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V Československu jako ve většině hospodářsky vyspělých zemí světa se stává hlav-

ním směrem rozvoje výroby elektřiny jaderná energetika. Je tomu tak ze tří základních

důvodů - bilančních, ekonomických a ekologických.

Jak vyplývá ze světových biiencí prvotních energetických zdrojů, lze k výrobě elek-

třiny v budoucnosti využívat jedině uhlí, hydroenergetický potenciál a jadernou energii.

Světové zásoby uhlí vžak jsou rozděleny velmi nerovnoměrně, neboí 90 % těchto zásob je

soustředěno na území SSSR (především na Sibiři), dále v USA a v Číně. Doprava uhlí na

větší vzdálenosti je možná jedině vodní cestou. Spalováni uhlí v elektrárnách pak vyvo-

lává vážné problémy v životním prostředí se zřetelem na nutnost ukládat popeloviny, ale

zejména se zřetelem na dopad exhalaci (zejména popílku, kysličníku siřičitého a kyslič-

níků dusíku).

Naše zásoby energetického uhlí jsou dostatečně prozkoumány. Vzhledem k jejich ve-

likosti může CSSR vybudovat do roku 1990 kromě již rozestavěných elektráren elektrárny

do výkonu jen aai 3000 MStf na uhelné bázi.

Hydroenergetický potenciál nemá z hlediska prvotních energetických zdrojů v česko-

slovenské energetické bilanci podstatný význam. Význam budou mít jedině vodní přečerpa-

cí elektrárny, které umožní akumulaci energie k řešení špiček v denním odběrovém dia-

gramu. Ropa a zemni plyn vzhledem k omezeným zásobám i vzhledem k současné cenové úrov-

ni se nemohou pro výrobu elektřiny využívat a musí se rezervovat jako hlavní suroviny

pro chemický průmysl. Jen část zemního plynu, popřípadě bez sirných topných olejů, může

se využít ve spalovacích turbínách, především k řešení havarijních situací v elektri-

zační soustavě.

Proto můžeme označit šestou pětiletku jako pětiletku atomovou. Do roku 1980 uvede-

me do provozu první průmyslovou jadernou elektrárnu V 1 v Jaslovských Bohunicích o vý-

konu 880 MW a v různém stupni rozestavěnosti budou další tři elektrárny, které se budou

uvádět do provozu postupně v prvých létech sedmé pětiletky. Další jaderné elektrárny mu-

sí být projekčně připraveny a stavebně zahájeny. Československý hutní a strojírenský

průmysl zahájil výrobu komponent primárních okruhů jaderných elektráren a dodává kom-

pletní sekundární okruhy pro československou výstavbu. Na základě dohody o kooperaci me-

zi CSSR a SSSR dosáhne v roce 1980 náš průmysl kapacity čtyř až pěti reaktorových kom-

pletů typu W E R ročně. Výzkumná a vývojová základna v oblasti jaderné energetiky je za-

členěna do společných prací organizovaných stálou komisí RVHP pro atomovou energii a ve

spolupráci zejména ae sovětskými pracovišti zabezpečuje výzkum a vývoj lehkovodních tla-

kových reaktorů vyšších jednotkových výkonů (zejména WER 500 a W E R 1000) a výzkum a

vývoj rychlých reaktorů chlazených sodíkem při současném řešení problémů zpracování ozá-

řených paliv a zneškodňování radioaktivních odpadů.

Práce na československé palivové a energetické bilanci do roku 1990 s výhledem do

roku 2000 však ukazuji, že jaderné energie bude nutné využívat nejen k výrobě elektřiny,

nýbrž i k výrobě tepla pro průmyslovou a komunální bytovou spotřebu. Lehkovodní tlakové

reaktory mohou sice vyrábět jen nízkopotenciální teplo (středotlakou póru a horkou vo-

du), ale toto jejich využití je mimořádně výhodné. Účinnost těchto elektráren při Čistě

kondenzačním provozu je asi 30 %, takže 70 % energie z těchto jaderných elektráren od-

vádíme do chladicí vody. Kombinovaným využitím pro výrobu elektřiny a tepla lae zvýšit

účinnost těchto elektráren na 60 až 70 56.
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Jak ukazují provozní zkušenosti, jsou jaderné elektrárny 3 tlakovými lehkovodními

reaktory mimořádně bezpečné a spolehlivé. Z hlediska životního prostředí jsou podstatně

výhodnější než elektrárny spalující uhlí. Nesnečišlují okolí elektrárny exhalacemi po-

pílku, kysličníku siřičitého a jiných ákodlivin, ale dokonce např. podle západoněmec-

kých měřeni odchází z jejich ventilačních komínů řádově menší množství radioaktivních

látek než z komínů elektráren uhelných, tfdaje z voroněžské elekt?.*árny a z elektrárny

NORD v NDR uvádějí, že radioaktivní exhalace těchto elektráren jsou řádově nižší, než

povolují přípustné normy. Proto se mohou elektrárny tohoto typu budovat i v okolí vel-

kých měst a velkých průmyslových aglomeraci, a zásobovat tak průmysl i obyvatelstvo

elektřinou i teplem.

Rozhodující při řešení této otázky je dosáhnout spolehlivosti a bezpečnosti, které

muaí být při kombinovaném využití podstatně vyšší než při využití v režimu kondenzační

elektrárny. Spolehlivost se dá zvýšit paralelním řazením dvou až tří reaktorů tak, aby

při odstaveni jednoho reaktoru při výměně paliva nebo při výpadku zařízení byla zaru-

čena dodávka tepla. Bezpečnost lze zvýšit použitím dvojité ochranné obálky, která zaru-

čí bezpečnost okolí elektrárny i při tzv. referenční havárii primárního okruhu elek-

trárny. K takové havárii však dosud nikde na světě nedošlo. Podle výpočtů pořízených

na zakázku atomové komise USA je pravděpodobnost takové havárie menší než 10 reaktor/

/roků, a tedy menší než např. pravděpodobnost protržení údolní přehrady. Ochranná obál-

ka je dimenzována tak, aby zabránila porušení primárního okruhu působením vnějších sil,

např. pádem letadla nebo výbuchem. Zaručuje dále i fyzickou ochranu primární části

elektrárny.

Československá věda a technika věnuje otázkám kombinovaného využití jaderných

elektráren pro výrobu elektřiny a tepla i otázkám využití odpadního tepla z jaderných

elektráren k zemědělským dčelům velkou pozornost. Zpracované studie prokazují nejen

reálnost, nýbrž i vysokou ekonomickou efektivnost tohoto zaměření. Všech získaných zku-

šeností však je nyní třeba využít ke konkrétním přípravám výstavby v těch oblastech

ČSSR, kde je řešení energetické situace a zlepšení životního prostředí mimořádně důle-

žité, tedy zejména v oblasti Prahy s přilehlými průmyslovými areály a v oblasti Brati-

slavy a Brna.

Ing. Jan Neumann,

předseda CSKAE,

odborný garant konference
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KONCEPČNÍ PROBLEMATIKA

JADERNÉHO TEPLÁRENSTVÍ V ČSSR



KOHCEPCE VÝSTAVBY JADERMÍCH ELEKTRÁREŇ A JADERHJCH ELEKTRÍREH
S ODBĚREM TEPLA V ČSSR

Doc. Ing. R. Hromek, CSc, Ing. J. Vo trúba,
Federální ministerstvo paliv a energetiky ČSSR, Praha

Zabezpečování plynulé a spolehlivé dodávky elektrické energie a
tepla je jednou ze základních podmínek realizace plánovaného rozvoje
národního hospodářství a růstu životní úrovně obyvatelstva. Proto po
celou dobu existence našeho socialistického státu věnuje KSČ a vláda
maximální pozornost zabezpečování potřeb této nejušlechtilejší formy
energie. Je tomu tak i v současné době, kdy XV. sjezd KSČ stanovil pro-
gram dalšího rozvoje společnosti včetně rozvoje energetiky. V dlouhodo-
bém výhledu se nosným programem výstavby energetické základny stává ja-
derná energetika. Její rostoucí úloha, která se projeví ve zvýšení podí-
lu na výrobě elektrické energie či tepla, a tím i vlivu na zlepšení
čistoty ovzduší, je zřejmá také ze vzrůstajícího zastoupení ve struktu-
ře palivové a energetické bilance ÔSSR (tab. č. 1). Využití jaderné
energie tak perspektivně řeší palivový a energetický problém ČSSR, k je-
hož vyřešení musíme přistupovat v těsné spolupráci se SSSR a s ostatní-
mi státy RVHP. Pro využití jaderných zdrojů existují v ČSSR příznivá
podmínky v rozvinutém uranovém průmyslu a v rozvíjejícím se jaderně
energetickém strojírenství.

Tab. 1 ukazuje, že změny ve struktuře prvotních energetických zdro-
jů sice sledují současný světový trend, přesto však ČSSR úrovně vyspě-
lých průmyslových zemí v nejbližších létech nedosáhne. Za této situace,
při nedostatku ušlechtilých paliv a ve snaze dále nezhoršovat životní
prostředí zvláště ve velkých místech s rozvinutým průmyslem je nutné
hledat východisko a využít pro potřeby teplárenství teplo z jaderných
energetických centrál kombinovaných z důvodů ekonomických s výrobou elek-
trické energie. Toto řešení však je vhodné pouze pro rozvinuté tepláren-
ské nebo průmyslové soustavy s dostatečným, a tím i ekonomickým odběrem.
V podmínkách ČSSR jsou to především lokality Praha, Bratislava a Brno.

Aby se sjednotily názory na volbu základního energetického zařízení
ve společných jaderných zdrojích elektřiny i tepla ve velkých městech a
průmyslových centrech, byly v létech 1975 až 1976 vypracovány na PMPE
globální koncepční studie soustav centralizovaného zásobování teplem pro
uvedené lokality. Kromě uvedených důvodů se v nich jedná též o vytesnení
značného množství kapalných paliv. Města Košice, Ostrava a Plzeň mohou
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přicházet v úvahu jako potenciální teprve ve vzdálenější perspektivě.

Protože průmyslové aglomerace Košic a Ostravy jsou charakterizovány mohut-

nými hutními kombináty a nároky na tepelnou energii o vyšším potenciálu,

které nemohou být uspokojeny z reaktorů typu VVER, byly návrhy na konkrét-

ní řešení těchto lokalit zatím odloženy, lívahy o aplikaci jaderných ener-

getických zdrojů v těchto případech bude účelné spojit a možností použít

vysokoteplotních reaktorů pro technologické účely. Pro úplnost však se

ještě zmíníme o možnosti dodávky relativně menšího množství tepla z kon-

denzačních jaderných elektráren, které budou vybudovány pro potřeby elek-

trizační soustavy. Taková dodávka je. možná bez hlubších zásahů do projek-

tu těchto elektráren, jak bylo prokázáno ve studii na případě města Trna-

vy. Lze očekávat, že se podobné případy budou řešit v budoucnu individuál-

ně i v jiných lokalitách.

Je přirozené, že výstavba jaderných elektráren s odběrem tepla z hle-

diska úkolů kladených na energetiku nemůže jít na újmu dosažení přírůstku

elektrárenských výkonů pro potřeby rozvoje národního hospodářství. Limitu-

jícím činitelem v tomto směru jsou především stavební a montážní kapaci-

ty. Dosavadní poznatky ukazují, že v průběhu výetavby jaderné elektrárny

o dvou reaktorových blocích je na staveništi současně přes 5000 pracovní-

ků. Potřeba rozvoje elektrizační soustavy a dosažení plynulého přírůstku

nových výkonů si vyžádá mít na území ČSSR rozestavěny průměrně tři loka-

lity, což představuje 15 000 pracovníků v převážné většině vysoce kvali-

fikovaných nejen pro montážní, ale i pro stavební práce spojené především

s výstavbou kontejnmentu, se kterým se pro budoucnost počítá.

Růst spotřeby elektrické energie a výhled výkonové bilance charakte-

rizuje tab. 2. Z ní je zřejmé, že elektrizační soustava ČSSR může dosáh-

nout dostatečné výkonové rezervy pro zabezpečenost dodávky s pravděpodob-

ností na Ot9?9 nejdříve v roce 1984. Spolu se zvážením technických a sou-

visejících bezpečnostních problémů, které výstavba jaderných elektráren

s odběrem tepla (JEOTj představuje, počítáme proto se zahájením realiza-

ce jaderného teplárenského programu tak, aby 1. blok JEOT v Praze byl

uveden do provozu po roce 1985.

Program výstavby jaderných energetických zdrojů do roku 1990 po

stránce jak technické, tak i ekonomické lze označit za velmi náročný,

charakterizovaný některými podstatnými změnami proti dosavadní koncepci.

Z nich nejhlavnější jsou:

- přechod od realizace jaderné elektrárny (JE) s reaktory WER 440

s barbotažním bezpečnostním systémem na realizaci jaderné elektrárny

s reaktory WBR 500 nebo 1000 s kontejnmentovým bezpečnostním systémem;
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- použití reaktoru WER 500 nebo 1000 pro JEOT se současným zvýšením

spolehlivosti jaderného zařízení;

- urychlený přechod při realizaci JE s VVER 500 na realizaci JE s WER

1000.

Neodmyslitelnou součástí a podmínkou realizace takto postaveného

programu je výrazná pomoc a spolupráce SSSR. Dosavadní formy této spolu-

práce byly zakotveny ve dvou mezivládních dohodách, které v podstatě

zahrnovaly výstavbu JE V-l a V-2 v Jaslovských Bohunicích a výrobu zaří-

zení pro JE s reaktory WER 440 typ 213. Pro další výstavbu JE a JEOT

v ČSSR s reaktory WER 500 nebo WER 1000 musí být uzavřena nová mezi-

vládní dohoda. Její zásady byly schváleny vládou ČSSR a na její další

konkretizaci se pracuje. V dalším období po roce 1980 očekáváme nové mož-

nosti několikastranné spolupráce mezi zeměmi RVHP od hospodářského sdru-

žení Interatomenergo.

řo roce 1990 předpokládáme, že čs. energetika bude mít k dispozici

vedle tlakovodních reaktorů o výkonu 1500 MWe také první rychlý reaktor

odvozený od nynější sovětské řady s označením BU. Krčmě toho vznikne při

výstavbě JE podstatně větší koncentrace výkonů v jedné lokalitě až na

hranici 4000 MWe. Velkoelektrárnou o tomto výkonu budeme moci významně

podpořit 750 kV propojenou elektrizační soustavu mezi zeměmi RVHP a SFRJ.

V teplárenském provozu se podstatně více využívá uran. Zatímco v elek-

trárenském kondenzačním provozu se získá z 1 kg přírodního uranu kolem

35 MWh elektřiny, vyrobí se v teplárenském provozu kolem 90 MWh užitečné

energie, i. toho cca 25 MWh elektřiny a 65 MWh tepla.

*

K technické problematice zásobování tepelnou energií uvečbe dále

souhrnně hlavní problémy soustav centralizovaného zásobování teplem

(SCZT), které se týkají převážně všech uvedených lokalit. Tyto problémy

podstatně ovlivňuje způsob řešení sekundární části JEOT. Velký význam má

typ a vyložení příslušných parních turbín. V našich podmínkách lze uvažo-

vat v podstate o dvou variantách.

První variantou je použití turbín typu Škoda "A 250" (60 barů, 275 °C>

s regulovaným odběrem. Tento typ umožňuje dvoustupňový odběr vody na teplo-

tu asi 130 °C. Dohřívání na teplotu cca 170 °C by se v tomto případě usku-

tečnilo v horkovodních kotlích instalovaných v ostatních tepelných zdro-

jích (teplárnách a výtopnách) příslušného systému. Jde tedy o sériová řa-

'zení zdrojů JEOT a horkovodních kotlů. Z jednoho parogenerátoru Sypu WER

500 lze takto přes turbínu získat teplo o výkonu maximálně až asi 450 MW
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při elektrickém výkonu cca 150 MW. Špičkový ohřev v horkovodních kotlích
by měl dodat dalších 300-350 MW tepelné energie, řievýhodou této koncepce
je zvýšený objem průtoků oběhové topné vody, který vede k velkým průmě-
rům přiváděčů, a značná závislost provozu JEOT na provozu konvenčních
fosilních zdrojů.

Druhou variantou koncepce sekundární části JEOT je použití turbín

s třístupňovým ohřevem topné vody přímo na teplotu kolem 170 °C. Takové

turbíny byly navrženy v SSSR a popsány v literatuře s označením VTI - T

150/240 - 60. V tomto případě jde o paralelní řazení JEOT a fosilních

horkovodních zdrojů. Nevýhodou této koncepce je nutnost rozdělit soustavu

v zimním špičkovém provozu do dvou sekcí, kdežto v ostatním tepelném ob-

dobí by teplo bylo dodáváno z JEOT do celého systému (při odstavení fosil-

ních zdrojů tepla).

Pokud jde o dodávku technologické páry o různých parametrech podle

potřeb průmyslu, zejména chemického, přicházejí v úvahu rovněž dvě zásad-

ní varianty.

První je dodávka tepla z parogenerátorů přes protitlakové, popř. od-
běrové turbíny umístěné ve výrobním bloku JEOT a vyložené individuálně
podle předpokládaných požadavků technologických spotřebičů tepelné ener-
gie. Tak např. z jednoho parogenerátorů o výkonu 1500 t/h páry 60 barů,
275 °C, lze dodat orn, 1000 t/h technologické páry. Kromě toho by se na
příslušných "technologických" turbínách vyrobilo např. 60 MW elektrické-
ho výkonu a dalších 60 MW v regulační kondenzační turbíně, která by byla
patrně nutná kvůli vyrovnávání možného kolísavého odběru technologické
páry. Toto řešení má však velkou nevýhodu v nutnosti budovat nákladné
parní přiváděče nízkotlakové technologické páry do mnohdy vzdálených prů-
myslových objektů. Kromě toho je velmi obtížné správně odhadnout dlouho-
dobý výhled příslušné průmyslové výroby a z toho rezultující nároky na
množství a parametry potřebné technologické páry. Musíme si s plnou od-
povědností uvědomit, že se vybudováním nákladných tras přívodu technolo-
gické páry přímo z prostoru JEOT do průmyslových objektů a konečnou plat-
ností fixuje na dlouhá desetiletí stav, na kterém nebude možné již nic
podstatně změnit.

Jako druhá varianta proto přichází v úvahu dodávka vysokotlaké pá-
ry přímo do chemických závodů z parogenerátorů přes měniče páry. Měniče
páry budou pravděpodobně nezbytné vzhledem k možným únikům radioaktivity
primárního okruhu. Tato koncepce předpokládá instalaci parních protitla-
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kových turbín přímo v průmyslových objektech. Tyto "satelitní" protitla-

kové turbíny (točivé reduktory páry) mohou být v budoucnu při eventuální

změně výrobního programu chemického podniku snáze zaměněny za jiné, od-

povídající změněným technologickým potřebám. Rovněž při přenosu tepla

párou o vyšším potenciálu vzniknou významné úspory ve spotřebě trubního

materiálu proti řešení přenosu tepla s nízkotlakou párou, á tím i ke znač-

ným úsporám na investičních nákladech.

Třetím zásadním problémem, který významně ovlivní řešení celé sousta-

vy CZT, je otázka velikosti odběru tepla z reaktorového bloku. Za předpo-

kladu dodávky 50 % tepelného maximálního příkonu z JEOT v době zimní Špič-

ky lze u odběrových diagramů, charakterizovaných pro velké městské sousta-

vy využitím maxima dodávky v rozsahu 3000 h/rok, počítat, že cca 85 %

tepla bude v ročním období kryto z JEOT. Zbývající potřebný tepelný výkon

by měl být kryt z fosilních zdrojů schopných pružného najíždění do top-

ných maxim. Je ovšem možná i varianta s vyšší dodávkou tepelného výkonu

v době zimních topných špiček, z JEOT při současném omezení výroby elek-

třiny, avšak takové řešení bude zřejmě neekonomické, uvážíme-li vysoké

investiční náklady na jaderný energetický zdroj a velmi krátkou dobu to-

hoto provozního stavu. Kromě toho by realizací takového řešení pozbyl ja-

derný zdroj svůj elektrárenský charakter, a tím se stal z hlediska elek-

trizačního systému pravděpodobně málo atraktivním.

Když jsme obecněji uvedli hlavní problematiku SCZT s jaderným základ-

ním zdrojem, přistupme k informacím o koncepci připravované výstavby JEOT

v rámci příslušných teplárenských soustav v Praze, Bratislavě a Brně.

Protože ae situace v těchto lokalitách stále ještě vyvíjí a koncepci nel-

ze považovat za stabilizovanou, uvedeme jen hlavní zásady návrhu.

P r a h a

Po velmi důkladné diskusi byl přijat názor, že z hlediska existence

dostatečných fosilních zdrojů je vhodnější orientovat výstavbu první JEOT

do prostoru severně od Prahy než do oblasti jižní, kde se teplárenské

soustavy mají teprve zakládat. Nelze také pominout skutečnost, že v sever-

ní oblasti je umístěn významný chemický průmysl s možností odběru tech-

nologického tepla s velkým ročním využitím. Vzhledem k značnému instalo-

vanému výkonu JEOTjPraha - sever,bude třeba zvážit možnost dodávky tepla

také pro východní, event, jihovýchodní oblast Prahy. Při vybudování tří

reaktorů typu VVER 500 by bylo možné z tohoto zdroje dodávat kolem 2000

MW základního tepelného výkonu pro vytápění vedle dodávky cca 1000 t/h

technologické páry pro chemický průmysl v Heratovicích a v Kralupech. Po-
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čítá se rovněž a dodávkou tepla pro zemědělské účely. Vážným problécem

bude umístění přiváděčů topné vody, která by v případě vyvedení veškeré-

ho základního tepelného topného výkonu z jednoho jaderného zdroje Praha -

sever vyžadovaly profil trasy cca 2,5 x 10 m, kde by byly uloženy potrub-

ní řady např. 4 x Js 1400. Nebude-li potrubí o světlosti Ts 1400, resp.

Js 1200 k dispozici (v Moskvě a ve Varšavě byla tato světlost realizová-

na), bylo by nutné trasy sestavit z průměrů např. Js 800, což by vyžado-

valo zřejmě dvouetážové provedení. Problém tras neobvyklých rozměrů v na-

šich i v zahraničních poměrech lze ovšem poněkud zmenšit při řešení praž-

ského jaderného teplárenství rozdělením dodávky tepla pro město ze dvou

zdrojů, tj. JEOT - sever a např. JEOT - východ. Na podstatě problému se

však mnoho nezmění, neboí zmenšení profilu tras přinese na druhé straně

jejich prodloužení, které nakonec z důvodu zálohování vyústí v úplné pro-

pojení tras. Založení druhé JE přinese zvýšené investiční i provozní ná-

klady a její uvedení do provozu by navíc patrně oddálilo termíny napojení

východních a jihovýchodních oblastí města teplem na další nový jaderný

zdroj. Odpovědně vsak se musí posoudit technické možnosti realizace tak

obrovského teplárenského díla, a zvláště problém velmi náročné a neobvyklé

koordinace a spolupráce všech zainteresovaných partnerů. Tak např. se mu-

sí předem sladit program výstavby energetických teplovodů s programem

výstavby základního komunikačního systému, neboí oddělené vedení je v te-

rénu nemyslitelné. Rovněž zábor zemědělské půdy nelze pominout, i když

zemědělství bude jako kompenzace nabídnuta dodávka tepla pro zvýšení efek-

tivnosti a intenzifikace zemědělské výroby. Celkově ovšem přinese výstav-

ba J£0T velký celospolečenský užitek a zlepšení životního prostředí, pro-

tože se omezí exhalace z fosilních zdrojů tepelné energie.

B r a t i s l a v a

Tato lokalita a územní aglomerace je zvláší příznivá pro realizace

JEOT. Uvedením JSOT do provozu v jižní oblasti města bude umožněno záso-

bovat tepelnou energií velký petrochemický komplex, a tím se umožní

ušetřit významné množství (cca 500 tis. tun) topných olejů, které se mo-

hou použít v jiných oblastech národního hospodářství, event, pro vyřeše-

ní problémů nevyhovujících palivových základen v jiných teplárenských

lokalitách. Nedořešen stále zůstává problém eventuálního znečištění zá-

sob pitné vody v oblasti Žitného ostrova. Bratislava je městem, které se

velmi dynamicky rozvíjí a rozrůstá nejen na pravém břehu Dunaje, ale ta-

ké v severozápadní oblasti. Vzhledem k poměrné odlehlosti těchto oblastí
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od plánovaného místa výstavby JEOT na jihu se uvažuje také o možnosti do-
dávky tepla na severozápad jedno trubkovým přiváděčem topné vody.

B r n o

Tato významná lokalita si udržovala dlouhou dobu prioritu v návrzích

na realizaci JEOT. Původní návrh z poloviny šedesátých let počítal pro

město Brno s instalací reaktoru 500 MW tep. s jednou protitlakovou turbí-

nou 50 MW. Toto zařízení mělo být umístěno v těsné blízkosti města. Před-

pokládalo se využití zkušeností z reaktoru typu Reinsberg (KDít) a úmyslem

bylo realizovat čistě teplárenské zařízení bez kondenzační výroby. Vzhle-

dem k nízkým parametrům admisni páry šlo vlastně o výtopenské zařízení.

Když pak byla rozhodnuta linie výstavby reaktorových bloků WER 440, bylo

od původních návrhů upuštěno. Dále ae však sledovala možnost výstavby

zařízení typu WER 440 v těsné blízkosti města. Se zřetelem na bezpečnost-

ní problematiku vsak se hledalo vhodnější staveniště ve vzdálenosti 15 -

25 km od města. Bylo nalezeno jižně ve vzdálenosti asi 20 km. Protože však

nároky na dodávku tepla v lokalitě Brno jsou ve srovnání s perspektivními

požadavky měst Prahy a Bratislavy podstatně nižší, zkoumala se také mož-

nost dodávky horké vody jednotrubkovým systémem z JE, Dukovany, resp. pří-

mo dodávka páry, neboí SGZT města Brna si i v budoucnosti zachová výraz-

ně parní charakter. Problematika JEOT pro město Brno je proto v tomto sta-

diu řešení velmi složitá.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly v poslední době v RVHP předloženy

konkrétní návrhy na výstavbu jednoúčelových atomových kotelen, není vy-

loučeno, že i pro lokalitu Brno bude nutné znovu zvážit možnost výstavby

takového zařízení, které vlastně odpovídá původním návrhům na výstavbu

jaderného zdroje v Brně. Toto řešení by však realizaci dodávek tepla

jaderného zdroje pro město Brno časově značně oddálilo.

