
paliva %

3.7

3.7

2 . 8

2,58

1,8-2,0

1.6-8.0

1,6-2,0

kaapaá
palira r

4-8

4 - 8

8

8

6

6

6

vyhorení
OTd/t

29 000

25 000

25 600

27 000

• a

15 000

14 000

Raaktor MT

SHR 10

CHR 10

XWO 200

,500

HERE 300

Slowpoke 10

obohaeanl
paliva %

4.5

20,0

s.o
..

1,83-2,52

4 , 9

kaupaň
paliva^

12

16

2 0

8 , 8

20

e

vyhoření
VKů/%

17 000

85 800

40 000

* •

14 000

15 000

48



Zásadní výhodou jaderných výtopen jsou nízké parametry v primárním okruhu,

které zvyšují podstatně jadernou bezpečnost, vedou ovšem současně k nižším teplo-

tám sítové vody, zejména u bazénového reaktoru Slowpoke. Zvýšená jaderná bezpečnost

má umožnit situování výtopny v malé vzdálenosti od zásobovaného místa. U sovětských

výtopen «ST-500 se udávala vzdálenost 2-3 km od perspektivního okraje města. Ve

Voroneži, kde se začala již před delší dobou budovat výtopna 2 x 500, byla vzdále-

nost 7 km. Je třeba připomenout, že pokusná švédská teplárna Agesta byla umístěna

v podzemní štole přímo v zásobované oblasti, postupně však převládala větší opatr-

nost.

Nevýhodou jaderných výtopen je, že mohou krýt - má-li být reaktor jako nejdraž-

ší část výtopny dobře využit - v naších klimatických podmínkách asi 0,3 - 0,4, tedy

zhruba asi základní třetinu maximálního zatížení (ve Voroneži byl podíl jaderné

výtopny vzat 0,42, u Slowpoke se pro kanadské poměryuvádi 0,40 - 0,45. Jaderné vý-

topny tedy vyžadují instalaci podstatně většího výkonu ve výtopnách na fosilní pali-

va. I roční dodávky tepla příslušné soustavy CZT pokryjí jaderné výtopny 70-85%.

Teoretickou výhodu situování jaderné výtopny v blízkosti zásobovaného místa

nelze ovšem v husté zalidněné zemi většinou využít, protože staveniště musí vyho-

vovat celé řadě dalších požadavků, které rovněž v blízkosti zásobované lokality

se značnou pravděpodobností nelze splnit. Pak ovšem nemusí být v některých přípa-

dech rozdíl mezi vzdáleností elektrárny a výtopny velký. Mimoto spotřeba materiálu

na výtopny je značně větší, než na zařízení pro vyvedení tepelného výkonu z JE.

Tento rozdíl u výtopen AST 2 x 500 se rovná spotřebě materiálu nejméně na

Ä L = 10-15 km tepelného napáječe. Jaderná elektrárna tedy může být umístěna O A L

dále než výtopna, aniž by tím vzrostla spotřeba materiálu.

Zatím se uvedené jaderné výtopny prakticky neprosadily, o výtopnách, jež se

začaly stavět v SSSR pro města Gorkij a Voronež, nejsou tč. v literatuře žádné

zprávy.

Pro naše podmínky přichází tedy v úvahu především dodávka tepla z jaderných

elektráren, které se ukazují jako hospodárnější tepelný zdroj, než jaderné výtopny.

Mimoto má zásadní význam také skutečnost, že při hustém osídlení bude u nás vždy

jen velmi omezený počet stanovišť vyhovujících po všech stránkách pro vybudování

jaderných zdrojů. Proto nelze využít tato stanoviště jen pro jaderné zdroje, určená

pouze k zásobování teplem, protože pak by mohl chybět výkon k pokrývání potřeby

elektřiny, jež má zatím trvale stoupající tendenci.

Vedle velkých jaderných bloků, které musí projít modernizací ke zlepšení jejich

technickoekonomických ukazatelů, zejména však pro zvýšení jaderné bezpečnosti, mohou

se v některých oblastech dobře uplatnit zmíněné bloky středního výkonu 500 MW, které

by mohly do značné míry zaplnit oblast, navrhovanou pro použití jaderných výtopen.

Ty by eventuálně mohly přicházet v úvahu až ve vzdálenější budoucnosti tam, kde by

nebylo možno získat teplo z jaderných elektráren, a to za předpokladu, že v každém

konkrétním případě prokáží svoji efektivnost ve srovnání s jiným řešením. Ones pro

ně nejsou příznivé vyhlídky.
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7. EKONOMICKÉ PODMÍNKY A POROVNÁNÍ JADERNÝCH ZDROJŮ S JINÝMI
ZDROJI A ZPŮSOBY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Ekonomická efektivnost jaderných zdrojů záleží na ceně fosilních paliv, na

investičních nákladech, na péfii o ochraně životního prostředí aj., takže v jedno-

tlivých zemích může být jejich postavení různé, aj. Pro zásobování elektřinou se

však jaderne elektrárny prosadily celkem v obecném měřítku. Opatření pro ochranu

životního picstředí značně zdražila elektrárny uhelné, takže z tepelných elektráren

mohou mnohdy tč. být nejvážnějším konkurentem paroplynové elektrárny na zemní plyn,

u nichž je vliv na okolí menší a účinnost výroby elektřiny vyšší. Záleží na podmín-

kách jednotlivých zemí, ale z dlouhodobého hlediska se jeví postavení jaderných

elektráren jednoznačně příznivé.

Vývoj vlastních nákladů výroby elektřiny u různých typů elektráren v ČSSR podle

skutečnosti z r. 1970, 1980, 1985 a prognózy k r. 2000 ukazuje tab. 16 /63/.

Tab. 16 Porovnání vlastních n&kladú yýroby elektřiny u různých
typů elektráren v fis. elektrizační soustavě Kís/IIWh

Elektrárny

uhelní

vodní

jaderné

nákup ze zérod-
nich elektráren

1970

161,04

135.76

179,21

1980

201.10

140,61

144,30

225,04

1985

276,27

194,44

176,72

293,34

index
1985/70

1,71

1,43

1,22X

1.64

2000

343,90

235,40

263,90

294,00

index
2000/70

2,14

1,73

1.82"

1,64

X ) Index proti roku 1980.

Podíl rozhodujících nákladových položek u jaderných elektráren je zřejmý
z tab. 17.

Tab. 17 Výchozí údaje a rozhodující položky u JE

instalovaný výkon JE MW

využití výkonu h/r

náklady na palivo Kčs/HWh

odpisy

opravy & údržba Kčs/MWh

1980

860

5747

59,95

40,58

12,98

1985

2200

6535

64,39

58,25

20,32

2000

11280

5674

71,40

94,90

37,90
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Z detailního porovnání elektrárny /64/

jaderné 2 x VVER 1000

na hnědé uhlí 4 x 500 MW včetně odsíření spalin

na těžký topný olej 4 x 500 MW včetně odsíření spalin

na zemní plyn 4 x 500 MW

vychází u nás jako ekonomicky nejvýhodnější elektrárna na zemní plyn, která na

najnižší celkové investiční náklady, nejmenší měrné převedené i celkové náklady,

pouze vlastní náklady má asi o 10% vyšší, než elektrárna jaderná.

Záleží ovšem na přesné výši cen paliv. Vzhledem k velké nejistotě v budoucím

vývoji těchto cen se jeví jako hospodářsky nejspolehlivější elektrárna jaderná,

jejíž ekonomické výsledky jsou cenou paliva ovlivněny nejméně. Nejnespolehlivější

výhled je u elektrárny na hnědé uhlí, u níž je vliv ceny paliva nejsilnější. Mimoto

jsou u ní obtíže s dopravou paliva a skladováním popelovin a se znečišíováním ovzdu-

ší, řešitelné mnohdy jen s krajním úsilím.

Využití jaderných elektráren k zásobování teplem vyžaduje v samotných elektrár-

nách jen poměrně malé dodatkové investice, takže s přihlédnutím k ceně paliva jsou

náklady na dodávku tepla z JE na vstupu do tepelné sítě v porovnání s náklady u ji-

ných zdrojů nejvýhodnější.

Náklady na dodávku tepla spotřebiteli jsou ovšem zatíženy ještě položkou na

dopravu tepla. A právě tato položka rozhoduje o celkové výši nákladů na teplo doda-

né na místo spotřeby.

Záleží tedy na vzdálenosti dopravy tepla, která zásadním způsobem ovlivňuje

jak investiční náklady, tak i spotřebu energie pro dopravu a energetické ztráty.

Rámcové výpočty 11/ ukazuji, že měrné vlastní náklady na dodávku tepla z JE do míst

jeho spotřeby jsou v ČSSR podstatně nižší než při dodávce tepla ze zdrojů na zemní

plyn a topný olej a nižší než ze zdrojů na energetické uhlí.