Využití jaderné energie pro potřeby jak elektrárenské, tak i teplá-

renské řeší perspektivně palivový a energetický problém ČSSR. Z tohoto

hlediska je nutné dnes přistupovat k otázkám koncepce výstavby JE a JEOT

v ČSSR a časově situovat plynulá každoroční uvádění nových jaderných

energetických bloků do provozu, počínaje sedmým pětiletým plánem. Od roz-

voje jaderného teplárenství pak v první fázi očekáváme především ušetře-

ní značného množství kapalných paliv, neboí při jejich získávání jsme od-

kázáni téměř výhradně na dovoz.

- 15 -



Ma závěr uveäme stručný přehled světových tendencí v tomto novém

oboru, jak jsou známy z publikovaných zahraničních návrhů. Pominerae-li

případ malé švédské jaderné teplárny Agesty ve Stockholmu, která byla

loňského roku odstavena z provozu, a také speciální případ sovětské po-

lární teplárny Bilibino, můžeme konstatovat, že první návrhy na kombino-

vané jaderné zdroje tepla a elektřiny byly předloženy v šedesátých lé-

tech také v západních státech. Tak např. v USA byla v roce 1968 objedná-

na u Babcock - Wilcox jaderná elektrárna "Midland" o dvou blocích PWH,

první o elektrickém výkonu 491 MW a s dodávkou 1800 t/h technologické

páry pro chemický průmysl, druhý o výkonu 816 MW. Druhý blok (kondenzač-

ní) má být uveden do provozu v roce 19G1, první (teplárenský) až v roce

1982. Výstavba této elektrárny se již o mnoho let opozdila* Podobně v NSR

spojené úsilí firem BASF a KWU, které se traduje od roku 1968, zatím ne-

vedlo k jednoznačnému rozhodnutí o výstavbě jaderné teplárny se dvěma

reaktory PWR. každý s elektrickým výkonem 481 MW a dodávkou 1000 t/h

technologické páry. Přes velké úsilí nebyla stavba tohoto zdroje v aerá-

lu chemického kombinátu u Ludwigshafenu povolena; nové staveniště má být

vzdáleno od chemického kombinátu BASF asi 6 km. Než se začal pociíovat

nedostatek ropy, v cizině se z ekonomických důvodů s výstavbou jaderných

zdrojů tepla pro účely prostorového vytápění prakticky nepočítalo. V po-

sledních létech však jsou navrhovány v zahraničí jaderné elektrárny s od-

běrem tepla i k vytápění, přičemž se pokládá za ekonomické, aby se z ja-

derného tepla kryla přibližně polovina maximálního tepelného zatížení,

tedy základní teplo. Špička by měla být kryta ze zdrojů fosilních.

V SSSR se pokládá za ekonomické použití jaderných elektrárenských zaří-

zení pro dodávku tepla ve městech se spotřebou cca 1500 Gcal/h centrali-

zovaného tepla. Konkrétní návrhy na dodávku tepla pro vytápění měst z ja-

derných elektráren byly předloženy ve Francii, Švédsku, Finsku, Švýcarsku,

a zejména v NSR. Uvažuje se také o atomových výtopnách ve Francii a v HSR.

Také v zemích RVHP se uvažuje o speciálních výtopenských jaderných zdro-

jích vhodných i do menších lokalit. Návrhy na jaderné výtopny však nelze

zatím ekonomicky posoudit pro nedostatek podkladů a konstrukcí takového

zařízení. Naproti tomu u JEOT jde v podstatě o zařízení používané běžně

v jaderných elektrárnách.

K problematice jaderných elektráren s odběrem tepla ve velkých měs-

tech a průmyslových centrech však musíme otevřeně říci, že jde o zvláště

složitý problém, a to jali v oblasti technického řešení, tak i po stránce

ekonomické a organizační. Začlenění JEOT do rozvinutých soustav centra-
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lizovaného zásobování teplem bude nesmírně náročným úkolem celé společ-

nosti. Je však třeba si uvědomit, že bez kombinovaných jaderných zdrojů

elektřiny i tepla se čs. energetika v budoucnosti neobejde.

Tab. 1

Struktura palivové a energetické bilance

Zdroj e

Z toho paliva pevná

kapalná

plynná

Prvotní elektřina, teplo,
včetně jádra

Ostatní

1970

100 %

75,5

17,6

3,3

2,7

0,9

1975

100 %

65,6

24,3

5,8

3,4

0,9

I960

100 %

58,4

26,8

10,4

3,7

0,7

1985

100 %

52,5

29,0

12,1

6,0

0,4

1990

100 %

46

28,5

13,5

11,7

0,3

Tab. 2

Výkonová bilance SSSR

Spotřeba el. energie TWh

v tom práce na přečerpání TWh

Maximální zatížení MW

Dovoz el. energie MW

Bilanční výkon celkem MW

Výkonová rezerva WH

Výkonová rezerva v % maxima %

1980

83,4

1,1
13672
600

15894

2222

16,4

1985

106

2,5
17520

390
20766

3246

18,5

199C

135
3,7

22500
500

27518
5018
22,3
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PALIVOVÁ A ENERGETICKÁ PROBLEMATIKA HLATOÍHO KČSTA PRAHY

- JEDNA Z HLAVSÍCH PODMÍNEK RQZVQJE MĚSTA A ZLEPŠENÍ JEHO

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. 11. Vavrejn,

Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy

Jednou z nejzávažnějších otázek dalšího rozvoje výstavby a přestav-
by hl. m. ÔSSR Prahy je zásobování města tepelnou energií a formy řeše-
ní této problematiky.

Je tomu tak proto, že současný stav zásobování teplem i způsob dal-

šího řešení tohoto složitého úkolu velmi úzce souvisí a jednou z nejdů-

ležitějších složek životního prostředí - s čistotou ovzduší a promítá se

velmi závažně do života obyvatel i celého organismu města.

Závažnost a specifičnost této problematiky v pražských podmínkách

je dána tím, že hlavní město Praha představuje nejvyšší koncentraci oby-

vatelstva na území státu a současně značnou koncentraci průmyslu i ostat-

ních aktivit, a dále pak přírodními a klimatickými podmínkami pražského

území, a konečně i historickým vývojem Prahy až do současné doby, kterým

se vytvořil jistý kvalitativní i kvantitativní stav, jenž nelze přehléd-

nout.

V pražské oblasti žije na 1,1 fo plochy celé federace 9 % obyvatel-

stva a samo hlavní město na 0,23 % plochy státu soustřeáuje 7,75 % všech

obyvatel (stav k 1. červenci 1974).

Velmi členitý reliéf pražského území, vyšší průměrné teploty v praž-

ské kotlině, snížené proudění vzduchu působené morfologií terénu, ale i

hustou zástavbou zvláště v centru města a častý výskyt bezvětří, v zim-

ním období pak časté teplotní inverze, to vše vytváří podmínky, za kte-

rých dochází ke kumulaci plynných i prašných exhalací a k nedostatečnému

rozptylu ve vrstvách atmosféry.

Určujícím faktorem míry znečištění pražského ovzduší však je dosud
velmi nepříznivá skladba palivové a energetické základny jak absolutně,
tak i ve srovnání s ostatními velkými městy ČSSR, jak dokumentuje tab. 1
zachycující stav k roku 1970:
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Tab. 1

Místo

Praha

Ostrava

Brno

Bratislava

ČSR
SSR
ČSSR

tuhých

89,1
79,2

67,6
7,4

75,7

46,9

68,9

°/o spotřeby paliv

kapalných

3,7
5,6

16,6

91,1
14,6

46,7
22,2

plynných

7,2
15,2

18,8
1 » 5 ,
9,7 i
6,4

8,9 j

Současný nepříznivý stav daný historickým vývojem dokumentují i ty-

to údaje:

Na území Prahy je 154 kotelen, z nichž každá spaluje ročně více než

1000 tun paliva, převážně hnědého uhlí, dále asi 6500 domovních kotelen

a zhruba 250 000 domácích topenie í. Všechny tyto zdroje velmi nepříznivě

ovlivňují svými exhalacemi nízké vrstvy atmosféry. Podle přepočtu ze spo-

třeby paliva odchází ročně, a to do značné míry v zimním období, do ovzdu-

ší na území města 65 000 tun popílku a 72 000 tun kysličníku siřičitého.

I když vezmeme v úvahu, že se za posledních asi deset let důslednou

realizací technických, provozních i kontrolních opatření iniciovaných a

podporovaných stranickými i ostatními orgány podařilo výra~rě snížit praš-

nost ovzduší v nejpostiženějších lokalitách města, přesto je prašný spad

více než 150 t/km .rok ještě stále překračován nejméně v šesti městských

oblastech (Vysočany, Michle, Smíchov, Dejvice, Holešovice a Libeň), kde

hodnoty spadu dosahují 300-500 t/km .rok.

Zvláště nebezpečné pro zdraví obyvatelstva je překračování přípust-

ných koncentrací (0,15 mg/m ) jemného polétavého prachu, kde se např.

v centru města dvaapůlkrát až pětkrát překračují povolené hodnoty.

Nejzávažnější škodlivinou v pražském ovzduší v současné době a v nej-

bližších létech je a zůstává kysličník siřičitý emitovaný spalovacími pro-

cesy.

V topném období se na většině území města překračuje hygienická nor-

ma S0 2 0,15 mg/nr , a to ve více než 25 % případů, a v centru města dokon-

ce v 75 % případů.
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Přímému působení vysokých koncentrací SOp je v intravilánu měata
vystaveno více než 600 000 obyvatel.

Jak prokazuje přehled hlavních údajů o tuhých a plynných emisích
ve vybraných oblastech ČSR, je Praha nejexponovanější oblastí v tomto
směru a důsledky znečištění ovzduší postihují největší počet obyvatel-
stva (viz tab. 2).

Tab. 2

Srovnání emisí v hl. m. Praze s emisemi na území ČSR
Pramen: Analýza čistoty ovzduší Praha - Informační publikace rady pro

živ. prostředí při vládě ČSR, 6/1972, MVT ČSR

Kraj
Okres
Městský obvod

Hl. město Praha
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6

Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Kladno
město Plzeň
Sokolov
Ústí n. Lab.
Chomutov
Most
Teplice
město Brno
město Ostrava
Frýdek-Místek
Karviná
Č S R

Tuhá emise Plvnní
celkem

v 1

69 578
7 577
3 744
2 786
7 374
4 504
4 684
5 611
2 643

15 047
15 608
73 620
37 187
52 298

27 017
43 021

135 020
47 412
44 587

120 410

84 027
42 401

1 595 679

z toho
popílek

kunách za

69 503
7 577
3 744
2 786
7 374
4 437
4 684
5 611
2 643

15 039
15 608
64 854
36 233
44 702
21 535
43 012

131 960

43 571
37 792
68 002
8 775

41 006
1295 534

i emise
celkem z toho

S0 o

rok (t/r)

70 215
5 158
3 589
2 685
9 050
5 470
6 142
8 874
3 053

15 444
10 750
26 413
25 675

133 285
29 374

325 363
161 753
82 974
30 393

151 941
51 817
48 706

2 057 735

70 215
5 158
3 589
2 685
9 050
5 470
6 142

8 874
3 053

15 444
10 750
25 701
25 662

126 054
26 269

325 289
156 134
81 774
26 299

119 136
44 248
39 611

1918 719

Přepočet na
plochu
měrných

území
emisí

tuhých,plynných

t/km2/

240
1263
936

464
139
119
96

510
76
327
372
103
391
70
57
46
289
101
233
873
65

122
12,5

rok

242
860
897
448
171
144
125
807
87
336
256
37
i7 0

177
73

348
346
177
159

1101
40

140
16,1

Tabulka uvádí srovnání emisí v Praze a na území ČSR v r.
V emisích nejsou zahrnuty emise motorových vozidel.
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Hlavní město Praha předstihuje hodnotami škodlivých emisí ostatní

světová velkoměsta. Podle údajů k r. 1970 představovaly tuhé emise v Pra-

ze 240 t/km2.rok, v Paříží 80, v Londýně 40, v Chicagu 17 a Moskva byla

téměř bez tuhých exhalací (průměrné hodnoty).

Hygienická stanice HVP sledovala po několik let srovnatelné skupiny

školních dětí v Praze 6, kde koncentrace plynných i pevných exhalací ne-

dosahovaly přípustných mezí, a v Praze 9, kde byly přípustné hodnoty pře-

kračovány.

Statistické zpracování dat ukázalo podstatné rozdíly v neprospěch

dětí v Praze 9.

U dětí z Prahy 6 byl zjištěn předstih v tělesném růstu asi o tři ro-

ky, u dětí z Prahy 9 asi roční opoždění proti průměrným hodnotám.

Byly zjištěny závažné rozdíly v neprospěch dětí' z postižené oblasti

ve zdravotním stavu, pokud jde o záněty horních cest dýchacích, o záněty

očních spojivek a pokud jde o ostatní nemoci, jejichž původcem byly vzduš-

né infekce.

Je třeba dále upozornit i na vyšší celkovou i specifickou úmrtnost

pražského obyvatelstva proti celostátnímu průměru; ve věkových skupinách

počínaje 45. rokem vykazuje Praha vyšší úmrtnost.

U jednotlivých skupin nemocí je pak vyšší u nemocí srdce,cév o 26,2 %,

u zhoubných novotvarů o 40,74 % a u nemocí dýchacích cest o 9 f» proti prů-

měru ČSSR.

Negativní působení pražského ovzduší zatíženého hlavně sirnými exha-

lacemi zjišíují i restaurátoři při opravách vzácných uměleckých památek,

např. Brokoffových sousoší na Karlově mostě, Eeinerových fresek, na sgra-

fitových a štukových fasádách historických objektů i na vzácných malířských

dílech. Ka restauraci a záchranu těchto hodnot vynakládá naše socialistic-

ká společnost obrovské materiální prostředky i mnoho lidské práce, přičemž

výsledky této činnosti jsou dále mařeny nebezpečným stavem pražského ovzdu-

ěí.

Stav pražského ovzduší ohrožuje i živou přírodu a působí značná a

těžko nahraditelné škody na zeleni, postupně hynou např. jehličnany.

V chráněných přírodních územích mizí vlivem znečištěného ovzduší řada

vzácných a z hlediska vývoje památných druhů organismů.

Podstata a základní podmínka pro změnu dosavadního nepříznivého eta-
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vu zásobování Prahy teplem a jím vyvolaného stavu znečištění ovzduší spo-

čívá v zásadní změně struktury palivové a energetické základny.

Závažná problematika zásobování Prahy teplem a změny struktury pa-

livové a energetické základny hl. města jsou již několik let předmětem

pozornosti a péče jak nejvyšších stranických a státních orgánů, tak orgá-

nů národního výboru hl. m. Prahy.

To dokumentuje například jednání XV. sjezdu KSČ, usnesení PÚV KSČ

z 15. 12. 1972, dále usnesení vlády ČSSR č. 180/1972 a vlády ČSR č. 214/

1972 i některá další usnesení vlád a pléna i rady HVP, která dávají pod-

nět k řešení tohoto složitého řetězu úkolů a problémů.

Koncepční výsledky těchto dokumentů se odrážejí v generálním plánu

rozvoje hl. m. Prahy i ve vládou ČSR schváleném směrném územním plánu

hlavního města Prahy.

Přes obtížnost celostátní situace v řešení palivové a energetické

základny se uznává naléhavá potřeba hl. města postupné kvalitativní i

kvantitativní změny palivové a energetické základny, kterou vyjadřuje

tab. 3 převzatá z generálního plánu rozvoje hl. m. Prahy.

Tab. 3

Tis. tun měrného paliva

Černé uhlí
Hnědé uhlí
Koks
Topná nafta
Kapalná paliva
Svítiplyn
Zemní plyn
Elektřina

C e l k e m
Jaderné zdroje

1980

330
930
410
100

800-1000
280

760-520
20

3630

1985

50-100
200-400

4 3 0
170

1600-1200
170

1500-1650
120

4240
140

1990

0-50
0-100
440
190

1720-1430
-

2230-2370
220

4800
310

Teplo získané z jaderného zdroje se předpokládá pro vyrovnání bilan-

ce ušlechtilých paliv v období 1985-1990.
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I když v plnění vytyčené koncepce přestavby palivové a energetické

základny hl. m. Prahy fatojíme na samém počátku, je třeba nřipomenout ten-

dence pozitivního vývoje za poslední léta, jak uvádí tab. 4.

Tab. 4

Spotřeba paliv v Praze

Rok

1968

1970

1974

V 1000 t měr.
tuhá
paliva

1818

1752

1446

kapalná
paliva

42

111

406

paliva
plynná
paliva

180

221

266

V
tuhá
paliva

89,1
84,0

68,3

procentech
kapalná a
plynná pal.

10,9
16,0

31,7

Při rozboru tohoto na první pohled příznivého vývoje posledních let

je třeba mít napaměti, že se tohoto stavu dosáhle především tím, že veške-

rá nová soustředěná bytová výstavba posledních let byla zabezpečována vý-

robou tepla hlavně na bázi kapalných paliv a částečně na bázi plynu, a

že mírné teploty zimních období posledních let měly značný vliv na ome-

zení spotřeby především uhlí.

I když ve starém domovním a bytovém fondu hl. města Prahy došlo

v posledních létech, zejména pak počínaje rokem 1972, k jistému vzestupu

ve využívání plynu a elektřiny pro vytápění (za období 1971-1974 připo-

jeno celkem 13 650 nových plynových topidel a 2785 elektrických akumulač-

ních topidel), neznamená tento vývoj z hlediska celoměstského ještě zda-

leka rozhodující nástup k plnění zásadního úkolu přeměny palivové a ener-

getické struktury města do roku 1990.

Problematika zásobovaní Prahy teplem ve vazbě na dosažení strukturál-

ní přeměny skladby palivové a energetické základny se rozpadá do dvou zá-

sadních problémových okruhů:

a) zásobování teplem nové soustředěné bytové výstavby

b) představba topných systémů současného města

a) Pro řešení problematiky zásobování teplem nové soustředěné bytové

výstavby byla přijata jednoznačná koncepční zásada, že se zásobování

teplem nebude řešit na základě uhlí.
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Lokalizace nové soustředěné bytové výstavby ve vztahu k městu i

souhrn klimatických, morfologických i technických podmínek vyžadují, aby

ee řešení koncipovalo a realizovalo na bázi ušlechtilých paliv a tepla

z jaderných zdrojů.

Současný souhrn znalostí o budoucím dlouhodobém vývoji celostátní

palivové a energetické základny nedává bohužel zcela jednoznačný podklad

pro založení dlouhodobé koncepce řešená tohoto problému v Praze.

Lze však předpokládat, že rozhodující význam bude mít v období do

roku 1990 zemní plyn, v jistém omezeném rozsahu též kapalná paliva a po

roce 1990 jaderné zdroje.

Proto je třeba intenzívně a konkrétně rozpracovávat možnosti využi-

tí nastupující éry jaderné energetiky, zejména pak jaderného teplárenství

pro zásobování teplem rozsáhlé soustředěné výstavby nových částí města.

Význam jaderného teplárenství vidíme i v tom, že může uvolnit význam-

ná množství ostatních ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu pro cen-

trální oblasti města, kde je toto topné médium zvláště významné a prak-

ticky nenahraditelné.

Generální plán rozvoje hl. města Prahy spolu se směrným územním plá-

nem a s dokončovaným generelem tepelné energetiky Prahy dávají dnes již

stabilizované zásadní podklady pro včasnou přípravu výstavby celého systé-

mu zařízení pro zásobování teplem a vytvářejí jeden z hlavních předpokla-

dů dosažení potřebného předstihu a vyloučení nebo alespoň maximální ome-

zení provizórií v této oblasti.

b) Přestavba a modernizace topných systémů současného města je jednou ze

stěžejních podmínek dosažení zásadního obratu v současném kritickém

stavu čistoty ovzduší a města, a tím i jedné z rozhodujících složek

životního prostředí.

Jde o komplex velmi složitých a náročných úkolů, jejichž systematic-

ké a energické řešení vsak nesnese odklad, má-li se dosáhnout rozhodují-

cího obratu do roku 1990.

Jde o postupnou přestavbu a dostavbu nynějších zdrojů centralizova-
ného zásobování teplem s přechodem na novou palivovou základnu-zemní plyn
a topný olej (mazut), dále o obdobnou přestavbu velkého množství menších,
ale z hlediska polohy ve městě závažných zdrojů znečišíování ovzduší a o
velmi náročnou otázku odstranění velikého množství nevyhovujících lokál-
ních topeniší.
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Rozhodující význam v řešení přestavby topných systémů centrální ob-

lasti města bude mít plyn, a postupně sovětský zemní plyn. Aby se mohlo

této nabídky využít, je třeba podstatně urychlit přestavbu a výstavbu

systémů pražské plynovodní sítě včetně potřebných regulačních stanic,

aby byla zaručena dostatečná přenosová schopnost tohoto systému a vytvo-

řily se předpoklady pro realizaci změny palivové struktury centrální ob-

lasti města.

V oblasti historického jádra města Prahy, kde dosud nebyla realizo-

vána přeměna napětové soustavy elektrorozvodných sítí, např. na Malé Stra-

ně, připravují orgány města ve spolupráci s příslušnými organizacemi CEZ

takové koncepční a technické řešení, které by umožnilo postupný přechod

na využití elektřiny k vytápění historického domovního fondu. Nesmírné

kulturně historické hodnoty teto oblasti vyžadují koncepční řešení na nej-

vyšší dosažitelné úrovni, které bude vyhovovat do daleké budoucnosti a

vytvoří podmínky pro minimalizaci pozdějších rekonstrukcí, údržby a oprav

jak uličních sítí, tak vlastních budov.

Přestavba topných systémů centrální oblasti města, která zahrnuje

nejen oblast státní památkové rezervace, ale i přilehlé oblasti husté

zástavby městských čtvrtí Vinohrad, části Žižkova, Nuslí, Vyšehradu a

Smíchova, může být řešena prakticky pouze na základě plynných paliv a

elektřiny a v omezeném rozsahu kapalných paliv.

Málo prostorná síí úzkých ulic, která je v podzemí silně přetížena

ostatními inženýrskými sítěmi a na povrchu dopravou, neumožňuje vyvinout

systém tepelných sítí, které jsou prostorově velmi náročné.

Centrální oblast města má též nejvíc narušené životní prostředí a

představuje největší koncentraci pracovních sil i návštěvníků Prahy.

I když přestavba topných systémů centrální oblasti Prahy bude zále-

žitostí nesmírně složitou a náročnou, nemůže se její realizace odkládat

naneurčito . Stává se totiž klíčovou záležitostí k řešení naléhavé otázky

životního prostředí hl. m. Prahy.

Palivová a energetická problematika hlavního města Prahy se svým
významem řadí do jedné úrovně s problematikou bytové výstavby a s proble-
matikou dopravy v hlavním městě.

Její komplexní a koncepční vyřešení ovlivní rozhodujícím způsobem
úroveň životního prostředí obyvatel Prahy, vytvoří podmínky pro zachová-

- 25 -



ní zdraví dalších generací, podmínky pro uchování nedocenitelných mate-
riálních i kulturně historických hodnot, které jsou majetkem celé naší
společnosti.

Je proto povinností celé naší společnosti a současné generace, aby

přes všechnu obtížnost a složitost naší i světové palivové a energetické

situace dokázala odpovědně řešit tento složitý úkol.
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ZÁSOBOVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TEPLEM Z JADERNÉHO ZDROJE

Ing. P. Poul,
Energoprojekt, Praha

Československý jaderný program ee v nedávné minulosti zaměřoval ze

známých důvodů především na projektování a realizaci velkých výroben

elektrické energie. Tomuto hledisku ee podřizoval i výběr staveniší těch-

to zdrojů. Zcela jinak se začala vyvíjet situace kolem jaderného teplá-

renství. Požadavek na radikální zlepšení čistoty ovzduší ve větších měst-

ských aglomeracích na jedné straně a nedostatek ušlechtilých, málo sir-

ných paliv na straně druhé i fakt, že fosilních paliv ve výhledu také

není dostatek, vedly k úvahám a návrhům na využití jaderných zdrojů i

pro účely zásobování tepelnou energii. Je samozřejmé, že se tyto úvahy

mohly a mohou v současné době týkat pouze velkých sídlištních seskupení,

jaká nacházíme v našich největších městech. I v těchto případech je však

nutné si uvědomit, že půjde o jaderné elektrárny s odběrem tepla se znač-

ným podílem výroby elektrické energie. Teprve budoucnost ukáže, do jaké

míry se budou moci jaderné zdroje ekonomicky uplatňovat v čistě tepláren-

ských nebo výtopenských provozech.

Protože se tento referát má zabývat otázkami zásobování hl. města

Prahy teplem v souvislosti s využíváním jaderných zdrojů, omezíme se

v další části pouze na tuto problematiku. Seznámíme se s některými poznat-

ky získanými při zpracovávání generelu zásobování hl. města Prahy teplem

se zaměřením na možnosti využívání jaderných zdrojů.

Generel zásobování hl. města Prahy teplem

Problematika zásobování Prahy teplem není nová. Již v minulosti by-

ly vypracovány studie a návrhy na ucelenější řešení centralizovaného způ-

sobu zásobování teplem v jednotlivých oblastech města. Všechny tyto návrhy

pochopitelně vycházely jednak z dosavadního stavu, jednak z palivových

základen, které v té době byly k dispozici. Až na malé výjimky bylo záso-

bování teplem v Praze u velkoodběratelů i maloodběratelů založeno na tu-

hých palivech. Nové teplárny vybudované po 50. roce, a to teplárny Michle,

Veleslavín, Malešice a později výtopna Třeboradice a další, byly a jsou

ještě z větší části provozovány na hnědé uhlí. Na konci šedesátých let

se v souladu s celoevropským trendem vývoje uvažovalo i v Praze o výraz-

ném přechodu na spalování ušlechtilých paliv, tj. především lehkých a

těžkých topných olejů. To se týkalo především uvedených tepláren, ale i



mnoha dalších menších zdrojů, jako jsou sídlištní blokové a domovní kotel-

ny, kde ae měl převážně uplatnit lehký topný olej. Během přípravy realiza-

ce výže uvedeného záměru ae však začátkem sedmdesátých let začaly i u nás

projevovat první příznaky celosvětové energetické krize nedostatkem ušlech-

tilých tekutých paliv. Je pochopitelné, že tato okolnost ovlivnila a pozna-

menala i další vývoj na úaeku zásobování teplem v Praze. Při všeobecně zná-

mé skutečnosti, že znečištění ovzduší v Praze dosáhne na některých místech

v důsledku spalování tuhých paliv nepřípustného rozsahu, bylo nasnadě, že

se začalo hledat východisko ve využití jaderné energie. Již koncem Šedesá-

tých let se objevily první náměty a studie, které počítaly B využitím ja-

derných zdrojů pro účely zásobování teplem. Hejprve byla zpracována studie

na umístění jaderného zdroje v prostoru nynější elektrárny v Holešovicích.