Z podrobnější studie /65/ vychází u sídel s 5000 byty a více jako nejvýhodněj-

ší řešení zásobování teplem z JE (pokud lze sídlo na JE napojit), a to i ve srovná-

ní s individuálním vytápěním jednotlivých bytů zemním plynem, při němž se předpo-

kládá nižší roční spotřeba vlivem lepší regulovatelnosti individuálních zařízení

npž při zásobování centralizovaném a vlivem bezprostředního ekonomického zaintere-

sování spotřebitelů.

Je zřejmé, že je nutno vyvinout úsilí na další relativní pokles nákladů na

teplo především na úseku přenosu a rozvodu tepla, kde jsou ve srovnání se zahrani-

čím ještě podstatně vyšší náklady a jsou tudíž možné úspory.

Snížení nákladů lze ovšem dosáhnout v jisté míře i u samotných elektráren, jak

ukazuje např. porovnání nákladů JE Temelín s americkou JE Míddletown /66/.

Měrné náklady na dodávku tepla se však snižují též dobrým využitím výkonu ja-

derné elektrárny i kapacity dopravních cest. Zlepšení ekonomických výsledků lze

tudíž dosáhnout také správným uspořádáním soustavy a řízením jejího provozu, jež

mohou vést k vysokému využití.

Propočty ukázaly u nás výhodnost dodávky tepla z jaderných elektráren u všech

dnes postupně rozvíjených nebo budovaných oblastních soustav CZT, i u všech pláno-

vaných soustav budoucích.

Naproti tomu se zatím nepodařilo prokázat ve srovnáni s JE výhodnost zásobováni

teplem z jaderných výtopen. Stručně lze charakterizovat jejich postavení také tím,

že postrádají výhody kombinované výroby elektřiny a tepla, jsou však zatíženy nákla-

dy na rozvod tepla. I když jsou levnější než jaderné elektrárny, jsou investičně

nákladnější než dodatková zařízení a úpravy na vyvedení tepla z jaderné elektrárny
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a samozřejmě mnohem dražší než např. výtopny na zemní plyn.Projevuje se u nich

zvýšeni měrných investičních nákladů vlivem nižšího jednotkového výkonu a zvětšeni

průměru potrubí tepelných sítí vlivem nižších parametrů tepelné sítě.

U soustav s jadernými výtopnami se projevuje také nepříznivě potřeba velkého

výkonu ve fosilních zdrojích.

& PROGNÓZA ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Z JADERNÝCH ZDROJŮ V ČSSR

Z předcházejícího rozboru vyplývá, že možnosti hromadného rozvoje CZT jsou

dnes vázány na jaderné elektrárny. Jaderné výtopny - pokud by vůbec přišly v úvahu -

- mohly by se uplatnit asi až po r. 2010. Jako jaderné zdroje menšího výkonu se

zřejmě mohou snaže a výhodněji uplatnit nově navrhované elektrárny středního výkonu.

Záleží také na tom, do jaké míry a jak rychle se podaří zdokonalit a zhospodár-

nit dopravu tepla na větší vzdálenosti. 3e skutečností, že i s dnešní technikou

a za současné úrovně nákladů vychází dodávka tepla z jaderných elektráren na vzdá-

lenost kolem 40-50 km i více výhodně, jak ukazuje příklad Brna. Proto každé tech-

nické zdokonalení, vedoucí ke zlevnění napáječe a zhospodárnéní může prodloužit

hospodářsky únosnou vzdálnost přenosu tepla. Toto zvětšení akčního poloměru jader-

ných elektráren by pak bylo - vzhledem k tomu, že jejich potenciální tepelný výkon

je tak velký, že nemůže být ani v blízkém okruhu dobře využit - z hlediska zásobo-

vání teplem nesporně lacinější, než vybudování dalších jaderných zdrojů (výtopen).

Prognóza výstavby jaderných elektráren vychází z prognózy spotřeby elektřiny

a rozvoje celé elektrizační soustavy. Prognózy podléhají celkovému vývoji a někdy

i větším změnám, vyvolaným rozporem mezi potřebami a teoretickými úvahami na jedné

straně a disponibilními prvotními energetickými zdroji a investičními možnostmi

na straně druhé. V případě jaderných elektráren nejde ani tak o změny v jejich

počtu a výkonu jako .spíše o termíny jejich uvedení do provozu. Investiční omezení

se projevuje tak,- že termíny výstavbyrprogramových jaderných elektráren se odsouvají

na pozdější dobu.

Rozvojové varianty /4, 67/, vycházej-ící z omezení a předpokládaných změn ve

struktuře našeho průmyslu a současně z naléhavé potřeby zvýšit spotřebu energie

v nevýrobní sféře počítají s tímto vývojem spotřeby paliv a energií (tab. 18).

Tab. 18 Vývoj spotřeby paliv a energií %

výrobní sféra

nevýrobní sféra

1980

100,9

86,4

1985

100,0

100,0

1990

99,3

112,9

1995

97,8

123,1

2000

87,9

134,9

2005

75,0

149,4

Posun spotřeby ve prospěch nevýrobní sféry je výhodný pro jaderné elektrárny,

protože požadované parametry teplonosné látky plně vyhovují jaderným zdrojům.
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Tuzemská spotřeba prvotních energetických zdrojů se má vyvíjet takto

(tab. 19):

Tab. 19 Orientační varianta základních ukazatelů 5s.
energetiky

domácí spotřeba
prvotních ener-
getických zdrojů

mil.tmp

z toho:
uhlí %

kapalná paliva %

zemní plyn

elektřina z ja-
derných a vod-
ních elektráren
a z dovozu

ostatní

1980

103,2

61,9

25,4

8,8

3 , 6

0 , 3

1985

106,6

61,0

21,8

11,0

5,3

0,9

1990

111,0

55,9

18,7

14,9

9,9

1,0

1995

113,0

50,4

16,6

18,6

13,9

0,5

2000

111,0

43,9

16,9

20,8

17,3

1.1

2005

108,0

36,8

16,5

24,3

20,5

1,9

Vzhledem k nízkému sepětí výroby tepla a e l e k t ř i n y je d ů l e ž i t é , s jakou vý-
robou e l e k t r i c k é energie se počítá ( t a b . 20).

Tab. 20 Orientační varianta výroby elektrické energie

celkové výroba elektrické energie TWh

z toho:
ve veřejnýcb parních elektrárnách
a teplárnách

ve vodních elektrárnách
v jaderných elektrárnách
v závodních elektrárnách

podlí na celkové vyrobí %
veřejná parní elektrárny
vodní elektrárny

jaderné elektrárny

závodní elektrárny

1880

72,73

53,37

4,60

4,52
10.29

73,4
6 . 3

6 , 2

14,1

1985

80,62

54,10

4,21

11,78
10,51

67,1
5 , 2

14,6
13,1

1990

90,03

49,48
5,00

25,00
10,55

55.0
5 , 5

27,fi
11,7

1995

101,90

45,04

7,36

39,50
10,00

44.2
7 , 2

38,8

9 , 8

2000

110,90

40.30

8.10

54.00
8,50

36,3
7 , 3

48.7

7 . 7

2005

119,90

35,70
9,00

67,20
8,00

29,8
7 , 0

56,0

6,7
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Tomu odpovídá instalovaný výkon jaderných elektráren (tab. 21).

Tab. 21 Růst instalovaného výkonu jaderných elektráren
do r. 2010

instalovaný výkon
jaderných e lektrá-
ren
počet bloků

VVER 440
VVER 1000

1985

2200

5

1990

3960

9

1995

7280

12
2

2000

92S0

12
4

2005

13280

10
8

2010

18280

10
13

Uvedený nárůst spotřeby elektřiny o 46,5% od r. 1985 do r. 2005 je nižší, než

se předpokládalo ještě před 2 roky vlivem změn ve výhledových makroekonomických

bilancích, ale také vlivem analýz reálných možnosti zvládnutí výstavby jaderných

elektráren.

1 při této snížené variantě nuže být získán z jaderných elektráren značný

součtový tepelný výkon, řádově ve výši celkového elektrického výkonu JE.

Pro další výhled se počítá se dvěma variantami

rok

vyšší varianta

nižší varianta

2020

27 880

26 000

2030

38 300

33 490

Získatelný celkový tepelný výkon kolem 30 000 MW k roku 2030 by postačil k za-

jištění více než 50% potřeby tepla našeho národního hospodářství.