Tento jaderný zdroj měl ve spolupráci 8 dosavadním klasickým zdrojem za-

bezpečit dodávku tepla v rozsahu řádově 800 - 1000 MW. Avšak pro naprostý

nedostatek místa na uvedeném staveništi a především pro nevyřešené otázky

radiační bezpečnosti se tento záměr přestal sledovat. Další oblastí v Pra-

ze, která se jevila v budoucnu z hlediska konzumu tepla jako velmi vhodná

pro využití jaderného zdroje, byla prakticky celá jihozápadní část města.

Podle bilance potřeb tepla se v uvedené oblasti uvažovalo o dodávce tepla

ve výši 900 - 1600 MW podle umístění jaderného zdroje a podle rozsahu zá-

sobované oblasti. V této souvislosti se nejvíce uvažovalo o umístění JEOT

v lokalitě Radotín nad soutokem Vltavy a Berounky. Při podrobnějším zkou-

mání a s přihlédnutím k dalším aspektům umístění JEOT v této oblasti, a to

nejenom v Eadotíně, bylo na základě jednání mezi resortem energetiky a or-

gány hl. města Prahy dohodnuto s touto lokalizací JEOT v nejbližší budouc-

nosti nepočítat. Bylo zároveň dohodnuto v uvedené oblasti co nejvíce počí-

tat s využitím zemního plynu.

0 umístění prvního jaderného zdroje tepla pro Prahu bylo rozhodnuto

v polovině roku 1975. Jako staveniště byla vybrána lokalita Kojetice, le-

žící severně od hranic Prahy v okrese Praha-východ. Uvedení této JEOT do

provozu bylo vládním usnesením stanoveno na rok 1984-1985. Toto rozhodnutí

bylo rovněž promítnuto do prací na generelu zásobování hl. města Prahy

teplem, zpracovávaného kolektivem pracovníků Energoprojektu. 0 jeho sou-

časném stavu se nyní krátce zmíním.

Generální plán rozvoje hl. města Prahy a směrný územní plán počítají

s růstem počtu obyvatelstva do roku 1990 ve výši 1,3 mil. obyvatel. Počet

obyvatel se má po roce 2000 ještě dále zvyšovat na 1,4 mil. S tím bude sou-

viset i rozvoj obytného fondu s dosavadních cca 430 000 na 550 000 až

570 000 bytů ve výhledu. Se zvyšováním počtu obyvatelstva a bytů se počítá
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v. okrajových pražských obvodech, v současné době v severním a v jižním

sektoru - v obvodech 8 a 9 a 4, dále v jihozápadním sektoru v obvodu 5

a v budoucnu, po roce 1990, v nových sídelních útvarech Běchovice - Újezd

n/Leey, Uhříněves-Kolovraty ve východním sektoru města. Současně s tím

se bude rozvíjet vybavenost a služby obyvatelstvu na úroveň odpovídající

požadavkům hl. města Československé socialistické republiky. Co se týče

průmyslové výroby, postupně se soustřeSuje do nových průmyslových soubo-

rů v okrajových částech města a na předměstském území. Je to zejména na

východě malešicko-hostivařská průmyslová oblast, vývojově výzkumná základ-

na v Běchovicích a průmyslová stavební základna Měcholupy-Uhříněves.

Pro představu o rostoucích požadavcích na dodávky tepla pro veškerou

bytovou zástavbu, vybavenost a průmysl na území hl. města Prahy uvedeme

v tabulce hodnoty v pětiletých údobích:

Rok

Max. příkon
v m
Roční odběr
v GWh/r

1975

5890

12420

1980

6930

14830

1985

8330

18240

1990

9750

21650

2010 (výhled)

10790 ;

24100 ]

Při stanovování koncepce v zásobování teplem, která by umožnila krýt

uvedené růsty potřeb tepla, se vycházelo z požadavku generálního plánu

výstavby hl. města na změnu skladby palivové základny postupným přecho-

dem z tuhých paliv na ušlechtilá paliva a dále na uplatnění centralizova-

ného zásobování teplem z jaderných zdrojů. Podle generálního plánu se po-

žaduje vyloučení spalování uhlí na území celého města do roku 1990 s po-

žadovaným zlepšením čistoty ovzduší a celkového prostředí našeho hl. města.

Spalování tuhých paliv v historickém jádru města by mělo skončit již k ro-

ku 1985. Se zřetelem k tomu počítá generel zásobování teplem s tím, že

narůstající nároky na teplo a požadovanou změnu palivové základny bude

možné řešit do roku 1990 převážně konvenčními způsoby, tj. rozšiřováním

dosavadních klasických zdrojů tepla, výstavbou nových výtopen včetně mo-

dernizace lokálních otopných soustav provozovaných na ušlechtilá paliva.

Se zřetelem na nedostatek tekutých paliv, který zřejmě potrvá i v dalších

létech, uvažuje se využívat v maximální míře zemní plyn, jehož má být

v Praze 1990 k dispozici 2 mld Mor/rok. Po roce 1990 však výsledky různých

prognostických úvah počítají s nutností snížit spotřebu ušlechtilých pa-

liv, a to i zemního plynu. Je třeba si rovněž uvědomit, že topné oleje i
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zemní plyn jsou nejen palivy, ale i cennými surovinami pro chemický prů-

mysl. Z uvedených důvodů musela při úvahách o vývoji po roce 1990 nastat

orientace na rozvoj velkých teplárenských soustav napájených z jaderných

zdrojů.

S přihlédnutím k uvedenému rozsahu celkových potřeb tepla v oblasti

města, v závislosti na jejich růstu a na jejich územním rozložení a rovněž

ve snaze o dosažení nejvyššího podílu účasti jaderných zdrojů na jejich

krytí uvažuje generel o postupné výstavbě dvou těchto zdrojů, a to JEOT,

Kojetice, a JEOT, Praha-východ. Oba zdroje by dodávaly teplo v horké vodě

do okrajových částí města v severním, východním a jihovýchodním sektoru,

kde bude převládat nová soustředěná zástavba. Uvedená koncepce zároveň

dovolí po uvedení JEOT do provozu postupné napojování soustav nynějších

konvenčních tepláren a výtopen do společných soustav CZT. Z hlediska zlep-

šení hygieny ovzduší by to byl značný přínos vzhledem k tomu, že většina

konvenčních zdrojů tepla je prakticky uvnitř města a kromě toho nemá další

možnosti rozšiřovat tepelný výkon. Za výše uvedených předpokladů by činil

podíl dodávky tepla z jaderných zdrojů na celkové potřebě tepla v Praze,

vztaženo k roku 2010, asi 35 %. Převedeno na měrnou spotřebu paliva by

tento podíl činil asi 30 /ž. Srovnatelné podíly u ostatních paliv jsou ty-

to:

zemní plyn 51 %

tekutá paliva 15 %

elektřina až 4 %

V další části se zmíním o uvažovaných soustavách obou jaderných zdro-

jů.

Jak bylo již řečeno, se zahájením dodávky tepla v horké vodě z JEOT,

Kojetice, do soustavy Praha-sever se počítá v roce 1985. Zásobována by by-

la oblast Severního Města - do té doby zásobována z výtopny Třeboradice

a z výtopny Prosek - dále některé části Horní a Dolní Libně, Těšnova,

Karlina, Sportovního areálu na Maninách, prostoru na Pelc-Tyrolce, částeč-

ně Vysočany a Hloubětín. Uvedené části města by byly napojovány na sousta-

vu CZT Praha-sever postupně do roku 1990. S napojením dolní holešovické

oblasti se počítá do roku 2000. Maximální dodávka tepla v horké vodě

z JEOT, Kojetice, pro Prahu činí ve výhledu 821 MW (707 Gcal/h). Spolu-

pracující špičkový zdroj výtopna Třeboradice by do soustavy dodával 538

MW (462 Gcal/h). Rozsah teplárenské soustavy Praha-sever zásobované z

JEOT, Kojetice, a ze špičkového zdroje v Třeboradicích v horké vodě by

činil ve výhledu max. 1360 MW (1170 Gcal/h). JEOT, Kojetice, by kromě
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uvedených dodávek tepla pro město dodávala ještě páru vyšších parametrů

pro chemický průmysl v Keratovicích, event, v Kralupech n/Vlt., ve výši

až 700 MW. Je třeba se ještě zmínit i o podílu tepla v horké vodě pro

podnik SEMPRA a pro sídliště v Neratovicích,celkem cca 129 MW (111 Gcal/h).

Celkově by tedy bylo v maximu z JEOT, Kojetice, dodáváno teplo v horké

vodě a v páře až 1650 MW. Do roku 1995 by se měla podle generelu uskuteč-

nit výstavba druhého jaderného zdroje s odběrem tepla umístěného v prosto-

ru jihovýchodně nebo východně od města Prahy. Staveniště pro tento zdroj

nebylo dosud povoleno. Při předběžném průzkumu prováděném Státním ústavem

rajónového plánování se uvažovalo o lokalizaci v katastrech obcí Křenice

a Sibřína. V současné době se lokalizace uvedeného zdroje projednává

s orgány MHO.

Toto řešení by umožnilo vytvořit velkou teplárenskou soustavu, která

by zásobovala východní i jihovýchodní okrajové části Prahy a zároveň i

nové sídelní útvary Běchovice-Uhříněves-Kolovraty, Újezd n/Lesy a v sou-

vislosti s řešením středočeské aglomerace nova osídlení v Úvalech a v Ří-

čanech. Tento návrh předpokládá napojení dnešních teplárenských soustav

Malešice a Michle, a umožní tak řešit potíže způsobené nemožností konven-

čního rozšiřování těchto zdrojů. V dalším výhledu, tj. do roku 2000, se

počítá rovněž s napojením dosud nerealizovaných výtopen v Krči a v Modřa-

nech. Kromě toho by vytvoření uvedené velké společné soustavy umožnilo

postupně připojovat odběratele tepla v Jižním Městě, v sídlišti Lhotka a

Libuš, která budou do té doby zásobovány teplem z malých kotelen, jejichž

palivovou základnou byl zemní plyn. Jaderný zdroj Praha-východ by dodával

max. v horké vodě 2360 MW. Tomu odpovídající špičkový tepelný výkon spo-

lupracujících zdrojů by činil:

v Malešicích 465 MW
v Michli 230 MW

Celkem by celá teplárenská soustava Praha-východ zabezpečovala dodávky
tepla v horké vodě ve výši 3060 MW. Podíl pro Prahu by činil 2670 MW
(2300 Gcal/h).

Přenášení tak velkých tepelných výkonů přináší s sebou samozřejmě

mnoho technických problémů, které budou do značné míry ovlivňovat volbu

umístění jaderného zdroje. Pro představu uvedu několik charakteristických

údajů o soustavě CZT Praha-východ.
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Horkovodní systém by měl teplotní parametry 150/70 °C. Pro dopravu

uvedeného množství tepla bude zapotřebí přepravit 30 000 nr/h, tj. 8,3

nrfys, což při běžných rychlostech povede na tepelné přiváděče 4 x Js

1200 (1400). Výstavba tak velkých tepelných napáječů nebyla dosud u nás

nikde realizována. Uvědomíme-li si, že zčásti půjde o podpovrchové pro-

vedení těchto napáječů opatřených tepelnou izolací, sekčními armaturami

a kompenzacemi, dojdeme k názoru, že uložení potrubí 4 x JS 1200 v tune-

lu nebo v kolektoru by si vyžádalo razicí štít o průměru cca 6 m. Každé-

ho asi hned napadne srovnání s pražským metrem. Technická obtížnost i

investiční náročnost těchto napáječů je do značné míry ovlivňována vyvo-

lanými investicemi, průchodem zastavěným územím a křížením s ostatními

inženýrskými a dopravními systémy. Za těchto okolností bude nutné pečli-

vě zvažovat i ekonomický faktor navrhovaných napáječů.

Bude-li JEOT, Praha-východ, umístěna do prostoru mezi Úvaly a Říča-

ny, bude možné teplo dopravovat do Prahy dvěma na sobě nezávislými napá-

ječi procházejícími kolem nově budovaných sídelních útvarů. Takové řeše-

ní by mělo značné výhody. Předně by se napáječe budovaly současně s výstav-

bou nových sídlištních útvarů, což by umožnilo rozumnou koordinaci při

navrhování a realizaci všech inženýrských sítí. Důležitá je skutečnost,

že se teplo bude odebírat již na začatie u přiváděčů, což umožní postupně

snižovat jejich světlost při průchodu do centrálních oblastí města. Hávrh

tohoto řešení, ee jeví jako výhodný i z hlediska napojení tras přiváděčů

na teplárnu Malešice a Michle. Rovněž napojení oblastí Jižního Města-Cho-

dova-Libuše a Lhotky, dále průmyslových souborů v oblasti malešicko-hoati-

vařské a běchovické se jeví jako reálné.

Z výše uvedených důvodů se proto v generelu zásobování hl. města

Prahy navrhla koncepce založená na dvou jaderných zdrojích s odběrem tepla.

Tato koncepce je rovněž zakotvena v novém směrném územním plánu hl.

města Prahy. Kromě toho směrný územní plán rezervuje potřebné plochy pro

výstavbu jaderného zdroje s odběrem tepla v prostoru Radotín pro případ,

že by ee ukázalo v dalekém výhledu nutné pro nedostatek zemního plynu

realizovat takový zdroj pro potřebu zásobování Jihozápadního Města teplem.

Potud tedy řešení navržené v koncepci generelu založené na úvaze, že

v hl. městě Praze bude nutné se zřetelem na růst potřeb tepla i jeho územ-

ního rozložení do roku 2000 realizovat dva jaderné zdroje. Vzhledem k to-

mu, že uskutečnění uvedeného záměru nebude z různých příčin jednoduché,
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objevují se i další návrhy směřující k jinému řešení. 0 jednom takovém

návrhu bych se rád zmínil. V podstatě by šlo o to, že by Praha měla ve

srovnatelném časovém údobí pouze jeden jaderný zdroj a JEOT, Kojetice,

který by při postupném rozšiřování nad 2 x 500 MW přebíral pro zásobová-

ní teplem i oblast východní, jihovýchodní a jižní hl. města Prahy. I v tom-

to případě by se počítalo ee spoluprací s dosavadními konvenčními zdroji

v Malešicích a v Michli a později s výtopnami Krč II a Modřany. Za před-

pokladu, že by byl rozsah v zásobované oblasti teplem stejný, jako se

uvažuje v generelu, byla by nutná realizace čtyř tepelných napáječů

z JEOT, Kojetice, do Prahy o světlosti Js 1200 - 1400, které by umožnily

přenesení výkonu 2670 MW. Technické provedení uvedeného záměru by bylo

bezesporu velmi obtížné, uvědomíme-li si, že by trasy horkovodních napá-

ječů ve východní části města procházely hustou zástavbou a křižovaly

všechny radiální dopravní tahy vedoucí z města. Rovněž otázky záboru

zemědělské půdy vyvolané realizací horkovodních napáječů,v prostoru mezi

JEOT, Kojetice, a výtopnou v Třeboradicích nebudou bez problému vzhledem

k tomu, že již dříve došlo z uvedených důvodů k omezení záměru na pokra-

čování bytové výstavby v Praze-sever. Je samozřejmé, že vedle otázky te-

pelných napáječů bude nutné řešit i problémy vlastního provozu celé sousta-

vy » tj. především spolupráce s dosavadními zdroji tepla v Malešicích a

v Michli i složitých hydraulických poměrů v celé tepelné síti. Nesmíme

zapomenout ani na hledisko ekonomické únosnosti navrhovaného řešení, kte-

ré by bylo svým rozsahem v našem teplárenství ojedinělá. Poukazem na nej-

ožehavější otázky uvedeného návrhu jsem chtěl pouze upozornit na potřebu

podrobnějšího propracování, které by umožnilo posoudit technickou i eko-

nomickou reálnost této varianty.

V součaBné době se zpracovává v Energoprojektu perspektivní studie

zabývající se vyvedením tepelného výkonu JEOT, Kojetice, 2x 500 MW v hor-

ké vodě pro soustavu Praha-sever a v páře pro chemický průmysl ve Spola-

ně, Heratovice, event, pro Kaučuk, Kralupy n/Vlt.

Na tuto studii, která má být dokončena v březnu 1977, měla by navá-

zat další studijní práce na vyvedení zvýšeného tepelného výkonu JEOT,

Kojetice, pro zásobování teplem ve východních částech města Prahy. Je sa-

mozřejmé, že pro objektivní porovnání obou variant řešení bude nutné pro-

pracovat ve stejném rozsahu i variantu se dvěma jadernými zdroji, tj.

s JEOT, Kojetice, a JEOT, Praha-východ. Uvedené práce by mohly být v pod-

statě ukončeny v roce 1977. Dá se předpokládat, že v té době pokročí i
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řešení otázek jaderné bezpečnosti zdrojů umístěných relativně blízko vel-
kých osídlení. Na základě těchto prací pale bude možné citlivěji posoudit
celou problematiku využití jaderných zdrojů v Praze a navrhnout v souladu
s potřebami naší ekonomiky nejvhodnější řešení.
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POKRÝVAME POTRIEB TEPLA V BRATISLAVE POMOCOU JADROVÉHO ZDROJA

Ing. A. Zubaj a k o l e k t í v ,
Slovenské energet ické podniky, B r a t i s l a v a

1. Úvod

Realizácia äalšieho rozvoja čsl. energetiky na báze jadrového progra-

mu je nevyhnutnosťou ao zreteľom na domáce zdroje fosílnych palív, ako aj

disponibilitu a ceny palív na svetových trhoch. Výroba elektrickej energie

z jadrového paliva v JE typu VVER sa bude v budúcich desaťročiach uskutoč-

ňovať s účinnosťou okolo 30 %. Pri združenej výrobe tepla a elektrickej

energie v rámci teplárenského systému možno docieliť podstatne lepšieho

využitia paliva, lebo účinnosť premeny jeho energie na elektrickú a teplo

môže dosiahnuť hodnot 60 až 70 %, čo znamená, že ekonómia paliva sa 1 až

1,5-krát zvyšuje.

Ďalším dôvodom pre združenú výrobu elektrickej energie a tepla súčas-

ne v jednom zdroji je úspora investičných prostriedkov, a to i pri zaráta-

ní nákladov na rozvod tepla. Velkosť úspory investičných prostriedkov je

závislá na vel'kosti tepelného a elektrického konzumu a na konfigurácii cen-

tier spotreby tepla a ich využití.

Bratislava je jedno z mála miest v ČSSR, kde riešenie zásobovania

mesta elektrickou energiou a teplom z jadrového zdroja je mimoriadne aktuál-

ne a javí sa z národohospodárskeho hľadiska zvlášť efektívne.

2. Vývoj centralizovaného zásobovania teplom v Bratislave

Prvé úvahy o možnosti realizácie zásobovania teplom bytovokomunikál-

nej sféry časti mesta Bratislavy sa robili koncom dvadsiatich rokov tohoto

storočia. Vychádzalo sa zo vzoru teplofikačného systému mesta Brna. Pre

zložitú hospodársku a politickú situáciu toho obdobia nedošlo však k reali-

zácii teplofikačných zámerov.

Teplárenské sústavy v meste sa vytvorili po II. svetovej vojne napo-

jením priľahlých sídlištných výstavieb na tepelná zdroje Tp Bratislava I.,

II. a III.

Základom pre systematický rozvoj SCZT v Bratislave sa stala teplofi-

kačná štúdia, spracovaná v Energoprojekte Brno, pod vedením Ing. Podroužka

v roku 1956, ktorá vymedzila pre zásobovanie teplom oblasť Bratislava-stred
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z Tp Bratislava I. a oblast1 Bratislava-východ z Tp Bratislava II. a III.

v I. etape a z nového základného zdroja Tp Bratislava IV. v II. etape,

ktorý mal zásobovať teplom i novovybudovaný petrochemický kombinát Slov-

naft vo Vlčom Hrdle, dopresnenie bolo spracované v Energoprojekte Bra-

tislava v rokoch 1964 a 1965.

Vážne problémy v rozvoji SCZT mesta Bratislavy nastolilo zastavenie

výstavby Tp Bratislava IV. na základe uznesenia vlády ČSSR č. 314/75 z no-

vembra 1975 v dôsledku .novej situácie v disponibilitě kvapalných a plyn-

ných palív. Táto situácia si vynútila hladanie nových riešení, z ktorých

jedným je i skúmanie možnosti zásobovania Bratislavy teplom a elektrickou

energiou z jadrového zdroja.

3. Dopad zastavenia výstavby Tp Bratislava IV. na zásobovanie teplom

v Bratislave

Tepláreň Bratislava IV. mala svojím výkonom 4x570 t/h a 4x135 MW

s max. výstupným výkonom pre dodávku tepla 880 Gcal/h pokrývať požiadav-

ky na teplo:

Rok

Východná oblasť mesta

Mestský sektor Petržalka

Slovnaft

Celkom z Tp B IV.

1980

140

105

210

455

1985

140

246

321

707

1990

140

338

321

799

Zastavením Tp Bratislava IV. a náhradným riešením dodávok tepla má

byť nižšia spotreba mazutu o 80 tis. ton a zemného plynu o 71 mil. m ,

avšak pri strate 540 MW elektrického výkonu s mernou spotrebou 0,231

tmp/MWh.

Dôsledky zastavenia výstavby Tp Bratislava IV. možno zhrnúť:

1. Strata času v prípadoch náhradných riešení zásobovania Bratislavy,

vzniká posun v potvrdzovaní dodávok o cca 3 roky.

2. Potrebnosť provizórnych riešení výlučne na ušľachtilé palivá.

3. Malá úspora paliva v dôsledku nižšej efektívnosti náhradných zdrojov.
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4. Nedosiahne sa predpokladané zlepšenie životného prostredia, zostáva-
jú kotolne s malou výškou komínov.

5. Zvýšenie závislosti Bratislavy na dovoze elektrickej energie.

6. Oddialenie definitívneho riešenia teplofikácie Bratislavy o 5al-
ších 10 rokov.

4. Analýza podmienok pre výstavbu JEOT v Bratislave

4.1. Plánovaný rozvoj mesta Bratislavy do roku 2000

Podlá SIÍP a Generálneho riešenia zásobovania Bratislavy palivom,
teplom a el. energiou do roku 2000 z mája a júna 1976 možno rozvoj mesta
v číslach vyjadriť takto s

Rok

Počet obyvateľov
Počet byt. jednot iek

Nároky na dodávku tepla
(BKS+priem.) celkom v MWt

z toho v rámci SCZT v MWt

Nároky na e l . energiu pre
meeto sú v MW

1970

305 000
91 940

1980

400 000
138 300

3 468,8

2 387,3

465

1990

470 000
177 780

4 506,7

3 597,1

875

2000

520 000
203 930

4 950,0

3 856,9

1 470

Z hl'adiska riešenia rozvoja SCZT Bratislavy najmä so zreteľom na
prípravu realizácie jadrového zdroja tepla možno jednotlivé teploŕikač-
né oblasti charakterizovať takto:

- Oblasť Bratislava-stred je prakticky dobudovaná a vzrast potrieb tepla
95 MWt do roku 2000 sa dá riešiť jednak prípadným napojením na tepelný
napájač z vhodne situovanej JEOT alebo v rámci rekonštrukcie a rozší-
renia Tp Bratislava 1.

- Oblasť Bratislava-výchqd bude z hľadiska potrieb BKS jej strednej časti

a priemyslu v severovýchodnej časti mesta (okolie Tp Bratislava II.)
do roku 1980 dobudovaná. Veľký vzrast potrieb tepla tejto oblasti 866
MWt je určovaný požiadavkami n.p. Slovnaft (546 MW t), ku ktorým sa
pridružia v prípade výstavby JEOT menšie okrsky v juhovýchodnej a se-
verovýchodnej čaati mesta.
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- Oblasť Bratislava-západt zahrňujúca sídliská Karlova Ves, Dúbravka,

Vysokoškolský areál a Televíziu, je v súčasnom období z hiadiska ná-

rastu bytov prakticky dobudovaná. V najbližšom období treba rátať s do-

budovaním nadmestskej vybavenosti.

Ďalší vzrast potrieb tepla v tejto oblasti bude súvisieť s výstav-

bou Záhorského pásma v období rokov 1985 - 1995 s predpokladanou potre-

bou tepla pre BKS 285 MW^. V tejto oblasti sa uskutočňuj* i výstavba

BAZ/MKZ s príkonom 210 KWt.

- Oblasť Bratislava-juh (Petržalka), tu sa v období rokov 1975-1985 budu-

je sídlisko s 42 000 bytmi s úplnou sídlištnou a nadsídlištnou vybave-

nosťou. Nároky tepla pre BKS činia 436 MW^ pri parametroch vykurovacieho

média v rámci SCZT - teplá voda 110/50 °G. So zreteľom na pozastavenú

výstavbu Tp Bratislava IV. sa zásobovanie teplom tejto oblasti rieei

provizórne z 27 okrskových kotolní na zemný plyn. Provizóriá sií tak

riešené, že sídlisko bude možné napojiť na centrálny zdroj SCZT Bra-

tislavy.

4.2. Pokrývanie potrieb tepla v závislosti na umiestnení JEOT

Centralizované zásobovanie Bratislavy teplom z jadrového zdroja bo-

lo skúmané pre štyri mikrolokality umiestnenia zdroja. Sú to tieto loka-

lity:

I. JSOT - Bratislava-juh

II. JE OT - Báhoň

I I I . JE0T - Kostolná
IV. JEOT - Bratislava-západ

Z JEOI bude zaistená dodávka tepla v pare pre n.p. Slovnaft a pre
časť priemyslu a bytovokomunálnaj sféry v parnej oblasti mesta (Bratisla-
va-stred a východ).

Každá oblasť bude mať samostatný horúcovodný napájač, nakoľko v kaž-

dej oblasti sú odlišné parametre vykurovacej vody a odlišne volene vyku-

rovacie sústavy. Vo východnej oblasti je tlakovo nezávislá vykurovacia

sústava s maximálnymi parametrami vody 185/65°C. Južná oblasť bude mať

tlakovo závislý vykurovací systém s teplovodným spádom 110/50°C a pre

západnú oblasť sa uvažuje teplotový epád 15O/7O°C.
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- Umiestnenie JEOT v lokalite Bratislava-juh. Pri umiestnení JEOT v lo-

kalite Bratislavy-juh bude dodávka tepla z jadrového zdroja členená

takto:

Teplo dodávané v pare:

pre n.p. Slovnaft 967,4 MWt 834 Gcal/h
pre strednú oblasť mesta 95,1 MWt 82 Gcal/h

pre východnú oblasť mesta 156,6 MUL 135 Gcal/h
spolu: 1 219,1 M\Vt 1 051 Gcal/h

Teplo dodávané v horúcej vode:

pre východnú oblasť mesta 207,6 MWt 179 Gcal/h

pre južnú oblasť mesta 435,0 MWt 375 Gcal/h

pre západnú oblasť mesta

včítane Záhorského pásu 595,1 MYiL 513 Gcal/h

Horúca voda pre východnú oblasť bude dodávaná cez výhrevnú Juh.

Predpokladáme, že v základnom zdroji by sa ohriala na teplotu 13Q°C a

vo VH-Bratislava-juh na teplotu 185°C. Zásobovanie západnej oblasti ho-

rúcou vodou uvažujeme v spolupráci s teplárnou Tp-Západ. Predpokladáme

dodávku vody 130°C teplej, ktorá sa v teplárni západ dohřeje na požado-

vanú teplotu 150°C. Výkon tejto teplárne 219,2 MWt=189 Gcal/h postaču-

je na dohriatie sietovej vody o 20°C.

- Umiestnenie JEOT v lokalite Báhoň. Pri tejto lokalite je zdroj vzdiale-

ný od najväčšieho konzumenta n.p. Slovnaft cca 35 km. Z jadrového zdro-

ja, umiestneného v Báhoni, bude zásobovaný celý parný konzum východnej

oblasti mesta, ako aj para na prípravu vykurovacej a úžitkovej vody

pre sídliská. Ďalej bude JEOT zásobovať parou o tlaku 1,324 MPa=13,5

kp/cnr n.p. Slovnaft. Para o tlaku 0,687 MPa= 7 kp/cm bude dodávaná

pre strednú oblasť mesta.

JEOT bude zásobovať horúcou vodou východnú a južnú oblasť mesta. Zá-

padná čast mesta nemôže byť pripojená na centrálny zdroj, pretože nemožno

voliť vhodnú trasu pre pripojenie tejto oblasti priamo na JEOT a trasa

vedúca cez južnú oblasť mesta by merala cca 70 km.

Bilancia tepla dodávaného z JEOT pre túto alternatívu je nasledov-

ná:
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Teplo dodávané v pare:

pre n.p. Slovnaft

pre strednú oblasť mesta

pre východnú oblasť mesta

spolu:

Teplo dodávané v horúcej pare:

pre východnú oblasť mesta

pre južnú oblasť mesta

spolu:

967,4
95,1

194,9
1 257,4

169,4
435,0
604,4

MWt

m t
MW f c

mt

MWt

KWt

m*.

834 Gcal/h

82 Gcal/h

168 Gcal/h

1 084 Gcal/h

146 Gcal/h
375 Gcal/h
521 Gcal/h

Umiestnenie JEOT v lokalite Kostolná. Pre túto lokalitu je tepelná

situácia a celkové riešenie rovnaké ako u lokality Báhoň, iba vzdiale-

nosť JEOT od n.p. Slovnaft je kratšia, a to 28 km. Hevýhodou je opäť

to, že pri tomto umiestnení zdroja nebude z JEOT zásobovaná západná

časť mesta s celkovým tepelným konzumom 883 MWt = 762 Gcal/h.

Umiestnenie JEOT v lokalite Bratialava-západ. Umiestnenie jadrového

zdroja v západnej časti mesta umožňuje zásobovať teplom len západnú a

južnú oblasť mesta. Pri tejto alternatíve nebude JEOT kryť spotrebu

tepla v n.p. Slovnaft, ani tepelný konzum východnej a strednej časti

mesta, predovšetkým so zreteľom na neskorý termín realizácie zdroja a

velkú vzdialenosť.

Bilancia dodávky tepla z JEOT - Bratislava-západ bude takáto:

Teplo dodávané v pare:

pre priemysl v západnej oblasti

spolu:

Teplo dodávané v horúcej vode:

pre západnú oblasť mesta

pre južnú oblasť mesta

spolu:

69,6 MW.

69,6 MWt

595,1 MWt

435,0 MWfc

1 030,1 MWJ.

60 Gcal/h

60 Gcal/h

513 Gcal/h
375 Gcal/h
888 Gcal/h

5. Porovnanie lokalít JEOT z hľadiska možnosti dodávky tepla pre
Bratislavu

Z porovnania lokalít umiestnenia JEOT v rôznych miestach vychádza

ako najvýhodnejšia lokalita JEOT Bratislava-juh. Pri tejto lokalite

jadrový zdroj pokryje požiadavky na teplo vo všetkých oblastiach mesta.
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Celková dodávka tepla z JEOT bude 2 456,8 MV>'t, t . j . 2 118 Gcal/h.

Pri lokalitách Báhoň a Kostolná je dodávka tepla, a to 1 861,8 MWfc =
= 1 605 Gcal/h. Toto množstvo dodaného tepla predstavuje 75,78 % z dodáv-
ky tepla pri alternatíve Bratisláva-juh. Nevýhodou tejto lokality okrem
velkých tepelných napájačov a nedostatku chladiacej vody je i nutnosť
dodávky pary pre priemysel priamo z parogenerátora. Z hľadiska dodávky
tepla je najnevýhodnejaia lokalita Bratislava-západ, pretože JEOT dodá
len 1 099,7 MWt= 948 Gcal/h, čo predstavuje 44,76 % z dodávky tepla pri
alternatíve Bratislava-juh. Jej výstavba je reálna až v neskoršom období
po r . 1990 z čoho vyplynie, že najväčší konzum mesta vo východnej oblasti
mesta nie je reálne napojiť na jadrový zdroj a treba uvažovať s klasickým
riešením.

6. Územnotechnické vyhodnotenie lokalít pre výstavbu JEOT Bratislava

Pre posúdenie možnosti výstavby JE a JEOT v Bratislave boli vypra-
cované t r i štúdie:

- JEOT Bratislava 2 x 440 MW a kontejnmentom - posúdenie územných mož-
ností výstavby jadrových elektrární s odberom tepla z marca 1975.

- Lokalizačná štúdia JE na území SSR, JEOT Bratislava-východ - výber
lokalít z februára 1976 a

- JET Bratislava 2 x 1000 MW s kontejnmentom - posúdenie územných mož-
ností výstavby JE a JEZ z mája 1976.

Na základe uvedených štúdií sa dohodlo, že pre zásobovanie teplom
mesta Bratislavy z jadrového zdroja sa budú uvažovať tieto štyri loka-
l i t y :

I . - Bratisláva-juh
I I . - Báhoň
I I I . - Kostolná
IV. - Bratislava-západ

I. Lokalita Bratislava-.juh je z hl'adiska zásobovania tepelnou energiou,

ako aj z hl'adiska zdroja chladiacej vody najvýhodnejšia. Poskytuje zo

všetkých skúmaných lokalít najoptimálnejšie možnosti pre efektívnu dodáv-

ku tepla a zahrňuje možnosti dodávky pre všetky oblasti mesta do r. 2000.

Nevýhodou tejto lokality je relatívna blízkost k mestu a skutočnosť,

že sa nachádza v priestore zdrojov pitných vod Žitného ostrova (na ľavom
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brehu Dunaja). Ochrana spodných vôd Žitného ostrova proti znečisteniu

Ra odpadmi je ťažiskovou otázkou tejto lokality.

II. Lokalita Báhoň je najvzdialenejšia lokalita, nachádzajúca sa na

úpätí Malých Karpát. Z hľadiska radiačnej bezpečnosti ,je najvýhodnejšia,

nevýhodou zdroja v tejto lokalite je, že má obmedzené možnosti v dodávke

tepla (západná oblasť mesta je vylúčená) a technické, investičné a pre-

vádzkové náklady, súvisiace s dopravou do centier spotreby vzdialených

30 až 40 km sú veľké.

III. Lokalita Kostolná je v poradí druhá najvzdialenejšia lokalita, na-

chádzajúca sa na Žitnom ostrove východne od Bratislavy (aei 28 km) na

ľavom brehu Malého Dunaja, na okraji chránenej oblasti pitných vod Žit-

ného ostrova.

Z hľadiska dodávky tepla je táto lokalita rovnocenná s lokalitou
Báhoň. Má väak priaznivejšie podmienky pre chladenie kondenzátorov tur-
bín.

IV. Lokalita Bratislava-západ, nachádza sa severozápadne od meeta v Zá-

horskom pásme, aei 10 km severne od sútoku riek Dunaja s Moravou, na jej

l'avom brehu.

Z hľadiska zásobovania teplom je táto lokalita najmenej výhodná.

Cäcrem toho rozvody tepla i v samotnej západnej oblasti sú orientované

opačným smerom napojenia JEOT západná VH. Veľkou nevýhodou tejto lokali-

ty je, že realizácia zdroja na tomto mieste by ea uskutočnila z hľadiska

efektívnej dodávky tepla až po r. 1990, resp. 1995, a preto by sa v naj-

väčšej východnej oblasti museli inštalovať konvenčné zdroje tepla. Ďal-

šou nevýhodou tejto lokality je i blízkosť štátnych hraníc (asi 4-5 km)

s Rakúskom. Z hľadiska radiačnej bezpečnosti a zásobovania zdrojov chla-

diacou vodou je táto lokalita vhodná.

7. Záver

Ha základe analýzy technických podmienok pre realizáciu jadrového

zdroja v rámci sústavy OZIT Bratislavy je možné urobiť tieto závery:

- Potreby tepla a elektrickej energie Bratislavy vytvárajú už od r. 1980

priaznivé podmienky pre začlenenie jadrovej teplárne do sústavy CZT

mesta. Je to zrejmé z nasledovnej tabulky:
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Rok

Celkové nároky na dod. tepla

v Wlt

z toho nároky na dod. tepla

v rámci SCZT v MWt

Predpokladané krytie tepla

z JEOT v MWt

v %
Nároky mesta na el. výkon v KW
Predpokladané krytie el. ener-

gie z JEOT v MW

v %

I960

3 468,8

2 380,0

-

-
465,0

-
-

4

3

1

199C

13 06,

597,

S03,

50,
875,

700,

80,

)

7

0

0

1
0

0

0

4

3

2

1

1

2000

950,

857,

456,

63,
470,

400,

95,

0

0

8

6
0

0

2

- Z hladiska SCZT mesta je pre zdroj najvýhodnejšia lokalita Bratisla-

va-juh. Z technického hľadiska však nemožno vylúčiť ani lokality Bá-

hoň a Kostolná.

- Pri optimálnej realizácii jadrovej teplárne sa vytesní len z titulu

výroby a dodávky tepla pre SCZT nasledovné množstvo nedostatkových

ušľachtilých dovážaných palív:

Rok

Max. hodinové množstvo v tmp
Ročné množstvo v mil.tmp/r

1990

248,6

1,357

2000

363,0

1,683

- Pri realizácii JEOT a zásobovaní Bratislavy v navrhovanom rozsahu sa

znížia emisie kysličníka siřičitého v r. 1990 o 57 125 t/r v porovna-

ní s rozvíjaním zásobovania teplom z klasických zdrojov tepla.

V rámci študijných prác je potrebné doriešiť:

- otázky územnotechnické, súvisiace s definitívnou lokalizáciou jadro-

vého zdroja,

- otázky riešenia tepelných sietí medzi zdrojom a centrami spotreby,

- otázky spolupráce medzi základnou jadrovou teplárnou a ostatnými spo-

lupracujúcimi konvenčnými zdrojmi,

- posúdenie vybraných lokalít pre 3alší politický a hospodársky rozvoj
mesta Bratislavy.
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Záverom treba konštatovať, že pre úspešný rozvoj SCZT pomocou jadro-

vého zdroja, a tým i budúci rozvoj mesta Bratislavy je nevyhnutné už te-

raz určiť spolupracujúce organizácie pre výskumné, vývojové a projektové

práce z úrovne vyšších politických a hospodárskych inštitúcií.

Tak sa naplní smernica schválená na XV. zjazde KSČ pre odvetvie pa-

lív a energetiky o dôslednom uskutočňovaní jednotnej statnej energetickej

politiky v oblasti stáleho zvyšovania hospdárnosti spotreby jednotlivých

druhov palív a energie, v zmysle ktorej sa má dlhodobá koncepcia založiť

na prednostnom využívaní ropy pre chemické spracovanie a potreby motori-

zácie, zemného plynu, na technologické účely a jadrového paliva na výro-

bu elektriny a tepla.
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KONCEPCE VYUŽITÍ JADERNÉHO TEPLA V CHEMICKÉM PROMYSLU ČSSR

Dr. L. Hynek,

Institut chemizace národního hospodářství, Praha

Chemický průmysl ČSSR představuje jedno z energeticky nejnáročněj-

ších odvětví s relativně vysokou měrnou i celkovou spotřebou energie.

V posledních létech se chemický průmysl ČSSR podílí na celkové konečné

spotřebě elektrická energie a na spotřebě tepla 16 - 17 % a na spotřebě

paliv 5 - 6 fo. Průmysl papíru a celulózy má sice nízký podíl z celkové

spotřeby energie, ale na jednotku výroby spotřebuje dvaapůlkrát více elek-

třiny a čtyřikrát více tepla, než je průměrná spotřeba průmyslu. V porov-

nání s ostatními odvětvími je průmysl papíru a celulózy svou spotřebou

220 tis. tmp na 1 mld HV na třetím místě a chemický průmysl spotřebou

161 tis. tmp na místě pátém.

Přes polovinu energie se spotřebuje v oblasti chemické průmyslové

výroby na nevelký počet vybraných technologií a výrobků. Jen např. na

výrobu čpavku, louhu a chlóru, karbidu, metanolu, gumárenských směsí a

etanolu se spotřebuje přes 40 % elektrické energie spotřebované v celém

odvětví chemického průmyslu.

Z celkové spotřeby energie ČSSR připadá na Slovensko 21 - 30 % a

z toho třetinu spotřebují podniky těžké chemie.

V souladu s celosvětovým vývojem se bude čs. chemický průmysl roz-

víjet zejména v těchto dvou směrech:

- zpracování ropy v oborech palivářských a petrochemických, což má umož-

nit zabezpečení surovinová základny pro rozvoj výroby pohonných hmot,

plastických hmot, syntetických kaučuků a syntetických vláken

- výroby průmyslových hnojiv a chemických prostředků na ochranu rostlin

k zabezpečení potřebné zemědělské produkce

Dlouhodobý rozvoj těchto dvou nosných programů je podmíněn rozvojem

základních velkotonážních anorganických výrob, jako jsou např. kyselina

sírová, chlór, louh sodný, kyselina dusičná, a výrob organických včetně

některých speciálních chemických produktů.

Uvedené směry rozvoje chemického průmyslu vyžadují značný růst spo-

třeby energie jak pro krytí látkové substance (C - H hmota) petrochemic-



kých výrobku, tak ve founě tepla a elektrická energie pro průběh chemic-
kých procesů.

Přestože se dlouhodobé úvahy o rozvoji chemického průmyslu mohou
změnit, poslední uceleněji zpracované prognózy do roku 1990 předpoklá-
dají, že se během příštích dvaceti let zvýší spotřeba elektřiny z dneš-
ních 6 - 7 mld. kWh na 20 mld. kWh, tj. více než třikrát, a spotřeba
tepla, která nás v souvislosti s rozvojem jaderného teplárenství nejvíce
zajímá, má ae rovněž zvýšit trojnásobně, z dnešních cca 84 mil. GJ na
240 mil. GJ.

Jen pro zajímavost uvádím, že by za 15 až 20 let měla být spotřeba
elektrické energie v našem chemickém průmyslu tak velká, jako činila spo-
třeba elektrické energie všech průmyslových odvětví v roce 1962.

Je zřejmé, že zabezpečení tohoto množství energie v potřebné struk-
tuře, včas a na potřebném místě bude velice složitý proces, který nesne-
se resortní přehrady; na jeho zvládnutí je nutné se pečlivě připravovat.

Lze proto vysoce ocenit skutečnost, že se v posledních létech sta-
ly otázky racionalizace paliv a energie nedílnou součástí hospodářské
politiky strany a vlády, že se na jednotlivých úrovních řízení podporu-
je snaha zavést do táto činnosti více cíle vědomosti, vtisknout jí perspek-
tivní charakter, že jsou pokusy dlouhodobě formulovat prognózy práce na
těchto úsecích.

Byla zpracována řada studií o energetické spotřebě u jednotlivých
chemických technologií a poznatky byly shrnuty do konkrétních směrů,
opatření a návrhů na snížení energetické spotřeby v ěesté a sedmé pěti-
letce.

Ze zpracovaných dlouhodobých úvah vyplynulo, že přibližně trojnásob-
ného růstu spotřeby energie, zejména tepla, v chemickém průmyslu ČSSR
v létech 1975 až 1990 nebude možné dosáhnout jen z klasických energetic-
kých zdrojů, a to pro nedostatek pevných a tekutých paliv, pro omezený
prostor pro nové výrobní a energetické jednotky, pro nedostatek pracov-
ních sil, vysoké záběry a devastaci půdy, pro vyaoké exhalace zamořující
životní prostředí, a bude proto nutné hledat další alternativy získání
dostatku energie, zejména pro rozvojové chemické kombináty.

Právě v konfrontaci s těmito skutečnostmi se ukazuje rychlý rozvoj
jaderné energetiky, a zejména jaderného teplárenství jako jedna z význam-
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ných alternativ a dalších cest pro získání dostatku - samozřejmě v této

fázi jaderných reaktorů - nízkopotenciálního tepla - pro další rozvoj

chemického průmyslu ČSSR.

Proto byl přijat závěr, že nedílnou součástí přípravy jaderných

tepláren by měla být cílevědomá a včasná příprava vybraných chemických

kombinátů na zásobování energií a teplem z jaderných zdrojů.

Některé chemické kombináty již mají dílčí úvahy zpracovány a bude

asi účelné, po zkušenostech s přípravou přestavby a úprav energetických

systémů v n.p. Spolana, Heratovice, Kaučuk, Kralupy, a později i Slov-

naft, Bratislava, které mají být zásobovány teplem z jaderných zdrojů,

dál tyto úvahy upřesňovat.

Již jsem se zmínil, že osm základních chemických procesů představu-

je 40 až 50 % veškeré spotřeby energie v chemickém průmyslu. Patří sem

výroba olefinů, výroba čpavku, výroba vodíku, výroba chlóru, výroba

kyslíku, výroba motorových paliv z ropy, výroba pneumatik a výroba synte-

tických vláken.

Každá z těchto základních energeticky náročných výrob má také spe-

cifickou náročnost na druh a formu energie, a to zejména u spotřeby tepla

a spotřeby paliva. U spotřeby tepla jde zejména o jeho různou teplotní

úroveň. Z rozboru struktury tepla několika vybraných chemických kombiná-

tů vyplynulo, že 50 až 60 % stálé spotřeby páry tvoří pára o stejných

tlakových i teplotních parametrech. Stálost a plynulost odběru páry je

jeden z významných předpokladů odběru energie z jaderného zdroje.

Ve formě paliva se v chemii spotřebovává hlavně zemní plyn, benzín

a topný olej. Část těchto paliv slouží rovněž ke krytí spotřeby energie

pro vysokoteplotní procesy (spaliny 1100 °C) a druhá část je nositelem

látkotvorné substance výrobků, jak je tomu např. u výroby etylénů.

Jestliže u všech osmi uvedených hlavních chemických výrob účelově

rozlišíme parametry a kvalitu potřebného tepla, zejména na vysokopoten-

ciální (VT) a nízkopotenciální (MT) teplo a určíme mezi nimi hranici

250 °C, což zhruba odpovídá parametrům páry z lehkovodního reaktoru WER,

a po odečtení látkové spotřeby paliv, jež je jadernými zdroji nenahradi-

telná, dostaneme toto rozdělení:
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Chemický J e d #

P r o c e s kap.

Házev za 1 h

1. etylén 50 t/h

2. čpavek 50 t/h
(ze zem.pl.)

3. vodík 1.00 tis.
(z top. oleje )Min/h

4. kyslík 60 tis.
(frakce kap.
vzduchu)

5. chlór 17 t/h
(el-. soli)

6. mot. paliva 375 t/h
(raf. blok)

7. pneumatiky 7 t/h

8. syntet.vlákna 6 t/h
(PES, Pop)

Spotřeba
VT

teplo

MWh

440

240

-

••

-

140

-

energie
NT
teplo
(pára)

MWh

-

-

-

—

-

50

32

25

Elektř

MWel

5

5

50

30

50

6

6

12

, Pozn.

otop.pyrol.
pecí spaliny
1200 °C

otop. refor.
pecí 1100 DC

-

-

i

předehřev suroi
vin spalinami
1100 °C
• i

-

Tyto výrobní procesy představují převážně velkokapacitní jednotky

produkující základní chemické výrobky a poloprodukty a představují hlavní

potenciální základnu pro uplatnění jaderné energie v čs. chemickém prů-

myslu.

Jak vyplývá z členění spotřeby tepla na základní chemické technolo-

gie, lze jejich spotřebu tepla krýt z jaderné teplárny dvěma způsoby:

- prostou náhradou nízkoteplotní páry (vyráběné dnes většinou z fosilních

paliv) touž energií, ale dodávanou z jaderného zdroje, v našem případě

z jaderné teplárny

- dodávku vysokopotenciálního tepla (získávaného dnes rovněž spalováním

fosilních paliv) z jaderných zdrojů pracujících s touto vysokoteplot-

ní úrovní - z vysokoteplotních jaderných reaktorů
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Prvý způsob krytí potřeby tepla nepředstavuje pro chemický průmysl

z hlediska vlastního chemického procesu žádnou kvalitativní změnu. Využi-

tí vysokoteplotních jaderných reaktorů již ovlivní vlastní charakter vý-

robní technologie a bude účelné s ním počítat při zabezpečení energie

pro procesy vysoce endoterraické, rozkladné, reformingové a krakovací,

jako jsou např. výroba olefinů, výroba čpavku, výroba vodíku atd.

Proto lze typy vysokoteplotních reaktorů a jejich uplatnění v chemic-

kých procesech hodnotit jako vyšší stupeň využití jaderného tepla v che-

mických technologiích, neboí se jaderný zdroj stane přímou 30učástí che-

micko-technologickeho procesu a bude také takto řízen.

Dopopředí však vystupuje další moment důležitý při propojení chemic-

kých technologií jaderných zdrojů - teritoriální hlediska.

Vybrané chemické výrobní procesy jsou sice energeticky významné, ale

většinou jsou součástí většího výrobního územně lokalizovaného celku - che-

mického kombinátu. Otyto výrobní celky představují velmi členité výrobní

procesy a jejich energetická náročnost a struktura spotřeby energie je

dána celkovou výrobní skladbou kombinátu. lypickým příkladem jsou naše

palivářsko-petrochemické kombináty, v kterých na hlavní výrobní technolo-

gii navazuje mnoho dalších chemických procesů, jako je např. výroba poly-

etylénu, motorových benzínů, močoviny atd.

Při vypracování koncepce zabezpečení tepla a energie z jaderných

zdrojů bylo nutné rovněž provést předběžnou konfrontaci mezi lokálním

rozložením budoucích jaderných zdrojů a rozvojových chemických kombinátů.

V průběhu letošního roku bylo vzato do okruhu prvého zběžného posou-

zení 39 chemických podniků a kombinátů, které představují cca 70 % celo-

státní spotřeby energie chemického průmyslu a svým výrobním programem za-

bezpečují převážnou část chemické výroby.

V prvé fázi prací byla provedena jejich konfrontace s vymezenými

jadernými lokalitami a s oblastmi perspektivně uvažovanými pro lokaliza-

ci jaderných zdrojů. Prvé výsledky jsou dost překvapující.

Z 39 chemických rozvojových podniků je v okruhu již určených jader-

ných lokalit 13 podniků, z toho pět s roční spotřebou vyšší než 500 tis.

Gcal. V prostoru rezervovaných oblastí je 13 chemických kombinátů a podni-

ků.
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To znamená, že přes 10 % vybraných chemických rozvojových kombinátů

a podniků může v dlouhodobé perspektivě hledat své energetické zázemí

v jaderných zdrojích nebo by tuto alternativu mělo brát v úvahu. I když

lze předpokládat, že se uvedený počet chemických kombinátů sníží, až bu-

dou vzata v úvahu ještě další kritéria, prvé práce ukazují, že je nutné

se touto problematikou vážně zabývat.

Při přechodu dodávek z klasických na jaderné zdroje se na prvý po-

hled může zdát, že prakticky nepůjde o nic jiného než o převedení dodávek

tepla z jednoho zdroje na jiný, z klasické teplárny na jadernou. Jak uka-

zují zkušenosti a prvé studie, přechod bude vyžadovat u jednotlivých che-

mických kombinátů zcela individuální přístup a zejména v prvém období ře-

šení četných technických problémů.

Bude nutné stanovit výši a parametry základní dodávky tepla z jader-

ného zdroje jako podklad pro projekci. Tyto práce by se měly vykonat

v předstihu před projekcí jaderného zdroje a měly by kvalifikovaně stano-

vit požadavky na výši a parametry odběru. To vyžaduje předem zpracovat

varianty zabezpečení rozvoje kombinátu na základě klasického a jaderného

zdroje, a získat tak alternativní řešení.

Bude nutné stanovit optimální parametry přenosu energie ke konkrét-

ní lokalitě, to znamená zhodnotit vliv vzdálenosti od jaderného zdroje do

centra spotřeby. Bude nutné stanovit akumulační schopnost napáječů a

rozvodné sítě, stanovit dynamické vlastnosti rozvodu tepla.

Bude nutné se rozhodnout, jaká nejúčinnější tepelná média volit a
stanovit, kam dodávat páru a kde bude účinnější horká voda.

Bude nutné stanovit koncepci studených rezerv, jejich velikost, je-

jich palivovou základnu. Bude nutné stanovit koncepci špičkových zdrojů.

Jen z tohoto nástinu je zřejmé, že bude příprava chemických kombi-
nátů na jaderné zdroje vyžadovat mnohá koncepční, technická řešení a vel-
ký kus tvůrčí a organizátorské práce.

Domnívám se, že i tyto koncepční otázky dalekosáhlého významu bude

nutné v ČSSR postupně zpracovat a vytvořit výchozí základnu pro správnost

dílčích rozhodnutí, která se budou přijímat na úrovni generálních ředi-

telství a podniků. Věřím, že i naše jednání k tomu významně přispěje.
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KONCEPCE VYUŽITÍ JADERNÉHO TEPLA V HUTNICTVÍ ŽELEZA

Ing. J. Hotový,
Generální ředitelství Hutnictví železa, Praha

Po roce 1980 se bude ve stále větším rozsahu v palivové a energe-

tické bilanci ČSSR uplatňovat jaderná energie. Je samozřejmé, že se ta-

to koncepce projeví i v energetickém zabezpečení hutnictví železa, jehož

podíl v celostátní spotřebě prvotního paliva Činí asi 16 %.