9. PRŮMĚT ROZVOJE SOUSTAV S JADERNÝMI ZDROJI TEPLA DO ÚZEMÍ

Vzhledem k tomu, že soustavy CZT s jadernými zdroji se mohou v dohledné budouc-

nosti rozvíjet jen v oblastech kolem jaderných elektráren, záleží na jejich lokali-

zaci. Přitom jde o dosaženi účelného kompromisu mezi požadavky elektrizační sousta-

vy a možností dodávek tepla, tj. dosažitelné vzdálenosti od větších a velkých měst,

které mají dostatečně velkou potřebu tepla.
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Tabulka 22 Alternativa výstavby a rozvoje JE

JE

Bohunice

Dukovany

Mochovce

Temelín

Kecerovce

Blahutovice

Tetov

Chotěiov

Sokolov

Banská Bystrica

Žilina

Plzeň

Gottwaldov

PoCerady

Instalovaný elektrický výkon JE v roce

2000 j 2010

4 X 440

4 x 440

4 x 440

2 x 1000

1 X 1000

-

-

-

-

2 X 1000

4 x 440

4 x 440

4 x 1000

2 x 1000

2 x 1000

4 x 1000

-

-

-

-

2020

2 X 1000

2 x 1000

2 x 1500

2 X 1000

1 X 1500

2 x 1000

2 x 1000

4 X 1000

2 x 1500

2 x 1500

2 x 500

1 X 500

-

-

-

2030

2 X 1000

2 x 1000

2 X 1500

2 X 1500

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

2 x 500

2 x 500

3 x 500

2 X 500

4 x 600*'

Oblast zásobovaná

teplem

Trnava, pozdíji

Bratislava

Brno

Levice - Nitra -

Zlaté Moravce

České Budějovice -

Tábor - Strakonice

- Plšek

Kosice - Prešov

Ostrava - Nový Ji-

čín - Frýdek-Mlstek

Hradec Králové -
Pardubice - Chrudim
- Kolín - Praha

Ústí n.L. - Praha

Cheb - Karlovy Vary

B.Bystrica - Zvolen

Žilina - Ruíoaberok

Plzeň - Rokycany

Liberec - Jablonec

Louny - Zatec - Kost
- Chomutov - Litví-
nov

+ ) vysokoteplotní reaktory
uhelné pánvi

jako zdroj tepla pro integrovanou soustavu v Severočeské

V tab. 22 je alternativní představa z r. 19B8 o vývoji výkonů a rozmístění

jaderných elektráren a o oblastech, které by z nich bylo možno zásobovat teplem.

Jsou charakterizovány nejvýznamnějšími sídly v příslušném území. Tyto oblasti se

budou rozvíjet postupně do větších šířek. Záleží na tom, jaké konvenční zdroje bude
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možno v nich využit ke spolupráci s jaderným zdrojem. To ovlivní výši požadovaného

tepelného výkonu jaderných elektráren a jejího podílu na krytí potřeby tepla

v oblasti.

Skutečnost se ovšem může od této představy v jisté míře odchylovat, zejména

termíny se mohou posunout. Přesto však skýtá uvedená alternativa dostatečnou orien-

taci o celkovém směru vývoje výstavby jaderných zdrojů, využitelných pro zásobování

teplem.

Pokud se prosadí u nás záměr na používání bloků 500 MW druhé generace, bylo

by nutno instalovat v elektrárně větší počet bloků, nebo by se muselo k r. 2030

najít dalších asi 10 - 11 lokalit, vyhovujících pro postaveni jaderných elektráren.

Při prodloužení životnosti budoucích bloků jaderných elektráren, posunulo by to

(počínajíc asi od JE Tetov) dobu výstavby dalších bloků.

Rychlý úbytek fosilních paliv může ovšem změnit názory a požadavky na tepelný

výkon jaderných elektráren tak, že by se teplo dodávalo v celém rozsahu výkonů od

minima do maxima z jaderného zdroje a přenášelo tepelným napáječem. To může mít

dopad i na schema zdroje a způsobu vyvedení tepelného výkonu. Tyto otázky však již

přesahují rámec publikace, jejímž cílem je ukázat celkovou potřebu a možnosti záso-

bování teplem z jaderných elektráren, nikoliv již podrobnosti řešení a uspořádání

jednotlivých soustav.