Při stavu jaderné energetiky, jaký lze očekávat v osmdesátých lé-

tech a v dalším dlouhodobém výhledu, uplatní se v hutnictví železa tři

formy energie, a to:

energie elektrická
nízkopotenciální energie tepelná
vysokopoterciální energie tepelná

1. Jaderná elektrická energie

1.1. V současné době spotřeba elektřiny VHJ Hutnictví železa činí 6300

GWh, z toho 3000 GWh se dodává z vlastní výroby závodních elektráren,

zbytek, tj. 3300 GWh, se odebírá z veřejné rozvodné sítě. Ve výhledu

vlastní výroba elektřiny téměř stagnuje, takže růst spotřeby je nutné

krýt odběrem zvenku, jak je uvedeno v tab. 1:

V.vvo.1 spotřeby elektřiny hutnictví železa do roku 1990

Jednotka: GWh
Tab. 1

Hodnota

vlastní výroba elektřiny
odběr ze s í t í ČEZ a SEP
odběr od ostatních
zdroje celkem
vlastní spotřeba hutnictví
dodávky do s í t í ČEZ a SEP
dodávky ostatním
potřeba celkem

R o k
1970

2666
2884

8
5558
5378

151
29

5558

1980

3034
5137

24
8195
8095

71
29

8195

1990

3310
7331

30
10671
10636

35
10671
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Uvedený růst spotřeby je vyvolán především zvýšením výroby elektro-
oceli, jejíž podíl z dnešních 11,1 % z celkoué výroby oceli vzroste na
13,4 % v roce 1980 a na 19,3 % v roce 1990. Tento trend odpovídá celo-
světovému vývoji, který se odhaduje tak, že poäíl elektrooceli z dneš-
ních 14 % stoupne na 20 % v roce 2000 /I/.

1.2. Další oblastí zvýšení spotřeby elektřiny ve formě elektrického tepla
je ohřev oceli při tepelném zpracování a tváření. Elektrický otop při lev-
né ceně z jaderných zdrojů (v NSR se počítá s cenou elektřiny 17,50 DM/
Gcal při výrobě z jaderných zdrojů, 46,50 DM/Gcal při výrobě z fosilního
paliva /2/)ee může podstatně rozšířit a uskutečnit všude tam, kde se ve
srovnání s palivovým otopem výrazně uplatní jeho přednosti (minimální
opal, přesná regulace ohřevu, vysoká účinnost). Je tomu tak při ohřevu
materiálu na válcovací a kovací teploty i při tepelném zpracování, a to
jak v pecích indukčních, tak v pecích odporových. Tak podle polských úda-
jů /3/ náklady na jednotku tepla ve ZL/1000 kcal jsou za použití elektři-
ny E, topné nafty N, topného oleje 0 a plynu P odstupňovány v poměru:

E Í N : 0 i ? = 0,55 : 0,667 : 0,411 : 0,122

Relace pro elektroohřev se stane podstatně příznivější, jestliže se
posuzují celkové náklady ohřevu Zl/t materiálu včetně ztrát okujením;
pak jsou tyto náklady v poměru:

E : K : 0 : P = 230 : 895 : 766 : 409

Je možná i kombinace otopu plynem zpočátku a dokončení ohřevu elek-
tricky; studiem takové pece pro ohřev bram se zabývá IRSID /4/; počáteč-
ní ohřev se děje spalováním vysokopecního plynu a konečná fáze ohřevu je
způsobem indukčním.

1.3. Další možnost využití levné elektřiny dává výroba kyslíku aí již
běžnou metodou zkapalňováním a rektifikací vzduchu, nebo elektrolyticky
při výrobě vodíku pro redukční účely, kde kyslík odpadá jako vedlejší
produkt.

Kyslík takto získaný lze použít ve vysokopecnim pochodu pro oboha-
cení větru (úspora koksu zvýšenou spotřebou náhradního paliva, zvýšení
výkonu pece, zlepšení jakosti vp. plynu), ale i pro obohacení spalovací-
ho vzduchu ohřívacích pecí (zvýšení výkonu i tepelné účinnosti pecí, mož-
nost použití chudého vp. plynu na místě nedostatkového plynu koksárenské-
ho nebo zemního).
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2. Uízkopotenciální tepelná energie

2.1. Parní hospodářství hutí je na poměrně vysoké technické úrovni. Ve

velkých závodech (Ostravsko, Košice) jsou instalovány vysokotlaké odbě-

rové i protitlaké turbogenerátory vyrábějící teplárenským způsobem sou-

časně elektřinu i teplo s poměrně vysokou tepelnou účinností!

měrná spotřeba paliva na výrobu elektřiny 0,276 tmp/MWh

měrná spotřeba paliva na výrobu tepla 0,182 tmp/Gcal

přičemž podíl paliva hutní provenience (vp. plyn , koksárenský plyn)

činí 16,7 fo z celkové spotřeby paliva.

Spotřeba tepla velkého hutního kombinátu s

je uvedena v této sestavě:

výroba surové oceli (kyslíkový pochod)

výroba surového železa.

výroba suchého celkoksu

spotřeba hnací páry (1,76 MPa, 330 °C)

spotřeba technologické páry

celková spotřeba tepla

výroba tepla z druhotných zdrojů

výroba tepla z paliva

komplexním výrobním cyklem

- 5 mil. t ročně
-4,05 mil. t ročně
- 2,12 mil. t ročně

- 2256 Teal ročně

- 1934 Teal ročně

- 4190 Teal ročně
- 1150 Teal ročně
- 3040 Teal ročně

2.2. V existujících hutních kombinátech uvedené velikosti (Ostravsko,

Košice) je v současné době spotřeba tepla kryta provozovanými agregáty

i výstavbou dalších agregátů v nejbližších pěti létech, které zabezpečí

spotřebu až do roku 1990. Počínaje tímto rokem začínají dnešní tepelné

agregáty (parní kotle, turbíny) dožívat. Je možné je nahradit výstavbou

agregátů nových nebo odběrem tepla z jaderného zdroje, přičemž by se

krytí spotřeby tepla hutního kombinátu vyvíjelo takto:

Celková spotřeba tepla
Celková výroba tepla
v huti
Požadavek na dodávku
tepla z jaderného
zdroje

Spotřeba
1990

4190

4190

-

tepla
1995
4190

2280

1910

v Tcal
2000
4190

2280

1910

v roce
2005
4190

2250

1940

2010
4190

1150

3040

2015

4190

1150

3040
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hodinová dodávka tepla
v Gcal/h z jaderného zdroje:

v zimě
v lé tě

vratný kondenzát do jaderného

zdroje v tis.t/rok

K uvedené sestavě uvádíme:

- 295 295 300 470 470

- 225 225 230 360 360

- 1845 1845 1875 2940 2940

- hnací pára slouží pro výrobu vysokopecního větru, tlakového vzduchu

a kyslíku prostřednictvím kondenzačních parních turbín

- technologická pára slouží pro různé pochody, jako zahlcování mezizvono-

vého prostoru vysokých pecí, v chemické části koksovny , pro ohřev moři-

cích nádrží apod«

- pára z druhotných zdrojů se získává odparným chlazením vysokých i ohří-

vacích pecí, suchým chlazením koksu a ve spalinových kotlích za hlubin-

nými pecemi

- pro výpočet hodinové dodávky tepla je použito časového využití v zimě

6500 hodin, v létě 8500 hodin z celkové roční spotřeby

- zkondenzovaná pára se přiveds do jaderného zdroje opět jako vratný

kondenzát s teplotou 70 až 90 CC na hranicích hutního kombinátu

2.3. Kromě hnací a technologické páry potřebuje hutní kobinát horkou vo-

du pro otop průmyslových objektů a kanceláří a pro sociální potřebu osa-

zenstva. Ohřev vody probíhá ve výměnících tepla vytápěných nízkotlakou

odběrovou párou z parních turbín. Voda ohřátá asi na 140 °C projde top-

nými soupravami a vrací se teplá asi 70 °C do výměníku tepla. Pro uvažo-

vaný hutní kombinát je spotřeba topné vody v tomto sestavení:

Spotřeba tepla na otop

Dodávka horké vody z teplárny

Požadavek na dodávku tepla
z jaderného zdroje

Hodinová dodávka tepla v Gcal/h
z jaderného zdroje

Spotřeba tepla v Tcal v voce

1990

280

280

1995
280
150

130

90

2000

280
150

130

90

2005

280
150

130

90

2010

280

280

190

2015

280

280

190
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Hodinová dodávka tepla se počítá pro časové využití 1500 h ročně a

vztahuje se na dodávku pouze v zimě. Letní spotřeba topné vody je omeze-

na pro sociální účely (koupání osazenstva, kuchyně) a je zahrnuta do

spotřeby technologické páry z předchozího odstavce.

3. Vysokopotenciální tepelná energia

Další etapou spolupráce hutnictví a jaderné energetiky je využití

vysokopotencionálního tepla z reaktorů typu ATR a HTR. V posledních lé-

tech se slibným vývojem těchto reaktorů v průmyslově vyspělých zemích

byla vypracována řada koncepčních studií, jakým způsobem jadernou energii

v hutnictví využít a jaká technologická zařízení v hutích je třeba pro

tento účel realizovat. Týká se to výroby redukčního plynu a železné houby

přímou redukcí rud, koksovacího pochodu, ohřevu vysokopecního větru apod.

Výtah z dosavadních prací byl uveřejněn ve zprávě hospodářské a so-

ciální komise OSU z 16. 9. 1975, zpracované sovětskou stranou, kde jeou

uvedeny hlavní zásady další spolupráce těchto dvou průmyslových odvětví:

- dosavadní provozní zkušenosti s poměrně spolehlivým chodem reaktorů
HTR

- existence a další rozvoj velkých průmyslových aglomerací

- rostoucí objem hutní výroby jakožto technologie energeticky náročné

- rostoucí obtíže při získávání zdrojů paliv (zejména koksu a ve výhle-

du i oleje a zemního plynu) a trvalý cenový vzestup paliv

- zvyšující se požadavky na úroveň technických i ekonomických ukazatelů

hutní výroby

líekterá koncepční řešení jsou ve zprávě podrobněji popsána.

3.1. V HSR je v konstrukci reaktor typu THTR o celkovém výkonu 300 Wtl,

kde teplota vystupujícího hélia jako chladicího plynu bude 750 °C. Tento

reaktor má sloužit jako zkušební pro výstavbu reaktorů větších o výkonu

600 až 1200 MW, Předpokládá se, že se v příštím desetiletí dosáhne výstup-

ní teploty hélia až 1000 °C. Přitom se zdůrazňuje provozní bezpečnost

těchto reaktorů a jejich minimální vliv na znečišťování ovzduší. Emise

radioaktivních látek těchto reaktorů je 400krát menší než u klasické fo-

silní elektrárny stejného výkonu produkující popel s obsahem uranu.

Jaderná centrála v průmyslové aglomeraci bude vyrábět nejen elektři-

nu, ale i redukční plyn (vodík nebo směs vodíku a kysličníku uhelnatého).

- 55 -



Hélia jakožto chladicího média reaktoru bude v rozmezí teplot 95 0 až

750 °C využito při výrobě redukčního plynu, v rozmezí 750 až 350 °C pro

výrobu elektřiny transformací přes parní cyklus, redukčního plynu se

použije pro výrobu železné houby. Schéma takového pochodu je na obr. 1.

Železná houba vycházející s teplotou 650 °C slouží jako vsázka do

elektrických obloukových pecí. Spotřeba elektřiny pro výrobu elektrooce-

li se uvažuje 525 kWh/t. Cena redukčního plynu za použití tepla z jader-

ného zdroje je o 26 fo nižší než při dosavadním výrobním postupu.

3.2,. Na vysoké škole technické v Cáchách ve spolupráci s firmami Brown-Bo-

veri a Krupp byl vypracován projekt kombinovaného hutního závodu s roční

produkcí 3,6 mil. t oceli, 30 000 t feroslitin a 100 000 t hliníku. Hé-

lium opouští reaktor s teplotou 900 °C, látka zprostředkující další pře-

stup tepla pro výrobu redukčního plynu je tekuté olovo. Redukční plyn je

zbaven C0 2, ohřát na 1050 °C ve výměníku vytápěném cizím palivem a jde

do reaktoru, kde probíhá redukce prachové rudy ve vznosu.

Elektrický generátor hnaný vodíkovou turbínou má výkon 540 Ml a

termická účinnost přeměny je 42 %. Elektřina slouží pro výrobu oceli

v obloukových pecích (příkon 200 MW), pro výrobu feroslitin a hliníku

(příkon 240 MW) a zbývajících 100 MW kryje ostatní spotřebu metalurgic-

kého kombinátu.

Pro výrobu železné houby slouží šest redukčních reaktorů o výkonu

po 1800 t/den. Ocel se vyrábí v osmi obloukových pecích o velikosti po

200 t, z nichž šest je současně v provozu s výrobní kapacitou po 75 t/h.

Vsázku pecí tvoří z 80 % železná houba, z 20 % šrot. Měrná spotřeba elek-

třiny pro výrobu oceli je 550 až 580 kffih/t při studené vsázce a 450 kWh/t

při teplé vsázce.

Cena elektřiny z jaderného zdroje je téměř třikrát nižší než z kla-

sické foBilní elektrárny, takže výrobní náklady oceli vyráběné uvedeným

postupem jsou o 9,4 % nižší než u oceli vyráběné klasickým způsobem (vy-

soká pec - kyslíkový konvertor).

3.3. Uhelný průmysl HSR vypracoval i projekt na zplyňování hnědého uhlí

využitím tepla z vysokoteplotního reaktoru pro účely redukce; výrobní ná-

klady takto získaného redukčního plynu jsou nižší proti dosavadnímu způ-

sobu výroby ze zemního plynu:
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Cena výchozí suroviny DM/Gcal
Instalovaný výkon zařízení
v tis. nr/h

Investiční náklady zařízení
v mil. DM
Výrobní cena redukčního plynu
DM/Gcal

Zplyňování
hnědého uhlí

4,50

320

306

8,10

Konverze zemního
plynu párou

6,00

660

250

8,50

3.4. Obdobné návrhy na využití jaderného tepla pro účely redukce želez-

né rudy jsou vypracovány ve Velké Británii, v USA,a zejména v Japonsku,

kde je snaha v největším rozsahu omezit spotřebu koksu. Aby kombinace

hutní závod - jaderný zdroj byla ekonomická, musí být výrobní kapacita

hutě větší než 3 až 3,5 mil. t oceli ročně.

Realizace vhodných agregátů pro uvedené technologické postupy sto-

jí před závažnými technickými problémy, jako je zejména:

- volba vhodné látky zprostředkující přestup tepla mezi cirkulujícím

héliem (výstupní teplota z reaktoru až 1000 °C, tlak 40 barů) a re-

dukčním plynem (teplota 850 °C, tlak 45 barů)

- v jaderně-hutním kombinátě lze očekávat podstatné snížení škodlivých

účinků provozu na životní prostředí i snížení palivové a energetické

náročnosti výroby oceli o cca 13 io proti dnešnímu pochodu vysoká
pec - kyslíkový konvertor.

3.5. V Japonsku se sleduje i cesta návaznosti jaderného reaktoru na sou-

časný vysokopecní pochod, a to využitím vysokopotenciálního tepla pro

výrobu redukčního plynu z mazutu parciální oxidací kyslíkem. Redukční

plyn (směs CO a Hj o teplotě 1000 °C) je vháněn do vysoké pece nad vý-

fučnami (obdoba pochodu PTC Process v Hirohatě). Počítá se s dosažením

těchto parametrů:

spotřeba redukčního plynu - 820 Nnrvt sur. žel.

spotřeba koksu - 236 kg/t sur. žel.

takže podíl koksu z celkové spotřeby technologického paliva bude činit
pouze 40 %.

Redukčního plynu se může použít jako náhradního paliva i klasickým

způsobem, tj. vháněním do nístěje vysoké pece výfučnami, a to v množství

až 285 Nnr/t surového železa při spotřebě koksu 410 kg/t surového železa.
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Po stránce tepelně technické není však tento postup dost atraktivní.

Součinitel záměnností koks/redukční plyn (který obsahuje převážně vodík)

činí pouze 0,28 kg/m, takže jen asi dvě třetiny přiváděného vodíku jsou

využity pro redukční pochod ve vysoké peci a zbytek přechází do vyeoko-

pecního plynu, kde je znehodnocen kaloricky i cenově. Jsou proto výhodněj-

ší pochody výroby železné houby přímou redukcí, neboí vodík odcházející

z redukčního zařízení je recyklován, a tím plně využit.

Konečně je možná taková kombinace, že se jaderného tepla použije

přes redukční plyn pro výrobu predredukovanych pelet, které doplňují

aglomerát sázený do vysoké pece. Měrné spotřeby jednotlivých paliv jsou

tyto:

redukční plyn (vodík) - 630 Nnr/t sur. žel.

metalurgický koks - 220 kg/t sur. žel.

olej do výfučen - 95 kg/t sur. žel.

Tato kombinace je výhodná, je-li k dispozici jen omezené množství

bohaté rudy vhodné pro výrobu predredukovanych pelet, takže zbývající

část vysokopecní vsázky tvoří ruda jakostně chudší.

4. Výhledové uplatnění .jaderné energetiky v hutnictví železa ČSSR

Na základě dosavadního vývoje a jeho dalšího výhledu lzo v uplatně-

ní jaderné energetiky v hutnictví železa ČSSR sledovat tři období na se-

be časově navazující, a to:

využití elektrické energie

využití nízkopotenciálního tepla

využití vysokopotenciálního tepla

4.1. Prvé stadium je reálné, zejména jeho počáteční období, které zname-

ná zvýšení podílu elektrické energie v energetické bilanci hutí, a to na

agregátech, které jsou k dispozici a jejichž technologie je zvládnuta

(elektrické taviči pece).

Další období tohoto stadia bude záviset na ceně jaderné elektřiny

ve srovnání s cenou elektřiny z palivových elektráren a na disponibilním

množství této elektřiny. Uplatní se jako náhrada palivového otopu a před-

pokládá výstavbu vhodných technologických agregátů v hutích (elektrické

ohřívací pece včetně pecí hlubinných).
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Tato etapa vývoje nevyžaduje umístění jaderných elektráren v hutních

aglomeracích.

4.2. Druhé stadium je charakterizováno využitím nízkopotenciálního tepla

v energetickém hospodářství hutí. Rozsah tohoto využití ve velkém hutním

závodě je uveden v části 2 referátu, ze které vyplývá, že v současné době

i ve výhledu do roku 1995 je parní bilance tohoto závodu zabezpečena.

Odběr tepla z jaderného zdroje by přišel v úvahu až po roce 1995f a to

ve dvou lokalitách:

- v ostravské hutní aglomeraci (Vítkovice, Ková huč K. G., popř. i Žele-

zárny a drátovny Bohumín a Václvony plechu v Lískovci)

- ve Východoslovenských železárnách

Využití jaderného tepla ve formě páry a horké vody v hutích je pod-

míněno mnoha předpoklady:

- technické parametry uvedených médií (na hranicích hutě se vyžaduje tlak

páry 2,06 MPa a teplota 350 °C, pro horkou vodu tlak 1,76 MPa a teplo-

ta 150 °C)

- dodávka páry i horké vody bude spolehlivě zabezpečena

- vysokopecního plynu uvolněného z hutních kotelen bude účelně využito

jiným způsobem

Jak v případě Ostravy, tak v případě Košic je spotřeba tepla hutní-

ho kombinátu, která by byla krjta dodávkou z jaderného zdroje, poměrně

malá, a není proto reálná integrace hutního kombinátu s jaderným zdrojem.

Kdyby v uvedených lokalitách ke stavbě takového zdroje doälo, budou pro

to rozhodující jiné aspekty, než je potřeba hutí (spotřeba tepla pro by-

tové komunální hospodářství, resp. pro chemický průmysl).

4.3. Třetí stadium spolupráce hutního kombinátu s jaderným zdrojem před-

pokládá, že bude vyvinut a do spolehlivého provozu uveden vysokoteplotní

reaktor s výstupní teplotou chladicího plynu asi 1000 °C. Ani v tomto

případě se nezdá reálná spolupráce ve smyslu integrace obou .komplexů, a

to z těchto důvodů:

- potenciál tepla z jaderného zdroje stačí k redukci železné rudy v tuhém

stavu, tj. k výrobě železné houby, resp. předredukováných pelet, přičemž

jako výchozí surovinu je nutné užít bohatou železnou rudu a jako paliva

redukční plyn vyrobený na bázi zemního plynu nebo ropy
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- v Československu není k dispozici ani vhodná železná ruda, ani potřeb-

né palivo.

Proto nepřichází v úvahu integrace obou komplexů, lze však mluvit

o jejich spolupráci v tom smyslu, že by se v zemi, kde jsou pro přímou

redukci podmínky, redukční produkt vyráběl a u nás by sloužil bu3 jako

přídavná vsazka k chudším rudám a pro zpracování klasickou technologií

vysoká pec - kyslíkový konvertor, nebo by sloužil jako přídavná vsázka

k železnému šrotu pro výrobu oceli v elektrických obloukových pecích.

I když dnešní agregáty hutní technologie, tj. aglomerační pás - vy-

soká pec - kyslíkový konvertor, jsou na poměrně vysoké technické úrovni,

jsou schopny dalšího vývoje jak po stránce technologické, tak tepelně

technické, a lze proto očekávat, že tyto agregáty budou tvořit základ čs.

hutní výroby i v prvých desetiletích příštího století.
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fóOŽHOSTI VYUŽITÍ BÍZKOPOTEMCIÁLNÍHO TEPLA Z JADERNÝCH ZDRQjfi

V ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing. M. Harant,
Federální ministerstvo zemědělství a výživy, Praha

V souvislosti s nutností neustálé intenzifikace naší zemědělské so-

cialistické velkovýroby vyvolané na jedné straně úbytkem zemědělské půdy

a pracovních sil a na druhé straně požadavkem na dosažení soběstačnosti

v zásobování obyvatelstva základními druhy potravin získanými především

z domácích zdrojů a na splnění jedné ze zásad socialistické společnosti -

- neustálého růstu životní úrovně obyvatelstva - zvyšují se i požadavky

zemědělské velkovýroby na získání dostatečného množství levné energie.

V mnoha zemědělských odvětvích to jsou především požadavky na energii

tepelnou. Tyto požadavky budou tím naléhavější, Čím pronikavěji se bude

projevovat, a to pravděpodobně již v dohledné budoucnosti, úbytek dosa-

vadních klasických zdrojů tepelné energie at již ve formě tuhých, anebo

kapalných paliv, i vzestup ceny energie získávané z těchto zdrojů.

Vzestupná koncentrace a specializace zemědělské velkovýroby dává

dnes předpoklady pro využití takových tepelných zdrojů, jakými budou např.

jaderné elektrárny s odběrem tepla, u kterých je vysoká produkce tepelné

energie. Potřeba tepelné energie se projevuje právě v těch odvětvích ze-

mědělské výroby, která jsou z hlediska koncentrace, intenzifikace a spe-

cializace velmi perspektivní. Je to např. produkce skleníkové, popř. i

polní zeleniny, zeleninové sadby, jedlých hub, ryb apod., kde je právě

pro racionální výživu obyvatel rychlý rozvoj těchto odvětví velmi žádou-

cí.

Dalšími dosud v praxi pro nedostatek vhodných a levných zdrojů neově-

řenými možnostmi je vytápění půdy teplou vodou, zavlažování zemědělských

kultur teplou vodou, použití teplé vody pro pěstování řas jako krmiva

pro výživu hospodářských zvířat nebo přímo pro výživu lidí, k čištění

městBkých odpadních vod, pro výrobu kompostů atd. Odpadní teplo může být

využito i v oblasti živočišné výroby jednak při snižování hmotnosti sta-

veb, jednak pro regulaci teploty uvnitř těchto staveb během celého roku

s přihlédnutím k druhu pěstovaných zvířat. Za předpokladu vhodné techno-

logie lze uvažovat i o využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro su-

šárenství v zemědělské výrobě i v potravinářském průmyslu.

Potřeba tepelné energie v zemědělství a možnosti jejího využití jsou

tedy značně rozsáhlé a uvedený výčet není jistě vyčerpávající.
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Tepelné zdroje

Tepelné zdroje, u kterých se jeví možnost využití nízkopotenciální-

ho a v podstatě přebytečného tzv. odpadního tepla pro zemědělství, jsou

v podstatě tyto:

- klasické elektrárny, některé průmyslové závody a termální prameny

- kompresorové stanice tranzitního plynovodu (sedm lokalit v ČSSR)

- jaderné elektrárny s odběrem tepla (JEOT)

U většiny uvedených zdrojů není dosud přebytečné teplo efektivně vy-

užíváno, a působí naopak negativně na životní prostředí při volném vy-

pouštění do ovzduší nebo do vodních toků. Proto je k jeho maření nutná

nákladná výstavba chladicích zařízení, zejména je-li nositelem tepla vo-

da, která zůstává bučí v uzavřeném běhu, nebo se vrací zpět do vodních

toků.

Příčiny zabraňující dosud většímu využití tepla z existujících zdrojů

Ve většině případů je teplo pro zemědělské účely, zejména pro objek-

ty rychlíren zeleniny, poskytováno dosud za ekonomicky málo zajímavých

podmínek.

Ekonomický přínos za dodávané teplo slouží především ke zlepšení

ekonomiky provozu u dodavatelů tepla.

Požadavky zemědělské výroby na odběr tepla se soustřeďují podobně

jako u většiny ostatních odběratelů na nejchladnější období roku. Zájmem

výrobců tepla však je realizovat odčerpávání nízkopotenciálního nebo od-

padního tepla rovnoměrně v průběhu celého roku.

Bnergeticko-technické otázky ve vztahu k biologickému charakteru ze-

mědělské výroby zcela odlišnému od výrobních podmínek ostatních odvětví

národního hospodářství nejsou dosud uspokojivě vyřešeny. Jde jmenovitě o

problematiku vyplývající především z dosavadních omezených možností použi-

tí nízkokalorických druhů tepla I. a II. kategorie, tj. např. u jaderných

elektráren s odběrem tepla I. kategorie o tzv. odpadní teplo v chladicí

vodě s parametry t = 25 + 45 °C (v závislosti na změnách venkovních
vteplot) a u II. kategorie ty = 45 + 60 °C (80 °C) - ohřátá voda. Ostatní

kategorie jsou zejména u JEOT vyhrazeny pro potřebu nezemědělských uži-
vatelů.
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Problematika efektivního využití méně hodnotného nízkopotenciálního

tepla z uvažovaných zdrojů není podle našich současných znalostí dosud

ani v zahraničí uspokojivě vyřešena - pouze se experimentálně ověřují

možnosti jeho použití.

Vlastní problematika využití tepla včetně nízkopotenciálního tepla

v zemědělství

V zásadě půjde při použití tepla pro zemědělskou výrobu o dva okru-

hy problémů:

- nahrazení dosavadních klasických zdrojů tepla dosud v zemědělství

používaných

- netradiční použití tepla v zemědělství vyplývající z možnosti odběru

levného odpadního tepla

Vzhledem k specifickému charakteru zemědělské výroby je nutné si

nejprve ujasnit základní otázky limitující možnosti využití tepla různých

kategorií. Především je nutné vycházet od dědičně - geneticky daných po-

žadavků živých organismů, se kterými zemědělství pracuje - tedy kultur-

ních rostlin a živočichů na bezpodmínečně nutná optima teplot, která ke

svému růstu a vývoji vyžadují. Požadavky těchto organismů na teplo se bě-

hem jejich vývoje mění v závislosti jak na jednotlivých vývojových sta-

diích, tak i na ostatních podmínkách, jako např. na světle, vlhkosti

apod. Tyto požadavky jsou však z hlediska délky věku lidské generace pou-

ze málo ovlivnitelné (šlechtěním apod.). Proto nelze vycházet z tepelné-

ho zdroje, resp. z dané kvality přebývajícího, nadbytečného odpadního

tepla jako z určujícího faktoru. Mnohem schůdnější a jistě rychlejší

cestou se jeví především technické dořešení využití přebytečného a přitom

levného tepla pro zemědělskou výrobu. Veškeré dosavadní úvahy ne dosti

důsledně právě tuto skutečnost respektovaly.

Pro technické řešení problematiky využití zejména nízkopotenciální-

ho tepla z jaderných zdrojů v zemědělství je nutné respektovat:

- požadavky v úvahu přicházejících rostlinných druhů, eventuálně živoči-

chů na optimální teploty pro svůj zdárný vývoj (a to bez zřetele na ko-

lísání venkovních teplot nebo jejich maximální možný pokles zejména

v zimních měsících, jako např. u produkce rostlin ve sklenících)

- požadavky na takový způsob převodu tepla do prostředí, ve kterém se

pěstované rostliny, eventuálně živočichové vyvíjejí, a který by;
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a) u rostlinné výroby respektoval požadavky jednotlivých druhů na
dostatečný světelný režim (pokud by nepřicházelo u staveb budouc-
nosti v úvahu umělé přisvětlování či přímo osvětlování)

b) nezvyšoval nežádoucím způsobem např. vlhkost vzduchu, neovlivňoval
z hygienických hledisek kvalitu produktů apod.

c) umožňoval použití mechanizačních prostředků

d) byl investičně únosný

- požadavky na takový způsob zabezpečení plynulé dodávky dostatečného
množství tepla v potřebné kvalitě, který by prakticky vylučoval mož-
nosti jeho výpadku zejména v zimním a v předjarním období (v opačném
případě by bylo nutné vybudovat rezervní tepelný zdroj na klasické pa-
livo, což by bylo vzhledem k investiční náročnosti značně neefektivní)

- neméně podstatným ekonomickým požadavkem je dlouhodobá záruka stabil-
ních cen za dodávané teplo jednotlivých kategorií, a to vzhledem k vy-
soké investiční náročnosti jak rozvodu tepla do prostředí pěstovaných
rostlin, tak i stavby skleníků, nádrží pro chov ryb apod. Při řešení
této otázky by měla přicházet v úvahu především celospolečenská hledis-
ka, i když pochopitelně s přihlédnutím k vlastní ekonomice samého pro-
vozu jaderné elektrárny.

Zásadním problémem při použití nízkopotenciálního nebo tzv. odpad-
ního tepla, tedy tepla o hodnotách t y 25 - 43 °C k vytápění dosud u nás
i ve světě používaných zemědělských staveb, tedy skleníků apod., je jeho
převod do prostředí pěstování v odpovídající kvantitě i kvalitě. Z hledis-
ka zmíněných požadavků rostlin na tepelný a světelný režim a požadavků
pěstitelů na takové uspořádání prostoru, které umožňuje maximální mecha-
nizaci všech prací, vyžadují dnes používané rozvodné systémy tepla vstup-
ní teploty kolem t y 90 - 110 °C, s teplotním spádem asi 20 °C, tj. 70 - 80
°C na výstupu. S tímto teplem umí zemědělci - zahradníci zacházet a z je-
ho použití nevyplývá žádná složitá problematika. Každé další zvětšení roz-
vodné topné sítě nutné při použití tepla o nižším potenciálu však vede
kromě zvýšení investic i k omezení světelného požitku pro rostliny a ke
ztíženějšímu ošetřování kultur.

Možnosti využití teplé vody k vnějšímu ohřevu zasklených ploch skle-
níkových staveb jejich smáčením - přeronem - jsou provozně značně proble-
matické. Kromě snížené prostupnosti světla je zde nebezpečí (např. při
rozbití skla) vyplavení kultur, v zimním období tvorby námraz, a pokud se
voda vrací zpět do oběhu, i její možné znečištění průmyslovými spády



apod, (v neposlední řadě i zhoršení životních podmínek v okolí takto vy-

hřívaných staveb obdobné negativním vlivům, jaké vyvolávají dosud použí-

vané chladicí věže u atomových elektráren).

Značně reálná však se zdá možnost převodu odpadního nízkopotenciál-

ního tepla do prostředí pěstování rostlin, popř. živočichů za použití vý-

konných a investičně levných výparníku. Zde však zůstává nedořešeno mnoho

technických problémů, které samo zemědělství není schopno řešit, jako

např. dodržení únosného procenta vzdušné vlhkosti a stejnoměrné rozmístě-

ní tepla v prostoru pěstování rostlin, možnost pružného zvyšování či sni-

žování vnitřních teplot v závislosti na průběhu venkovních teplot apod.

V neposlední řadě kromě nízké účinnosti dosud ve světě převážně ex-

perimentálně používaných typů výparníku je jejich nedostatkem i vysoká

pořizovací cena.

Dříve než si blíže ujasníme možnosti využití zejména nízkopotenciál-

ního tepla v jednotlivých v úvahu přicházejících odvětvích zemědělství,

můžeme v aouhrnu konstatovat:

- zemědělství je schopno při současné konstrukci skleníkových staveb použí-

vat teplo o ty 90 - 110 °C

- za předpokladu únosných konstrukčních a technických úprav skleníků

(nebo při vybudování pojetím zcela nových staveb pro pěstování rostlin)

a ekonomické výhodnosti by bylo možné využívat i teplo II. kategorie,

tj. o ty 45 - 60 °C. V podstatě tedy jde o kompromisní řešení mezi mož-

nostmi danými odpadním teplem a teplotami o vyšším potenciálu, které

se dnes pro skleníkové hospodářství běžně používají. Technologie pěsto-

vání rostlin v obou případech zůstává v podstatě nezměněna

- nízkopotenciální teplo I. kategorie v chladicí vodě o vstupních hodno-

tách 25 - 43 °C bude možno pro vytápění skleníků použít až po vyřešení

jak technických, tak i pěstitelsko-technologických problémů. Oba okruhy

problémů nejsou dosud výzkumně dořešeny

- nízkopotenciální teplo může být bez větší problematiky již dnea použito

při chovu ryb v oteplených vodách, pro pěstování jedlých hub, k vyhří-

vání půdy nebo za předpokladu dostatečně vydatného vodního zdroje k za-

vlažování zemědělských kultur, k výrobě kompostů z městských odpadů,

k čištění městských odpadních vod atp.
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- resort zemědělství a výživy je z uvedených zdrojů schopen odčerpávat

pouze jistou část ztrátového, resp. nízkopotenciálního a odpadního

tepla, a to až do rozsahu daného jednak dosavadní kapacitou zasklených

a fóliových prostor využívaných pro pěstování zeleniny, zeleninové

sadby, popř. květin apod., jednak investičními záměry na budování no-

vých Kapacit at již jde o skleníková hospodářství, o fóliové kryty, o

sušárny, nebo o chladírny a mrazírny apod. Možnosti využití tohoto

tepla budou mj. ovlivněny vzdáleností tepelných zdrojů od míst koncen-

trace pěstování zeleniny.

V mnohem omezenějším měřítku a spíše nárazově bude schopno zeměděl-

ství odčerpávat ztrátové teplo z uvedených zdrojů v teplejších obdobích

roku

- vzhledem k sezónnosti zemědělské výroby dané našimi klimatickými pod-

mínkami, a tím i k nevyrovnanému odběru tepla nemůže zemědělská výroba

jako taková sama maření odpadního tepla zejména v teplejších obdobích

roku zabezpečit. Otázky využití zbývajícího odpadního tepla kapacitně

pro zemědělské účely nevyužitelného, popř. i nutnost maření zbytků od-

padního tepla po využití v zemědělské výrobě bude nutné dále samostat-

ně řešit.

Za předpokladu vyřešení technologických problémů umožňujících dodá-

ní již upraveného a pro zemědělství použitelného tepla "za vrata elektrár-

ny" nebo vyřešení použití odpadního tepla a jeho převodu do prostředí

pěstovaných kultur či živočichů o potřebných parametrech až přímo v ze-

mědělském objektu a pochopitelně i ekonomické výhodnosti lze konstatovat

tyto výhody vyplývající z jeho použití:

- mohutnost tepelného zdroje umožní vysoký stupeň koncentrace a speciali-
zace zemědělské výroby

- vzhledem k tomu, že JEOT budou budovány v blízkosti míst s vysokou
hustotou obyvatelstva, bude usnadněna cesta vypěstěných zemědělských
produktů od výrobce ke spotřebiteli

- větší čistota provozu atomových elektráren proti většině ostatních
producentů tepelné energie

- při použití tepla různých kategorií možnost jeho využití propojením

jednotlivých zemědělských provozů v tzv. "jaderně zemědělský komplex"
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Možnosti využití tepla v .jednotlivých odvětvích zemědělské výroby

Vytápění skleníků pro pěstování zeleniny a zeleninové sadby, květin

apod.

V koncepcích dalšího rozvoje výroby, nákupu a zásobování ovocem a

zeleninou v šesté pětiletce s výhledem áo roku 1990 se předpokládá pod-

statné zvýšení ploch a produkce zeleniny. Rozhodující část tržní výroby

zeleniny, přibližně dvě třetiny,má být soustředěna do vybraných oblastí

koncentrace zelinářství. Dále se předpokládá plánované produkci odpoví-

dající výstavba chráněných ploch k výrobě rychlené zeleniny a zeleninové

sadby, posklizňovýeh středisek včetně chladíren a mrazírenských zařízení

s převahou kontinuálních zmrazovačů a rychlozmrazovačů i zabezpečení ná-

hrady živé práce výkonnými strojně technologickými linkami.

Specializované objekty pro tržní výrobu rychlené zeleniny se doporu-

čuje rozmísťovat na základě analýzy podmínek z hlediska blízkosti velkých

konzumních středisek, vhodných zdrojů tepelné energie a intenzity sluneč-

ního záření dané oblasti. Skleníkové a fóliové kryty pro výrobu zelenino-

vé sadby s jejich následným využitím pro rychlení zeleniny se doporučuje

přednostně budovat přímo v oblastech koncentrace výroby polní zeleniny.

K zabezpečení velkovýroby zeleniny v létech 1976 - 1990 se předpoklá-

dá vybudovat:

v 6. pětiletce 34 ha nových klasických rychlíren zeleniny a

132 ha fóliových krytů

v 7. pětiletce 40 ha nových klasických rychlíren zeleniny a

133 ha fóliových skleníků

v 8. pětiletce 50 ha nových klasických rychlíren zeleniny a

180 ha fóliových skleníků

tj. v celém období 124 ha nových klasických rychlíren zeleniny

445 ha fóliových skleníků, tedy celkem asi
570 ha nových krytých ploch

V současném období se v ČSSR využívá pro rychlení zeleniny a predpestova-
ní zeleninové sadby 230 ha klasických skleníkových ploch a 204 ha fólio-
vých krytů.

Přestože ekonomika výroby polní zeleniny je vcelku uspokojivá, zůstá-
vá výroba rychlené zeleniny i nadále vysoce ztrátová a nedořešení rentabi-
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lity rychlené zeleniny je jednou z hlavních příčin neuspokojivých výsled-

ků při její výrobě.

Řešení ekonomiky výroby zeleniny v dosavadní i v nově plánované

výstavbě skleníků a fóliových krytů, ale i další navazující technologie

chladírenských a mrazírenských zařízení je výhledově komplikováno tím,

že v připravované přestavbě velkoobchodních cen od 1. ledna 1977 má

nastat zvýšení velkoobchodních cen tepla a energie v průměru o 54 %.

íyto ceny za teplo a energii představují však rozhodující položku v nákla-

dech na výrobu rychlené zeleniny (50 - 6 0 % provozních nákladů), popř.

i na uchování a zpracování polní zeleniny v chladírenských a mrazírenských

zařízeních.

Lze předpokládat, že v použití odpadního tepla pro výrobu rychlené

zeleniny jsou prozatím v jeho odběru největší možnosti.

Vytápění půdy

Pokud by byly pěstitelské plochy v těsné blízkosti JEOT, bylo by

možné je vytápět odpadním teplem o nižším energetickém potenciálu, a to

řádově na ploše několika set ha. Výnosy zeleniny i dalších zemědělských

plodin pěstovaných ve volné půdě se tímto způsobem i několikanásobně zvy-

šují. Aplikaci tepla však je třeba dořešit z technického i biologického

hlediska.

Zavlažování teplou vodou

Poskytuje obdobné výhody jako předešlý způsob a navíc zásobuje půdu

vláhou. Vzhledem k tomu, že však je více vázáno na klimatické podmínky

(nelze je např. použít v době, kdy je půda dostatečně nebo i nadbytečně

zásobena vláhou z přirozených srážek), jde pouze o jeho nárazové využívá-

ní. Aplikaci je nutné dořešit především z biologických hledisek pěstova-

ných kultur i půdních pochodů.

Pěstování jedlých hub

Použití tepla se v tomto případě nesetkává se závažnými technologic-
kými i biologickými problémy.

Chov ryb

Problematika je řešena i v rámci mezinárodního výzkumu, např. při

použití tepla z klasických zdrojů (průmyslové závody, klasické elektrárny)

pro oteplení vody k chovu ryb. Při zabezpečování vhodných zdrojů nezávad-

- 69 -



né oteplené odpadní vody a dostatečné krmivové základny pro chov ryb
(proti extenzívnímu pěstování v přirozených vodních nádržích) nenaráží
řešení této problematiky na větší překážky. Uvádí se, že výnosy ryb
v oteplených vodách mohou dosáhnout asi 350 t/ha.

Výroba kompostů

Biologický rozklad ústrojných látek lze při použití tepla podstatně
urychlit. V neuzavřeném oběhu chladicí vody by bylo vhodné navázání na
použitou vodu znečištěnou např. po chovu ryb.

Čištění městských odpadních vod

Použití obdobné jako u výroby kompostů - k urychlení biologických
procesů při jejich čištění. Získaný sediment se může využít ke komposto-
vání.

Vyhřívání budov pro živočišnou výrobu

Použité teplo by umožnilo podstatně snížit náklady u těchto sta-
veb - možnost uplatnění lehčích konstrukcí atd. Regulací optimálních
teplot v průběhu celého roku je možné zvýšit efektivnost využití krmiv
ve výživě hospodářských zvířat a drůbeže.

Sušárenství

je rozvíjejícím se zemědělským odvětvím, které klade stále větší
požadavky na značné množství tepelné energie. Dosavadní sušičky používa-
jí převážně kapalná paliva a pracují se značně vysokými teplotami (600 -
900 °C). Technologii použití nízkopotenciálního tepla pro tyto účely bude
nutné výzkumně ověřit.

JEOT skýtají značné možnosti k návaznému napojení uvedených zeměděl-
ských i ostatních provozů využívajících tepla, zejména nízkopotenciálního
odpadního tepla, v tzv. "jaderně zemědělský komplex" - zpravidla v tom
pořadí, v jakém voda jako nositelka tepelné energie tuto energii postupně
odevzdává a vrací se zpět (alespoň její část) do oběhu atomové elektrárny.

Řešení otázek souvisejících s využitím nízkopotenciálního tepla
z .jaderných zdro.jů v zemědělství

Pro řešení otázek souvisejících s možnostmi využití nízkopotenciál-
ního tepla z jaderných zdrojů v zemědělství se v resortu zemědělství a
výživy vytvářejí předpoklady především ve vědeckovýzkumné základně. Pro
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období šesté pětiletky byly tyto otázky zařazeny k řešení např. do etát-

tního úkolu "Intenzifikace výroby zeleniny" (Výzkumný ústav zelinářský,

Olomouc). Při výzkumu chovu ryb v oteplených vodách se ukázalo potřebné

řešit tuto problematiku separátně, a proto byl k tomuto účelu stanoven

resortní výzkumný úkol - "Komplexní využití odpadního tepla z jaderných

zdrojů pro intenzifikaci zemědělské výroby" (Výzkumný ústav rybářský a

hydrobiologický, Vodňany). Ukazuje se bezpodmínečně nutné dělat tento

výzkum již od počátku řešení na modelovém zařízení, které lze vybudovat

např. při teplárně Iflydlovary v okrese České Budějovice. Vzhledem k tomu,

že problematika využití tepla v zemědělství je značně široká a zasahuje

do mnoha zemědělských vědních oborů, byla při ČSAZ ustavena samostatná

"komise pro využití energetických zdrojů a aplikaci nukleárních metod

v zemědělství". Tato komise se bude podílet zejména na určování těch

oblastí zemědělského výzkumu a praxe, kde na základě dosaženého stupně

poznání je možné předpokládat potřebu a účelnost využití netradičních

energetických zdrojů a nukleárních metod, bude se zabývat formulováním

hlavních směrů technického rozvoje a jejich realizací a stanovením roz-

sahu využití těchto zdrojů ve vědeckovýzkumné základně i v praktickém

využití v celé ČSSR.

V rámci této činnosti se bude komise zabývat zejména na úseku využi-

tí energetických zdrojů pro intenzifikaci zemědělské velkovýroby proble-

matikou využití odpadního, resp. upraveného nízkopotenciálního tepla z ja-

derných elektráren, kompresorových stanic tranzitního plynovodu, tepla ze

sluneční energie a odpadního tepla z klasických elektráren apod, pro vý-

robu rychlené a polní zeleniny, chov ryb, pěstování jedlých hub, provoz

kompostáren, čištění městských odpadních vod, chladírenství a mrazírenství,

sušárenství atd.
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OBECNÉ PŘÍSTOP K UPLATNBHÍ JADERNÉHO ZDROJE V TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

I n g . M. K l a i l ,
Výzkumný ústav energetický, Praha

1. Úvod

Hlavní úkoly vědeckotechnického pokroku v teplárenství lze v součas-

né době charakterizovat jako řešení problematiky kombinovaného využití ja-

derných zdrojů, řešení přenosu a akumulace při velkých tepelných výkonech,

a dále stanovení racionálních provozních režimů a výzkum provozní spoleh-

livosti složitých teplárenských soustav. Výstavba jaderných zdrojů tepla

by přispěla v dlouhodobé perspektivě k vyrovnání palivové a energetické

bilance a k řešení ekologických problémů velkých aglomerací /I/.

Aby byla umožněna komplexní analýza možných variant rozvoje teplá-

renských soustav, ve kterých se počítá s výstavbou jaderných zdrojů tepla,

připravuje se ve Výzkumném ústavu energetickém tento systém výpočtových

programů /2/:

- programy pro výpočty tepelných schémat zdrojů tepla

- programy pro volbu konfigurace, dimenzování a výpočty provozních stavů

tepelných sítí

- programy pro výpočty časových průběhů spotřeby centralizovaného tepla

a časových průběhů elektrických výkonů

- programy pro sledování a hodnocení provozní spolehlivosti teplárenských

soustav

- soubor programů pro výpočty jaderné bezpečnosti konkrétních jaderných

zdrojů elektřiny a tepla

- program pro výpočet ekonomické efektivnosti v deterministickém a sto-

chastickém pojetí

Některé dokončené programy již byly využity v aplikačních studiích

zabývajících se problematikou rozvoje konkrétních teplárenských lokalit

/6 - 9/.

2. Koncepce teplárenské soustavy s .jaderným zdro.iem

Z hlediska funkce jaderné elektrárny s odběrem tepla (JEOT) v sousta-

vě centralizovaného zásobování teplem (SCZT) lze rozlišit dvě základní

varianty /3 - 5/:
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Varianta A: JEOT kryje celý diagram tepelného zatížení; dodávka tepla

do teplárenské soustavy je jejím nejdůležitějším úkolem a teprve zbytek

tepelného výkonu se využívá pro výrobu elektrické energie. Výkyvy v po-

hotovém elektrickém výkonu závislé na proměnlivosti dodávky tepla se mu-

sí kompenzovat zvýšením výkonů jiných zdrojů v elektrizační soustavě.

Varianta B: JEOT zabezpečuje jen základní dodávku tepla; při pokrývání

diagramu tepelného zatížení s JEOT spolupracují klasické špičkové zdroje

tepla.

Ujasnění podílu jaderných zdrojů na krytí celkové potřeby tepla

z centrálních zdrojů a provozního režimu teplárenské soustavy má rozho-

dující význam pro technickou koncepci jaderných zdrojů a celých soustav

a pro posuzování ekonomie jejich práce.

3. Příklad výpočtu

Jestliže jsme postaveni před problém navrhnout ve velké obytné aglo-

meraci s maximální celkovou potřebou tepla na vytápění ve výši 1600 ISffl.

teplárenskou soustavu s jaderným zdrojem tepla, musíme se především roz-

hodnout pro variantu A nebo B. Cesta k takovému zásadnímu koncepčnímu

rozhodnutí je náplní další úvahy.

3.1. Komentář

Zvolme zobecněnou teplárenskou soustavu ve tvaru podle obr. 1. Ve

variantě A jsou rozdělovači uzly označeny Ul • U4, maximální dodávka

tepla v horké vodě z JEOT je uvažována ve výši 1600 MŴ .. Ve variantě

B jsou v těchto uzlech umístěny konvenční špičkové výtopny

(Ul ... KV1 - 300 MWt, U2 .... KV2 - 100 MWt

U3 ... KV3 - 200 MWt, U4 .... KV4 - 200 Wl^.)

maximální dodávka tepla v horké vodě z JEOT je 800 MWt.

Ve variantě A jsou zařazeny tři bloky WER - 500 (na každý blok

jedna kondenzační odběrová a jedna kondenzační turbína 250 MW, třístup-

ňový ohřev vody), ve variantě B dva bloky WER - 500 (tři kondenzační

odběrové a jedna kondezační turbína 250 MW, dvoustupňový ohřev vody).

V základních variantách A, B jsou tepelné napáječe uvažovány v nad-

zemním provedení. Místní vlivy jsou respektovány v odvozených variantách

AI, Bl přirážkou k investičním nákladům na napáječe ve výši 200 %,
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3.2. Rozhodování v podmínkách nejistoty

Ekonomické hodnocení variant bylo provedeno podle směrnice EGÚ č.

11/71 s respektováním směrnice FMPE 5. 11/75. Protože uvedené varianty

mají rozdílné tržby za dodanou elektrickou energii, bylo použito krité-

rium maxima přepočtených souhrnných zisků za porovnávací období (Zo =

max).

Cílem stochastického přístupu k výpočtu /10, 12/ bylo vyloučit v ma-

ximální míře subjektivní odhady tím, že jsme do analýzy zavedli posouzení

možného rozsahu každé proměnné a pravděpodobnost výskytu každé hodnoty

z tohoto intervalu, tzn. že všechny vstupní hodnoty jsme zadali formou

některého z typů rozdělení hustoty pravděpodobnosti (h). Konečným produk-

tem analýzy není pak jediná hodnota rozhodnutí, ale odhad možného interva-

lu rozhodnutí kolem této hodnoty spolu s odhadnutou pravděpodobností výsky-

tu každé hodnoty uvnitř intervalu.

Pro stanovení tržeb bylo nutné pro každé spotřební místo (SM) sestro-

jit denní diagramy potřeby tepla pro teploty (v závorce počet dnů) - 12 °C

(10), + 0 °C (120), +3 ŕ 8 °C (110) a pro letní provoz (125). Bále bylo

vypočteno dopravní zpoždění v jednotlivých spotřebních místech a stanove-

ny celkové denní diagramy potřeby tepla na prahu JBOT (příklad viz obr.

2,3). Pro výpočet kriteriální funkce ve stochastickém pojetí byl použit

program zpracovaný v EGÚ, Praha, který uvedenou úlohu řeší pro kriteriál-

ní funkce minima nákladů, resp. maxima výnosů metodou Monte Carlo.

4. Vyhodnocení výsledků

0 volbě varianty se budeme rozhodovat na základě výsledků výpočtu

ekonomického kritéria; v našem případě se však nemůžeme rozhodnout jedno-

značně. Z obr. 4 (Z^ m a x "^
 zsmin^ $e zřeáme*» ž e P ř i volbě varianty B

může s jistou pravděpodobností dojít k tomu, že při realizaci varianty

A by měla tato varianta vyšší přepočtené souhrnné zisky za porovnávací

období než varianta B. Míru rizika, které je spojeno s rozhodnutím o reali-

zaci některé z variant, určuje koeficient spolehlivosti rozhodování (p).

Jeho absolutní velikost se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,0. Bapř. hodnota

p s 0,75 znamená, že rozhodneme-li se realizovat variantu B, je 15% prav-

děpodobnost, že souhrnné zisky varianty B budou vyšší než zisky varianty

A, a že jsme se tedy rozhodli správně. Naopak máme riziko 25 %, že reali-

zací varianty B dosáhneme nižších zisků, než kdybychom realizovali varian-

tu A, tedy pravděpodobnost, že rozhodnutí realizovat variantu B je chybné.
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Z porovnání výsledného rozdělení kriteriální funkce pro varianty A,

B, AI, Bl je patrné, že při zvyšování investičních nákladů dochází k po-

sunu rozdělení hodnot kriteriální funkce směrem k nižším hodnotám. Jde-li

o růst investičních nákladů vyjádřený procentní přirážkou (u tepelných

napáječů ve variantě AI, Bl uvažovaná přirážka ve výši 200 % ) , roste

současně i hodnota koeficientu spolehlivosti rozhodování, tzn. že se mí-

ra rizika spojeného s rozhodnutím o realizaci některé z variant snižuje.