Lze konstatovat, že z hlediska energetické bilance je využití tepla z jaderných

elektráren nezbytné, z technického hlediska možné a účelné. Umístění jaderných

elektráren podle shora uvedeného přehledu vede k tomu, že při akčním poloměru tepel-

ných napáječů 60 km by bylo pokryto k r. 2030 teoreticky asi 85% území ČSSR dodáv-

kou tepla z JE. Je ovšem zřejmé, že plošné zásobení území není možné a na základě

některých podobnějších studií i údajů z literatury /24/ lze soudit, že potřeby tepla

na celé ploše dané oblasti by mohla centralizovaná soustava podchytit 65-75%. Záleží

samozřejmě i na cílevědomé dislokaci spotřebitelských systémů, která by mohla tento

podíl ještě o něco zvýšit. V každém případě ovšem představuje možná dodávka z jader-

ných elektráren takový podíl, že lze právem předpokládat jako rozhodující způsob

zásobování teplem kombinaci CZT a elektrického vytápění (v oblastech s řidší zás-

tavbou).

Elektrické vytápění, resp. zásobování elektroteplem se může dít přímou přeměnou

nebo pomocí, elektřinou poháněných tepelných čerpadel v součinnosti se sluneční ener-

gií. Ostatní obnovitelné zdroje budou jen doplňující, resp. místní úlohy.
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10. ZÁVĚR

Studie analyzuje možností uplatnění jaderných zdrojů k zásobování teplem

v ČSSR na základě vývoje potřeby tepla v uplynulém období a předpokladů jejího dal-

šího vývoje, stručné charakteristiky ekologické situace a podle porovnání s vývojem

v zahraničí. Protože využití jaderné energie k pokrývání potřeby tepla je možné

jen centralizovaným způsobem, je rozbor situace v jednotlivých zemích zaměřen pře-

devším na stav CZT.

Studie ukazuje souvislosti CZT s celkovou energetickou situací jednotlivých

zemí a charakterizuje jeho celkové postavení i již realizované případy zásobování

teplem z jaderných zdrojů. CZT a kombinovaná výroba elektřiny a tepla se rozvinulo

především tam, kde je důležité dobré hospodaření s prvotními energetickými zdroji,

tedy hlavně v zemích, odkázaných z větší či menší míry na dovoz paliv. V posledním

období je silným hnacím momentem pro rozvoj CZT také snaha o zlepšení ekologické

situace.

Z rozboru vyplývá, že důvody k využití jaderné energie pro zásobování teplem

jsou podobné, jako u rozvoje CZT. 0 uplatnění jaderných zdrojů k dodávce tepla se

relativné nejvíce snaží především země, odkázané na dovoz fosilních paliv a země

s obtížnou ekologickou situací. 0 využití jaderné energie k zásobování teplem roz-

hodují ovšem ještě další podmínky a okolnosti, takže výsledek je dán složitým vzta-

hem mezi různými vlivy. Tento výsledek je podle síly jednotlivých faktorů u jednot-

livých zemí různý. Nezbytnou podmínkou pro intenzivní využití jaderné energie

k zásobování teplem jsou dostatečně rozvinuté soustavy CZT. Oůvod je v tom, že vý-

voj soustav CZT trvá dlouho, naproti tomu tepelný výkon jaderných zdrojů, investič-

ně náročných, je nutno využít v ca nejkratší době po jejich výstavbě, má-li být

jejich použití hospodářsky výhodné.

Studie poukazuje na těsnou souvislost mezi výrobou tepla a elektřiny, ze které

vyplývá nezbytnost využít omezený počet stavenišť, vyhovujících pro vybudování ja-

derných zdrojů, nejen pro dodávku tepla, ale také v kombinovaném cyklu i pro výrobu

elektřiny.

V našich podmínkách se jeví jako nejpříhodnější jaderné elektrárny s dodávkou

tepla. Tyto elektrárny, které je nutno stavět pro zajištění výroby elektřiny, mohou

postupně pokrýt dodávku tepla téměř celé území ČSSR. V souladu s tím se jako nosná

strategie zásobování teplem pro vzdálenou perspektivu jeví kombinace CZT z jaderných

zdrojů a zásobování elektroteplem bud přímo nebo pomocí tepelných čerpadel a využití

obnovitelných i druhotných zdrojů jako doplňkového a místního řešení. Vzhledem k te-

pelnému výkonu jaderných elektráren, který stačí zajistit potřebu tepla v celých

oblastech, je nezbytné věnovat co největší pozornost vývoji a zlevňování dopravy

tepla na větší a velké vzdálenosti.

Ukazuje se, že využití jaderných zdrojů k zásobování teplem je potřebné, účel-

né a možné. Podrobnosti technického řešení a uspořádání soustav CZT s jadernými

zdroji se již vymyká z rámce této studie a musí zůstat vyhrazeny navazujícím

publikacím.
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