V případě růstu cen elektrické energie (při konstantních nákladech) lze

naopak očekávat rychlejší posun rozdělení hodnot kriteriální funkce smě-

rem k vyšším hodnotám u varianty A.

V předloženém referátu jsme se pokusili podat stručnou informaci o

možnostech a praktické využitelnosti obecného přístupu k uplatnění jader-

ného zdroje v teplárenské soustavě.

V současné době převládající názor, že špičkovou potřebu tepla lze

hospodárně krýt jen klasickými špičkovými zdroji tepla nebo pomocí umělé

akumulace, nelze chápat absolutně. Výsledky výpočtu základních koncepčních

variant zjednodušené teplárenské soustavy naznačují, že i ve velkých

vhodně rozlehlých teplárenských soustavách s reaktory typu VVBR - 500

lze dosáhnout s jistou pravděpodobností vyššího ekonomického efektu ve

variantě, kdy JEOT kryje celý diagram tepelného zatížení. Jinak řečeno

to znamená, že zařazení klasických špičkových zdrojů v tomto případě zhor-

šuje celkovou hospodárnost zkoumané teplárenské soustavy. Utyto závěry do-

sažené pro případ nově budované teplárenské soustavy budou mít platnost

i v dalších velkých soustavách po dožití nynějších klasických zdrojů tep-

la.
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HYGIENICKÉ PROBLĚMY PRI BUDOVAMI JBOT V BLÍZKOSTI BRATISLAVY

D. Chorvát, J. Mižov, Výskumný ústav hygieny práce a chorob z povola-

nia, Bratislava,

E. Hladký, I. Kubík, Výskumný ústav energetický,Bratislava, pracovisko

Jaslovaké Bohunice,

J. Carach, Krajská hygienická stanice, Bratislava

Úvod

Problematika umiestňovania jadrovo-energetických zdrojov spočíva,

ako je známe, v riešení veľmi zložitej sústavy vzájomných vzťahov tohto

zariadenia a okolitého prostredia s cieľom nájsť optimálne riešenie. Pô-

vodný prístup pri umiestňovaní jadrovoenergetických zariadení z hľadiska

bezpečnosti spočíval najmä v koncepcii ochrany okolitého obyvateľstva

a životného prostredia vzdialenosťou od zdroja. Tento prístup však ochra-

nu životného prostredia nerieši principiálne a okrem toho je ho možné

aplikovať iba v niektorých zemiach. Pre zeme ako je ČSSR (t.j. s malou

plošnou rozlohou, vysokou hustotou obyvateľstva a rozvinutým priemyslem

a poľnohospodárstvom) je potrebné aplikovať nové prístupy. V dnešnej do-

be sa postupne vytvorili podmienky pre zaistenie bezpečnosti jadrovoener-

getických zariadení na základe vnútorných technických opatrení, čím rela-

tívne poklesla závažnosť hustoty obyvateľstva v ich okolí a naopak stú-

pol význam niektorých iných územných alebo územne-technických podmienok.

Tieto ovplyvňujú technické riešenie technologických a ostatných systémov

jadrovoenergetického zariadenia a tým aj jeho celkovú bezpečnosť a ochra-

nu prírodného a životného prostredia. Z tohto aspektu je treba novým spô-

sobom definovať základné hygienické kritériá, ktoré treba bezpodmienečne

splniť pri umiestňovaní jadrovoenergetickáho zdroja.

Súčasná formulácia radiačne-hygienických kritérií pri umiestňovaní

JE alebo JEOT

Základným kritériem z hľadiska radiačnej hygieny pri umiestnení

jadrovo-energetického zdroja v súčasnej dobe je požiadavka, aby územie,

v ktorom v podmienkach normálnej prevádzky nie je možné zaistiť nepre-

kročenie medznej dávky pre jednotlivca z obyvateľstva podľa vyhlášky

M2d SSR č. 65/72 Zb., nebolo použité pre výstavbu /I/. Z hľadiska pro-

jektovej havárie (t.j. maximálnej havárie, s kterou počíta projekt ja-

drovo-energetického zariadenia a na ktorú sú dimenzované technické bez-

pečnostné opatrenia), nesmi byť prekročené nasledujúce dávky na najviac
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ohrozených jednotlivcov v okolí jadrového zdroja: 25 rem na celé telo,

150 rem na štítnu žiazu dospelých, resp. 75 rem na štítnu žlázu detí.

Toto kritérium je jednoznačným vylučovacím kritériem, jeho nesplnenie

nedovoluje postaviť zdroj s daným technickým riešením na uvažovaném úze-

mí,

Okrem toho druhým kritériem výstavby je požiadavka, aby na území,

kde sa plánuje výstavba, bolo možné zaistiť v podmienkach normálnej

prevádzlcy neprekročenie smernej hodnoty kolektívnej dávky (súčet všet-

kých individuálnych dávkových úväzkov v populácii) na jednotku energe-

tického výkonu 4 man-rem/MWel za rok, a z hl'adiaka projektovej havárie

neprekročenie hodnoty, danej súčinom smernej hodnoty kolektívnej dávky

pre normálnu prevádzka a predpokladanej doby životnosti jadrovoenergetic-

kého zariadenia. Táto podmienka vyžaduje predpoklad realizácie prijateľ-

ne nákladného technického zvládnutia nepriaznivých územne-technických

podmienok, alebo udelenie výnimky zo zákonných predpisov, alebo prehod-

notenie priorít využitia územia. Toto kritérium súčasne dáva možnosť

stanoviť hranice tzv. nezávislej stavebnej plochy, ktorá ohraničuje urči-

té záujmové územie okolo jadrovo-energetického zariadenia, ktorého účelom

je zamedziť základným stretnutiam záujmov mimo vlastný pozemok jadrovoT

energetického zariadenia a obmedziť bezprostredné prevádzkové vplyvy na

blízke okolie. Pre túto plochu sa vzťahuje vyhlásenie úplnej stavebnej

uzávierky pre všetky objekty (aj dočasné), ktoré nie sú v priamej a po-

trebnej súvislosti s výstavbou a prevádzkou jadrovo-energetických zaria-

dení. Návrh nesporných hraníc takejto plochy by mal byť nevyhnutnou sú-

časťou návrhu lokality a rozsah tejto plochy by mal byť stanovený podľa

zásady: maximálny rozsah pri minimálnych ekonomických dôsledkoch.

Situácia pri výstavbe JEOT Bratislava a možnost splnenia týchto kritérií

Pre Bratislavu sa počíta v jednom z variant s budovaním JEOT typu

VVER 1000 v oblasti Slovnaftu, n.p. Analýza radiačného vplyvu takejto

elektrárne musí vychádzať z radiačnej situácie v jej okolí pri normálnej

prevádzke a z radiačnej situácie pri havárii /2/.

A. Radiačná situácia v okolí JEOT pri normálnej prevádzke: Za také-

hoto stavu je radiačná situácia v okolí určovaná veľkosťou plynných rá-

dioaktívnych exhalátov a aktivitou odpadových vôd, vypúšťaných z areálu

JEOT. Na základe analógií se štúdiou JEOT Praha možno konštatovať, že aj

v prípade, ak sa vychádza z projektových hodnôt aktivity plynných exhalá-
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tov VVER-440, prepočítaných pre VVBR-1000 v pomere výkonov (značne kon-

zervatívny predpoklad), bude maximálny individuálny dávkový ekvivalent

v okolí JEOT niekoľko mrem (maximálna prípustná hodnota pre obyvateľstvo

je 500 mrem). Kolektívny dávkový ekvivalent neprekročí smerný limit

4 man-rem/MW ,. Skutočné úniky rádioaktívnych produktov do okolitej at-

mosféry budú minimálne o 1-2 rády nižšie. Z tohto dôvodu je vplyv exhalá-

tov z JEOT na zvýšenie radiačnej záťaže obyvatelstva v okolí zanedbateľ-

ný.

Závažným problémom umiestnenia JEOT v danej lokalite je riziko zamo-

renia spodných vod a tým aj veľkých zdrojov pitnej vody pre Bratislavu

a okolie. Ak predpokladáme, že technickými prostriedkami bude možné eli-

minovať nekontrolovaný únik rádioaktívnych produktov do povrchových a

spodných vôd z technologického zariadenia a úložišť rádioaktívnych odpa-

dov (napr. špeciálnou izoláciou, dvojitými uskladňovacími nádržami s kon-

trolovaným medzipriestorom, bitumenáciou odpadov a pod.), potom hlavným

zdrojom zamorenia vod v okolí JEOT zostávajú odpadové vody, vypúšťané od-

padovým kanálom do riečneho systému. Podľa projektu jadrových elektrární

typu WER sa všetky aktívne vody čistia a do odpadového kanála sa vypúšťa

voda a koncentráciou rádioaktívnych produktov, ktorá neprevyšuje maximál-

ne prípustnú hodnotu. Z podkladov pre V-2 možno pre celkový denný únik

rádioaktívnych produktov odpadovými vodami z JEOT hodnotu približne

9,2.104 s"1 (2,5 <aCi), s výnimkou trícia. Únik trícia bude podstatne

väčší a to rádové 3,7.Kŕ s (l Ci). Pokiaľ by sa toto množstvo vypúšťa-

lo do odpadového kanála s velmi nízkymi parametrami (prietok 0,5m /s ),

bola by koncentrácia trícia v tomto kanále 7,4.1O2 s~*/l, (čo je 2.10*

pCi/1 ) a koncentrácia ostatných rádioaktívnych produktov 2,82.10""^ s"1,

(čo je 6.10" pCi/l). Ak by túto vodu používalo okolité obyvateľstvo

priamo k pitiu, zvýšila by sa jeho ročná radiačná záťaž o 3,2 mrem od trí-

cia a 2,2.10 mrem od ostatných rádioaktívnych produktov. Z uvedených

údajov vyplýva jednoznačný záver, že za normálnej prevádzky nepredstavujú

kvapalné odpady na JEOT žiadne riziko pre zvýšenie radiačnej záťaže obyva-

teľstva v dôsledku vniknutia rádioaktívnych produktov do zásob pitnej vo-

dy. Zdrojom ohrozenia zásobárne pitnej a úžitkovej vody môže byť len prí-

padný havarijný únik rádioaktívnych produktov a ich prienik eez pôdu do

spodných vôd,

B. Radiačná situácia v okolí JEOT v prípade haváries

Podobne ako v prípade normálnej prevádzky je treba opäť hodnotiť dva
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aspekty - zamorenie vzduchu rádioaktívnymi produktami,

- zamorenie spodných vôd, resp. zdrojov pitnej vody

rádioaktívnymi produktami.

Expozícia obyvateľstva v dôsledku havarijného úniku rádioaktívnych

produktov do okolitej atmosféry bola vypočítaná za predpokladu umieste-

nia JEOT zhruba 500 m južne od hranice objektu Slovnaftu,pre kategóriu

F (najhoršiu z hľadiska rozptylu) s rýchlosťou vetra 2 m/s, pre maxi-

málnu projektovú haváriu typu "prasknutie hlavného cirkulačného potrubia"

Js 850 mm, pričom sa predpokladalo, že systém havarijného chladenia AZ

zabráni taveniu paliva, že sprchový systém obálky správne funguje a že

výška havarijných únikov je zhruba v polovici výšky ochrannej obálky

(30 m). Za týchto základných predpokladov boli vypočítané nasledujúce

maximálne dávkové ekvivalenty dospelých jedincov z populácie v okolí

JEOT (tabulka 1), a zodpovedajúce hodnoty kolektívnych dávkových ekviva-

lentov pre jednotlivé izotopy (tabulka 2) /2/. Výpočet individuálnej a

kolektívnej dávky bol urobený pre sektor najhustejšieho osídlenia.

Z výsledkov výpočtu vyplývajú nasledujúce závery:

Maximálne dávkové ekvivalenty dospelých jedincov z populácie v okolí JĽOT

Tab. 1

Izotop

Kr-85 m
Kr-87
Kr-88
Sr-89
Sr-90
Xe-133
Xe-135
J -131
J -132
J -133
J -134
J -135
Cs-134
Cs-137

Externá dávka
(rem)

1.54.1O"6

2.26.10"3

7.25.10"3

-

1.35.1O"3

4,1 .10" 3

4,6 .10" 4

5,7 .10" 4

5,8 .ÍCT*
4,6 .10~4

1.O5.1O"3

1.26.10"4

4,5 .10~5

Interná dávka
(rem)

-
-
-

2.22.10"2

1,61.1 (T1

-
-

1,75
1.25.10"2

4.48.10"1

4,6 ,10~3

7,0 .10~2

1,8 .10"1

1.16.10"2

Kritický orgán

celé telo
celé telo
celé telo
kosti
kosti
celé telo
celé telo
štítna žľaza
štítna žľaza
štítna žľaza
štítna žľaza
štítna žľaza
celé telo
celé telo
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Príspevok jednotlivých izotopov ku kolektívnej dávke v okolí JEOT

Tab. 2

Izotop

Kr-87
Kr-88
Sr-89
Xe-133
Xe-135
J -131
J -132
J -133
J -134
J -135
Cs-134
Cs-137

Kolektívna dávka
(man.rem)

35
123
411

2957
j

34
32327 i

219 i
8203 i

75 1
1266

688
48

- maximálne hodnoty individuálneho dávkového ekvivalentu na štítnu

žľazu ležia pod limitnou hodnotou havarijných dávok (75 rem), rovnako

ako dávkové ekvivalenty na celé telo (25 rem),

- dávkové ekvivalenty na štítnu žľazu boli stanovené pre dospelých je-

dincov, nakoľko nie sú k dispozícii údaje o zastúpení detí madzi oby-

vateľstvom, pre kritickú skupinu detí by boli dávkové ekvivalenty na

štítnu žľazu zhruba trojnásobne vyššie,
- kolektívna dávka neprevyšuje smerný limit (výkon reaktora x doba život-

nosti x 4 man.rem/MWQl), pričom s ohľadom na klesajúcu koncentráciu
rádioaktívnych produktov so vzdialenosťou a na nižšiu hustotu obyva-
teľstva vo vzdialenostiach väčších ako 25 km nebude hodnota smerného
limitu prekročená ani pri výpočte v sektore do vzdialenosti 100 km.

Zamorenie spodných vod rádioaktívnymi produktami je možné pre daný
prípad analyzovať nasledovne: treba uvažovať v zásade s dvomi spôsobmi
havarijného vniknutia rádioaktívnych produktov do spodných vôd: - zamo-
renie spodných vôd rádioaktívnymi produktami z depozitu na povrchu zeme
pri havarijnom úniku rádioaktívnych produktov do okolitej atmosféry,

- priamy únik zmesi rádioaktívnych produktov do pôdy v areáli JEOT.
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V oboch týchto prípadoch by bolo potrebné predovšetkým stanoviť

rýchlosť prenikania uvažovaných rádioaktívnych produktov pôdnymi vrstva-

mi do spodných vôd, rýchlosť transportu rádioaktívnych produktov spod-

nými vodami a objem spodných vod, do ktorého sa môžu rádioaktívne produk-

ty rozptýliť. Nakoľko nie sú tieto údaje v súčasnej dobe k dispozícii,

je možné urobiť iba polokvantitatívne úvahy na základe značne zjednodušu-

júcich predpokladov.

V prvom prípade sa predpokladalo, že všetky uvažované pevné produk-

ty a izotopy sa deponujú na pôde v množstve rovnom veľkosti ich úniku

do okolia, pričom vznikne rovnomerná depozícia na ploche 25x2 km (šírka

tohto pásu vyplýva z výpočtu priebehu koncentrácií v okolitom vzduchu

po havárii). S ohľadom na rýchlosť preniku ra-produktov do spodných vôd

má význam uvažovať len dlhodobé produkty. Objem spodnej vody bol pred-

pokladaný rovný 5.107m^. Za týchto predpokladov vzniknú vo vode stredné

koncentrácie jednotlivých rádionuklidov, uvedené v tabulke 3.

Výsledky treba chápať ako orientačné, ale značne konzervatívne. Za

uvedených predpokladov bude hodnota koncentrácie rádionuklidov vo vode

minimálne o 1 rád nižšia, než maximálne prípustná koncentrácia pre pit-

nú vodu, stanovená podľa vyhlášky 65/72 Zb. Lsn u J-131 sa hodnota koncen-

trácie blíži k maximálne prípustnej.

Pri stanovení následkov priameho vniknutia rádioaktívnych produktov

do spodných vôd vsiaknutím aktívneho média možno vychádzať z rýchlosti

prúdenia spodných vôd pod areálom JEOT, kde takáto rýchlosť je 100 - 3001/

/s na 1 km dĺžky. S ohľadom na rozmery kontajnmentu možno predpokladať

možnosť vsiaknutia rádioaktívnych produktov do pôdy na dĺžke 100 m, čomu

zodpovedá rýchlosť toku spodnej vody 30 l/s . Ak budeme predpokladať,

že prúd spodnej vody o kapacite 30 l/s vyúsťuje v okolí JEOT ako zdroj

pitnej vody, potom nesmie vniknúť za 1 s do spodnej vody väčšie množstvo

rádionuklidov, ako je uvedené v tabulke 4. Pri väčšom množstve by došlo

k prekročeniu maximálne prípustných koncentrácií.

Stredná koncentrácia rádionuklidov v spodných vodách po havárii JEOT

Tab. 3

Izotop

J-131

Sr-89

Sr-90

Cs-134

Cs-137

Koncentrácia
(Ci.nf-3)
2,4.10Tfa

1,1.10"7

7.4.1O"9

l,5.1O"6

l,6.1O~7

MPK podľa vshl. 65/72
(Ci.nf3)

5,4.1O"b

3.2.10"5

1,1.10~6

2.3.1O"5

4.O.1O"5
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Maximálne prípustná rýchlosť prenikania rádionuklidov do spodných vôd

Tab. 4

Izotop

J-131
Sr-89
Sr-90

Cs-134

Cs-137

Rýchlosť prenikania

(Ci.s ~1)

1.62.10"4

9.6.1O"4

9.3.1O"5

6.9.1O"4

1.2.10"3

Záver

Výsledky hodnotenia následkov projektovej havárie JEOT typu WER

1000 ukazujú vcelku jednoznačne, že systém havarijného chladenia aktív-

nej zóny, plnotlaký kontejnment a správna funkcia sprchového systému sú

schopné udržať následky havárie na prijatelnej úrovni a splniť tak kri-

tériá radiačne-hygienického charakteru pre umieaíovanie podobných zariade-

ní v blízkosti veíkých sídlisk. Doraz pri projekcii podobných zariadení

by sa mal klásť na riešenie aktívnej radiačnej bezpečnosti a nie na od-

ďalovanie podobných zariadení od takýchto sídlisk.
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VYUŽITÍ REAKTORU* TYPU VVER PRO MĚKOLIKAÚČELOVĚ JADERNÉ EHERGETICKÉ" ZDROJE

Ing. J. Fiala, Ing. J. Mulak, Energoprojekt, Praha

Palivová a energetická bilance ČSSR je v současné době velmi napja-

tá. Domácí uhlí vydělované pro energetiku má zhoršující trend kvalitativ-

ních znaků, s nepříznivými vlivy na čistotu ovzduší. Jeho zásoby se budou

blížit svému vyčerpání kolem roku 2000. Možnosti dovozu paliv a energie

jsou se zřetelem na světovou energetickou situaci omezené.

Prognózy pro střednědobou a zejména dlouhodobou perspektivu zásobo-

vání energií na basi klasických paliv jsou dosti pesimistické. Jako jedi-

nou alternativou dalšího rozvoje československé energetiky se jeví rychlý

přechod na komplexní využívání jaderné energie pro pokrytí stále rostou-

cích potřeb elektřiny a tepla.

Prvním a základním předpokladem pro výstavbu jaderných energetických

zdrojů v hustě osídlených oblastech - a ČSSR jako celek k nim patří - ,

je vyřešení spolehlivých bezpečnostních opatření na ochranu životního pro-

středí.

Jaderné zdroje páry s tlakovodními reaktory se. v současné době pro-

jektují s bezpečnostními systémy pro tzv. maximální projektovou havárii

představovanou jako příčné prasknutí primárního potrubí. Na tuto havárii

jsou vyloženy systémy chlazení aktivní zóny, ochranná obálka a sprchové

systémy vnitřního prostoru ochranné obálky.

Od systému havarijního chlazení aktivní zóny se požaduje, aby v prů-

běhu havárie nedošlo k velkému porušení těsnosti pokrytí palivových ele-

mentů. Při prasknutí primárního potrubí ve velmi krátké době cca 10 - 20 s

dojde k vyprázdnění primárního okruhu. Rychlé dodání vody do reaktoru pro

chlazení aktivní zóny je u reaktorů VVER 1000 zabezpečováno několika aku-

mulátory (čtyřmi) o objemu cca 4x 45 m vody a o objemu cca 25 m dusíku

o tlaku 40-60 MPa. Při poklesu tlaku v primárním okruhu na tlak v akumu-

látorech se otevřou zpětně klapky a voda vyteče do havarovaného primární-

ho okruhu. Další doplňování vody umožňuje nízkotlaký dochlazovací okruh

skládající se ze tří nezávislých systémů vyložených každý na 100% odvod

zbytkového tepla aktivní zóny. Tyto systémy jsou nezávislé v primární

části, v části chladicí vody nouzových zdrojů elektrického napájení a ovlá-

dání. Aby se zvýšila spolehlivost, nejsou použita příčná propojení.
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Sprchový okruh ae využívá k vypírání radioaktivních zplodin jódu

z prostředí ochranné obálky po havárii a ke snižování tlaku a teploty

uvnitř ochranné obálky e rychlostí vyžadovanou z hlediska přípustného ná-

hřevu konstrukcí a z hlediska úniku radioaktivních látek z ochranné obál-

ky. Rovněž sprchový okruh se skládá ze tří nezávislých systémů vyložených

tak, aby každý systém zabezpečil kondenzaci páry v ochranné obálce tak,

aby se dosáhlo snížení teploty z cca 140 °C po havárii na 60 °C za 5 ho-

din. Tato rychlost se žádá zejména z hlediska přípustného náhřevu staveb-

ních konstrukcí. Od jaderného zdroje páry se vyžadují úpravy pro kontro-

lu stavu zařízení primárního okruhu. Zvláště je nutné kontrolovat stav

nádoby reaktoru, protože jeho havárie není dosud uvažována při projekto-

vých řešeních.

Zvýšení bezpečnosti jaderného zdroje i řešení této havárie by v pod-

statě znamenalo zabránit porušení těsnosti ochranné obálky vlivem účinku

trosek předmětů vržených jako následek prasknutí tlakové nádoby reaktoru.

Projektová řešení navrhovaná pro záchyt této havárie spočívají v uzavře-

ní reaktorové nádoby do samostatné betonové konstrukce. Spolehlivé řeše-

ní havárie reaktorové nádoby by usnadnilo umísiování jaderných zdrojů

ještě do větší blízkosti hustě osídlovaných oblastí.

Z uvažovaných typů ochranných obálek pro jaderný zdroj páry, umístě-

ného v blízkosti hustě osídlených oblastí, jeví se jako nutné použití

ochranné obálky a tzv. pasivní bezpečností, tj. vyložené na plný tlak po

havárii bez uvažování snížení tlaku pomocí kondenzačních systémů, jako

je např. ledový nebo barbotážní kondenzátor. Při návrhu ochranné obálky

je pravděpodobně nutné kromě úniku z primárního okruhu uvažovat současný

únik sekundární vody z jednoho parogenerátoru. Při návrhu obálky je rovněž

žádoucí respektovat vnější zatěžovací vlivy, jako např. možnost výbuchu

v okolí elektrárny a v určité rozumné míře i pády letadel v místech

e hustým leteckým provozem.

Z hlediska zvýšení spolehlivosti záchytu radioaktivních látek v do-

bě po maximální havárii se jeví jako výhodné použití ochranné obálky plno-

tlaké dvojité.

Pro snížení úniku radioaktivních exhalací během normálního provozu

je nutné uvažovat čisticí stanice odpadních plynů a vod se zvýšenou fil-

trační účinností. Pro zpracování radioaktivních odpadů se ukazuje nevyhnu-

telné je skladovat se zvýšenou bezpečností, tj. jejich solidifikaci a od-

voz z elektrárny na centrální úložiště.
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Podle zkušeností z dosud provozovaných jaderných elektráren dochází

během provozu dosti čas^o k zvětšujícím se netěsnostem teplosměnné plo-

chy parogenerátorů, a tím k průniku primárního chladivá do sekundární pá-

ry. U jaderné elektrárny s přímým odběrem sekundární páry, např. pro

technologické účely, by tak docházelo k nežádoucím únikům radioaktivních

látek z elektrárny do připojených závodů, ve kterých se nepředpokládá

trvalá lékařská kontrola obsluhujícího personálu. Medal by se vyloučit

ani průnik radioaktivity do výrobků. To je důvodem k tomu, že dodávka tech-

nologické páry jaderného zdroje se zásadně uvažuje přes měniče páry.

Koncepce primární části několikaúčelového jaderného zdroje měla u nás

svůj vývoj. Od původního záměru vyvinout speciální tlakovodní reaktor

určený pro teplárenské účely se upustilo, v neposlední řadě z výrobních

důvodů. V současné době vycházíme z reálné situace a zaměřujeme se na

použití provozně ověřených tlakovodních reaktorů typu WER vyvíjených

pro energetické účely. Předpokládáme přitom, že by se pro několikaúčelo-

vé jaderné zdroje používaly reaktory týchž výkonů, jak jsou, resp. budou

vyráběny pro čie tě kondenzační jaderné elektrárny.

Z tohoto výchozího předpokladu - použití velkých energetických reak-

torů a všech ostatních komponent primární části k nim příslušejících -

vyplývají pro řešení několikaúčelových jaderných zdrojů energie některé

odlišnosti v základním pohledu na jejich provozní charakter v porovnání

se zdrojem řešeným z hledisek výslovně teplárenských. Velikost instalova-

ného tepelného výkonu je zde totiž předem dána, a půjde tedy o jeho účel-

né rozdělování mezi oba druhy dodávané energie, tj. elektřinu a teplo.

Se zřetelem na poměrně vysoké investiční náklady jaderného energe-

tického zdroje je z ekonomického hlediska nezbytné co možná nejvyšší ča-

sové využívání jeho instalovaného výkonu. Rovněž provozním vlastnostem

reaktorů typu VVER vyhovuje lépe dlouhodobé rovnoměrné zatěžování bez

rychlých změn. Tyto podmínky splňuje více provoz elektrárenský než teplá-

renský se svým sezónním charakterem. Víceúčelový jaderný energetický

zdroj je proto třeba považovat spíše za elektrárnu než za teplárnu ve

vžitém smyslu tohoto technického pojmu. Ostatně i z klasických tepelných

elektráren se zpravidla dodává teplo pro různé účely, aniž tím ztrácejí

svůj elektrárenský charakter. Např. z elektrárny Tisová je zásobován

teplem sousední uhelný kombinát přes protitlakou turbínu. Rovněž čistě

kondenzační jaderné elektrárny budou v budoucnosti zásobovat teplem

města ležící v akčním radiu přenosových možností potrubních rozvodů.

Přejmeme-li tento pohled na provozní charakter několikaúčelového

jaderného energetického zdroje, pak pro řešení jeho primární části budou
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platit stejná technická kritéria jako pro čiatě kondenzační jaderné elek-

trárny včetně zásady instalování minimálně dvou bloků. Z hlediska zásobo-

vání teplem "bude tedy zaručena dostatečná spolehlivost dodávky tepeJ

energie. Zatěžování primární části, resp. požadavky na její regulační

vlastnosti budou ovlivňovat především nároky ze strany řízení energetic-

ké soustavy. Vzhledem k velké setrvačnosti připojení teplárenské soustavy

se přitom není třeba obávat znatelného zhoršení kvalijfcy dodávky tepla.

Z toho, co bylo dosud řečeno, plyne, že se .několikaúčelový jaderný

energetický zdroj bude lišit od čistě kondenzační jaderné elektrárny pře-

vážně v koncepci sekundární části.

Základní turbínové jednotky se volí jako kondenzační odběrové zdroje.

Protože se předpokládá poměrně dlouhá doba jejich elektrárenského provoz-

ního režimu, klade se požadavek na vysokou ekonomii v čistě kondeznačním

cyklu. V souvislosti s tím se věnovala zvýšená pozornost volbě délky

poslední turbínové lopatky. Čistě kondenzační provoz přichází v úvahu

převážně mimo topnou sezónu, tj. v období roku, kdy turbína pracuje s tep-

lejší chladicí vodou. V zimních měsících při odběrovém provozu proudí

posledním stupněm jen částečné množství páry. Obě tyto skutečnosti mluví

pro účelnost použití kratší poslední lopatky, než jaká byla volena pro

turbínu dimenzovanou výhradně pro provoz v kondenzačním cyklu. Lze usuzo-

vat, že snížení účinnosti turbíny ve výpočtovém bodě bude vykompenzováno

v průběhu roku lepšími provozními podmínkami kratší poslední lopatky

z hlediska ventilační ztráty.

Dodávka tepla z několikaúčelového jaderného zdroje přichází v úvahu

ve dvojí formě jako teplo v horké vodě pro bytový komunální sektor, resp.

jako teplo v páře pro průmyslové účely.

Zatímco v prvém případě se tepelná úroveň pohybuje v úzkém rozmezí

7O-I5O °C, požadavky na parametry páry ze strany technologických procesů

mají poměrně široké rozmezí 0,3-2,0 MPa, extrémně až 3 MPa na místě spo-

třeby.

Navrhnout univerzální turbínu, která by ve všech případech a všem

požadavkům vyhověla, je technicky neschudne. Proto jsme v našich požadav-

cích na řešení základní turbínové jednotky vyloučili odběr páry pro tech-

nologické účely.

Turbína navržená n.p. Škoda, ZT, má v nízkotlaké části regulovaný

odběr páry na tlakové úrovni vhodné pro vytápění vodou jako teplonosnou

látkou. Její základní údaje jsou:
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výkon při čistě kondenzačním chodu 245 MW

výkon při maximálním odběru tepla 153 MW

maximální odběr tepla 465 MW

počet ohřívacích stupňů 2

parametry sírové vody 130/70 °C

Při určování výkonu turbosoustrojí se bral zřetel na velikost mož-

ných konzumních oblastí tepla v podmínkách ČSSR, na provozní operativ-

nost a dále též na spolehlivost ekonomické dodávky tepla ze strany zaří-

zení sekundární části. Druhý ohřívací stupeň je vytápěn párou z neregu-

lovaného odběru za vysokotlakým dílem turbíny.

Dodávka tepla ve formě páry pro průmyslové účely se řeší případ od

případu zařazením doplňkových protitlakých strojů přizpůsobených požadav-

kům konzumu.

V mezidobí, kdy přichází v úvahu spolupráce jaderného zdroje s do-

savadními konvenčními teplárnami, resp. výtopnami, závisí volba tepláren-

ského součinitele na rozsahu této spolupráce. Cílem je postupně se co nej-

více přiblížit teplárenskému součiniteli cC = 1. Předpokládáme přitom

opatření spise na spotřebitelské straně, tj. volbu soustav s maximální

teplotou vody nepřesahující možnosti příslušných odběrů turbíny.

V tepelném schématu je v zásadě zachováno blokové řazení s reaktor-

-parogenerátory-turbíny. V případě, že jsou instalovány protitlaké turbí-

ny, je ponechána možnost přivádět pro ně ostrou páru z obou reaktorových

bloků. V bloku s reaktorem VVER 500 se tedy uvažují vždy dvě základní tur-

bínové jednotky po 250 MW, event, jedna protitlaká turbína. Při použití

reaktoru VVER 1000 by k tomuto osazení přibylo jedno čistě kondenzační

turbosoustrojí 500 MW.

Mimo zásobování teplem bytového komunálního sektoru, event, průmyslo-

vých závodů, je studijně sledována i možnost širokého uplatnění nízkopo-

tencí.álního odpadního tepla pro účely zemědělské íprodukce. Ze strany ja-

derného několikaúčelového energetického zdroje jsou předpoklady taková

spolupráce dány. Problémem se zatím ukazuje nedostatečná připravenost na

straně spotřeby.

Závažným technicko-ekonomickým problémem jaderného několikaúčelové-

ho energetického zdroje, koncipovaného podle výše uvedených zásad, je

snížení jeho disponibilního elektrického výkonu při dodávkách tepla. Nej-

citelněji se tato nepříznivá skutečnost pochopitelně projeví v době špiček
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denního diagramu zatížení energetické soustavy. Pokud by se podařilo na-

jít opatření, které by umožnilo dát energetickému dispečinku právě na

tuto dobu k dispozici celý pohotový výkon nekolikaučeloveho zdroje, pak

by byla odstraněna jediná podstatná technická námitka pro jeho uznání

jako rovnocenného partnera ostatním zdrojům elektřiny v energetické sousta-

vě.

Proto se věnuje v našich studijních projektech značná pozornost otáz-

ce využívání akumulace tepla, v níž vidíme nadějnou cestu na řešení toho-

to problému.' Přitom se sleduje jak možnost akumulace tepla v rozvodném

horkovodním systému, tak použití velkokapacitních akumulačních stanic.

Přesunutí zvýšeného odběru tepla při nabíjení akumulačního zařízení do

doby provalů denního diagramu zařízení energetické soustavy, zejména pak

do nočních hodin, mělo by ještě další vítaný účinek. Vytvářelo by totiž

příznivé podmínky pro rovnoměrné vytěžování primární části nekolikaučelo-

veho jaderného zdroje. V tom smyslu by bylo obdobou, resp. paralelou elek-

trického akumulačního vytápění.
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PROBLEMATIKA OSVOJOVÁNÍ A VÝVOJE JADERNÝCH REAKTORft TYPU WER Z HLEDISKA
POUŽITÍ PRO DODÁVKU TEPLA V PODMÍNKÁCH ČSSR

I . Hůlka, J s K o t t , J . K r á l o v e c , Z. Mladý, V. P l a n ě k , . . . ...
o . p . Škoda P l z e ň , ZVJE

Úvod

Po vyřešení zásadních otázek výroby a provozu jaderných elektráren
s tepelnými reaktory chlazenými vodou pod tlakem věnuje se v posledním
desetiletí zvýšená pozornost možnosti realizace jaderných tepláren, popř.
jaderných výtopen. Významným činitelem v těchto energetických trendech
jsou stále častější požadavky průmyslu a komunální sféry na kontinuální
dodávky tepla ve velkých hodinových množstvích.

Také v Československu se postupně dochází k názoru využít štěpné
energie uvolňované v reaktoru k výrobě tepla prostřednictvím jaderné elek-
trárny s odběrem tepla na rozdíl od záměrů v jiných zemích, kde se plánu-
je realizace jaderných výtopen. U nás je tento požadavek vyvolán jednak
akutní potřebou komunálního tepla na jedné straně a palivovou a energetic-
kou bilancí a problémy čistoty životního prostředí na straně druhé. Avšak
jaderná elektrárna s odběrem tepla není jednoduchá z hlediska celkové
technologické a bezpečnostní koncepce zařízení a provozních režimů, kte-
ré Československo nemůže bez základní spolupráce a pomoci generálního pro-
jektanta primárních okruhů s reaktory typu WER realizovat. Vzhledem k roz-
sáhlosti problémů, které bude nutné v zemích RVHP v této souvislosti ře-
šit, nelze předpokládat uvedení jaderné elektrárny s odběrem tepla do
provozu v 5s. podmínkách dříve než v průběhu osmé pětiletky. V té době
již budou k dispozici provozně ověřené jaderné elektrárny s reaktory WER t

1000 a z nich odvozené kusové varianty s reaktory W ER 500. Tyto reaktory
přicházejí v úvahu pro danou časovou etapu jako základní energetické zdro-
je.

Koncepce jaderných výtopen s nižšími teplofyzikálními parametry není
dosud specifikována. Vychází se zde vsak z předpokladu, že půjde o systé-
my s velmi jednoduchými reaktory, s vysokým stupněm provozní bezpečnosti
a se speciálně k tomuto účelu upravenými palivovými články. Ideální kon-
cepci jaderné výtopny lze spatřovat zejména v integrálním uspořádání kom-
ponent primárního okruhu uzavřených do ocelového, popř. betonového tělesa.
Tak bude vytvořen reaktorový zdroj tepla o vysokém stupni provozní bez-
pečnosti, jehož umístění nebude problémem v hustěji obydlených krajích.
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Rozbory provedené pro podmínky spotřeby tepla v ČSSR dávají přednost
v prvé fázi výstavbě jaderných elektráren e odběrem tepla v dvoublokovem
provedení u velkých průmyslových měst před sítí menších výtopen.

1. Základní charakteristika tlakovodních reaktorů typu VVER

Pro potřeby jaderné energetiky SSSR a členských zemí RVHP byla vyvi-

nuta řada tlakovodních energetických reaktorů o jednotkovém výkonu 210

MWe, 365 MWe, 440 MWe a 1000 MWe.

Základním kritériem projekčních a konstrukčních řešení všech uvede-
ných typů sovětských reaktorů bylo použití reaktorové tlakové nádoby vy-
robené v závodě a transportovane po železnicích. Tímto kritériem byly
v podstatě limitovány rozměry aktivních zón těchto reaktorů. Limitních
rozměrů z hlediska transportovatelnosti se prakticky dosáhlo již u tlako-
vé nádoby reaktoru WER-210. Zvýšení výkonu u následujících reaktorů až
k dnešním WER 440 si proto vyžádalo účinnější využití vnitřního objemu
nádoby, zvýšení provozního tlaku a teplot chladivá, zdokonalení konstruk-
ce a výroby všech komponent reaktoru včetně zlepšení teplofyzikálních cha-
rakteristik aktivní zóny. Vývoj reaktoru VVER je tedy charakterizován
zvyšováním objemové hustoty výkonu aktivní zóny*

Reaktory WER - 440 používají jako paliva slabě obohacený kysličník
uraničitý (UOg) o hustotě cca 10,2 g/cm3, který je ve tvaru tablet uložen
v hermeticky uzavřených trubkách (pokrytí) ze slitiny zirkonia. Aktivní
zóny těchto reaktorů jsou sestaveny z palivových kazet šestihranného prů-
řezu s rozměrem pod klíč 144 mm, mříž je trojúhelníková 8 krokem 147 mm.

Naproti tomu konstrukce reaktoru WER-1000 vychází z inovovaných
technických řešení.

Vysokého jednotkového výkonu 1000 M e se dosáhlo zejména dalším pod-
statným zvýšením parametrů chladivá, dalším zvýšením hustoty výkonu aktiv-
ní zóny, lepším prostorovým vyrovnáním neutronového toku a řadou konstruk-
čních změn, zejména palivové kazety, regulačních orgánů a jejich pohonů.

Reaktor VVER-500 je koncipován prakticky stejně jako reaktor WER-1000,
nebol je z něho odvozen a používá v Maximální míře stejných dílů (palivo-
vý článek, řídicí tyč a její pohon, díly TU apod.). Tato technologická
unifikace je dána oprávněným předpokladem, že se jejich realizace uskuteč-
ní na velmi malém počtu.
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Reaktor WER - 440

Celkové uspořádání reaktoru VVER 440 je znázorněno na obr. 1. Aktiv-
ní zónu reaktoru tvoří soubor 312 palivových kazet a 37 řídicích tyčí
uspořádaných v trojúhelníkové mříži o ekvivalentním fb 2,88 m a výšce
2,42 m. Celkový tepelný výkon reaktoru je 1 375 MWt a střední měrný ob-
jemový výkon aktivní zóny 83 kW/l. Charakteristickým znakem reaktoru
WER je použití tlakově nádoby s hrdly uspořádanými ve dvou nad sebou
ležících rovinách s použitím dvouetážových řídicích tyčí.

Reaktor VVER-440 je projektován ve dvou provedeních označovaných
jako V 230 M a V 213. Reaktor V 230 M představuje modifikovaný (unifiko-
vaný) reaktor WER-440, který bude součástí primárního systému jaderné
elektrárny v 1.

Reaktor V 213 představuje modernější verzi VVER-440, je koiBtruován
pro zvládnutí referenční havárie. Bude použit poprvé v jaderné elektrárně
V 2 a potom ve všech dalších jaderných elektrárnách stavěných v ČSSR.

Reaktor WER-1000

Konstrukce reaktoru o výkonu 1000 MWe na obr. 2 vychází z osvědčené
koncepce sovětských tlakovodních reaktorů, jejichž tlakové nádoby (ve
srovnání s reaktory západních konstrukcí) jsou charakteristické zejména
uspořádáním vstupních a výstupních hrdel ve dvou nad sebou ležících rovi-
nách. Ve srovnání s konstrukcí reaktoru WER-440 byla u reaktoru WER-
1000 provedena řada konstrukčních změn a reaktor modernizován, zejména
pokud jde o vyšší provozní bezpečnost.

Palivová kazeta byla podstatně zvětšena a upravena pro použití řídi-
cí tyče ve tvaru svazku prutů (typ "cluster"). Šestihranná obálka kazety
má rozměr pod klíč 236 a obsahuje svazek 311 palivových prutů, 18 trubek
pro vedení prutů svazkové řídicí tyče, jednu trubku pro upevnění distan-
čních mřížek a trubku inštrumentační ("in core" instrumentace). Průměr
palivového prutu byl unifikován na hodnotu 9,1 mm, jeho aktivné délka
vzhledem k nezbytnému prodloužení aktivní zóny činí 3,5 m. Obálka pali-
vové kazety byla odstraněna, což si vyžádalo použití bočního pláště, je-
hož účelem je zabránění parazitních průtoků chladivá po periférii aktiv-
ní zóny. Zvětšení kazety umožnilo snížit jejich počet v aktivní zóně na
163, což se příznivě projeví ve zkrácení doby výměny paliva.

Dále byl odstraněn koš aktivní zóny, palivové kazety jsou neseny
soustavou trub zavařených do eliptického dna nosného válce. Použiti
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"jednoetezových" řídicích tyčí typu "cluster" umožnilo vypustit spodní
trubkový blok a reaktor podstatně zkrátit. Výhodnějším rozložením pru-
tových absorbčních tyčí v aktivní zóně se dosáhlo lepšího.vyrovnání
neutronového toku. Vzhledem k malé hmotnosti svazkové řídicí tyče bylo
použito nového systému pohonných mechanismu na principu magnetického zve-
dáku. Nosný válec byl ve spodní části uzavřen; otvory a jeho profilování
bylo vyřešeno tak, aby rychlostní pole proudu chladivá nezpůsobovalo
nepřípustné vibrace aktivní zóny. Chladivo vstupuje do palivových kazet
"uklidněné" pro průchodu děrovanou válcovou částí nosných trubek zavaře-
ných do dna nosného válce.

Přítlačný blok byl upraven pro použití perforovaného "škrticího"
válce, jehož účelem je optimální rozdělení proudu chladivá před výstupem
z reaktoru a vyloučení vibrací konstrukčních částí uložených v horním
prostoru tlakové nádoby.

Všechny vnitřní části umístěné v tlakové nádobě jsou (stejně jako
u WER-440) vyjímatelné, což umožňuje periodické inspekce stavu materiálu
tělesa tlakové nádoby.

Tepelné stínění, které bylo příčinou vážných poruch u některých
reaktorů, bylo odstraněno, a vytvořena tak mezi vnějším průměrem nosného
válce a vnitřním průměrem nádoby hydraulicky hladká mezera, kterou proudí
chladivo rychlostí 7 m/s.

Další podstatné konstrukční změny byly provedeny na tlakové nádobě.
Zvýšení výkonu primárních cirkulačních smyček a snížení jejich počtu na
čtyři umožnilo umístit na tlakové nádobě ve dvou rovinách nad sebou čty-
ři hrdla tak, že jejich konce v protilehlých rovinách nepřesahují limito-
vaný vnější průměr nádoby a požadavek tovární výroby a transportovatel-
nosti nádoby po železnicích je dodržen. Hrdla mají průměr 850 mm a rych-
lost chladivá na vstupu je více než 10 m/s.

Pro spojení víka a tělesa tlakové nádoby se použilo pouze pevných
přírub, jejichž vzájemná dosednutí je provedeno v celé stykové ploše,
což zmenšuje ohybové napětí v závrtných spojovacích šroubech. Těsnění
přírubového spoje je provedeno dvěma kovovými "O1 kroužky umístěnými
v drážkách dělicí roviny tělesa tlakové nádoby. V prostoru mezi "0"
kroužky je pak indikována eventuální netěsnost.
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Provoaní tlak chladivá v tlakové nádobě je 16 MPa (160 barů), pro-
vozní teplota 324 °C.

Reaktor WER-500

V SSSR byly též zahájeny práce na projektu reaktoru WER-500, odvo-
zeném z "tisícovky". Beaktor WER-500 by měl být dvouamyčkový a p ř i j e-
ho projektování se oude uplatňovat požadavek maximální unifikace s blo-
kem WER-1000 MWe. Jak je zřejmé z obr. 3, uspořádání a rozměry WER-500
jsou téměř identické s reaktorem WER-1000. Rozdíly plynou pouze z dvou-
smyčkového uspořádání primárního okruhu (IN WER-500 má hrdla v jedné r o -
vině) a menší aktivní zóny se 109 palivovými články a 31 řídicími tyčemi.

Společně s pracemi na WER-500 probíhají v SSSR také práce na pro-
jektech JE s tlakovodními reaktory o jednotkovém výkonu 1 500 MWe. Cílem
prací je zřejmě vytvořit unifikovanou řadu sovětských tlakovodních reak-
torů s jednotkovými výkony 500 MWe ve dvousmyckovém, 1000 MWe ve čtyř-
smyčkovém a 1500 MWe v šestismyčkovém uspořádání primárního okruhu jak
pro potřeby SSSR a RVHP, tak i pro zahraniční trhy.

Fro srovnání reaktorů typu WER jsou v tabulce 1 uvedeny některé
charakteristické údaje:

Základní charakteristické údaje a parametry reaktorů WER

Tab.l

Název charakteristiky

1

1. tepelný výkon:
jmenovitý, MW

2. celkový parní výkon,
t/h

3* provoz, tlak teplo-
nosné látky na vý-
stupu z aktivní,zóny
reaktoru, kp/cnr

4. provozní tlak páry
v praních generáto-
rech, kp/cnr

WER 440 WER 440 WER 500 WER 1000 WER 1000
(V 213) (V 230) Í5. blok (sériový)

Novoro-
něžské JE)

2

1375

2700

125

47

3

1375

2700

125

47

4

1500

3200

160

64

5

3000

5880

160

64

6

3000

6300

160

64
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5. teplota napájecí vody
parních generátorů C

6. počet cirkulačních
smyček, ks

7. teplota teplonosné
látky na vstupu do
reaktoru C

8. gočet kazet palivových
článků v reaktoru, ks

9. konstrukce kazety pali-
vových článků

10. počet regulačních
orgánů

11* konstrukce regulač-
ního orgánu

12. vsázka paliva
(uo2), t

13. průměrná hloubka
vyhoření paliva,
MWden/kg uranu

223

6

263,3

312

pouzdro-
vá ( s ot-
vory pro
výmenu)

37

dvoudílná (
-palivo, hc
-pohlcovač

42

28,6

223

6

270

312

pou-
zdrová

37

spodní <
rní čás

42

28,6

220

2

290

109

bezpoaz
drová

31

:ást s
b p

v
g

53

31

220

4

290

151

r- pouz-
drová
Ca y/o
děro-
váním)

109

vazek poh
rvků rozd
kazetě p
lánků

75

28-30

220

4

289

163

bezpouz-
drová

49

lcovacích
ělených
alivových

79,6

28/40/

2. Reaktorová část JE01

Reaktorová část bloku WBR přicházející v úvahu pro jadernou teplár-

nu s odběrem tepla má tyto funkční systémy:

- reaktor s příslušenstvím

- chladicí systém reaktoru

- systém udržování tlaku chladivá

- systém dochlazování a ohřívání reaktoru

- systém doplňování chladivá

- systém čištění chladivá

- systém inertního plynu

- systém injektáže bóru (chemická regulace)

- systém redukce tlaku chladivá (sprchový systém)

- systém řízení a měření

a další systémy umožňujících manipulaci, kontrolu a uskladňování aktiv-
ních látek.
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Chladicí systém reaktoru se skládá ze dvou nebo čtyř chladicích okru-
hů, každý s dvěma nebo čtyřmi cirkulačními čerpadly s kontrolovanými úni-
ky a 30 dvěma či čtyřmi horizontálními paragenerátory.

Hlavní cirkulační čerpadlo je vertikální jednostupňový odstředivý

stroj s kontrolovanými úniky umožňující cirkulaci 19 000 m / h vody při

vysokém tlaku a teplotě. Vysoký moment setrvačnosti umožňuje doběh potřsb-

ný pro přepnutí při poruše v dodávce elektřiny nebo pro bezpečné odstave-

ní reaktoru.

Každý z chladicích okruhů reaktoru je vybaven horizontálním jednotě-

lesovým parogenerátorem s ponořenými trubkami a se zařízením pro separaci

vlhkosti páry. Výkon parogenerátoru je 1 470 t/h, teplota napájecí vody

220 °C.

Systém udržování tlaku chladivá, jehož hlavní součástí je kompenzá-

tor objemu, zabezpečuje stálý tlak chladivá při normálním provozu a ome-

zuje změny tlaku při přechodových režimech. Potřebný poměr vodního a par-

ního objemu v kompenzátoru je udržován pomocí elektrických ohříváků.

Bezpečnostní inženýrské systémy (sprchový systém, systém chlazení a

filtrace vzduchu) slouží jako záložní ochrana pro málo pravděpodobný pří-

pad větší poruchy, jež by jinak mohla ohrozit okolí. Jejich účelem je sní-

žit úniky radioaktivních látek za všech okolností na minimum.

Systém dochlazování a ohřívání reaktoru umožňuje odvod zbytkového

tepla ve fázi odstavování reaktoru a udržuje v okruhu požadovanou úroveň

teplot při najíždění reaktoru na výkon.

Systém řízení a měření reaktorové části lze rozdělit na několik zá-
kladních částí:

- systém řízení a ochran reaktoru (regulační mechanismus a chemická regu-
lace)

- systém měření neutronového toku (detektory neutronového toku vně a
uvnitř reaktoru)

- systém řízení a měření chladicích okruhů a dalších systémů reaktorové
části

- systém měření radiační úrovně
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3. Požadavky na reaktorová zařízení z hlediska použití pro JEOT

Vzhledem k tomu, že se jaderné elektrárny s odběrem tepla budou

umísťovat do bezprostřední blízkosti hustě osídlených center, vystupu-

jí dopopředí zvláště naléhavě otázky provozní bezpečnosti jaderné teplár-

ny, a zejména pak reaktoru jakožto možného zdroje radiačního ohrožení

obyvatelstva. I když způsob provozu reaktoru v jaderné elektráně s od-

běrem tepla umožní použití základních komponent určených pro jaderné

elektrárny, bude nutné tento předpoklad v rámci projektu ověřit z hledis-

ka znalostí provozních charakteristik, jež bude klást na reaktor a celý

primární okruh systém odběru tepla a elektřiny, a určit eventuální úpra-

vy či požadavky a omezení na zařízení nebo způsob jeho provozu.

V období projektování bude nutné:

- specifikovat podrobně požadavky systému spotřeby tepla a energie na
provozní charakteristiky jaderné teplárny

- provést rozsáhlé výpočtové práce z oblastí statiky a havarijní a neha-

varijní dynamiky teplárny jako celku a jednotlivých jejích zařízení,

zejména pak reaktoru (včetně analýzy úrovně napětí a deformací v nej-

důležitějších konstrukčních částech)

- provést podrobnou analýzu teplotechnické spolehlivosti aktivní zóny

a stanovit optimální hodnoty faktorů horkého kanálu nebo horkých míst

z hlediska ekonomie a bezpečnosti provozu jaderné teplárny (tyto hodno-

ty by měly být obecně odlišné od hodnot použitých v jaderné elektrárně)

- provést podrobnou analýzu fyzikálních charakteristik aktivní zóny,

především pro období konce kampaně, kdy jsou rozhodující otázky zásoby

reaktivity ovlivňující provozní charakteristiky reaktoru (otázky jódo-

vé jámy, řízení reaktoru atd.)

- provést dodatečné experimenty ověřující základní předpoklady i výsled-

ky výpočtů havarijní i nehavarijní dynamiky

- provést výpočtovou analýzu systému řízení jaderné teplárny a především

pak reaktoru

Výsledkem těchto prací bude znalost odezvy zařízení teplárny, a

zejména reaktoru na požadavky systému spotřeby tepla a elektřiny, což

umožní realizovat opatření splňující zpřísněné požadavky na jakost zaří-

zení při výrobě a montáži a na kontrolní a inspekční činnost v jaderné

teplárně z hlediska požadavků zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti.
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Z uvedeného přehledu je zřejmé, že je po technické stránce princi-
piálně možné realizovat jadernou elektrárnu B odběrem tepla. Předtím však
bude nutné definovat a prakticky ověřit Četné projekční záměry, faktory
a požadavky, kterými se liší provedení jaderné i konvenční části jaderné
elektrárny e odběrem tepla od typové jaderné elektrárny. Rovněž bude nut-
né dořešit otázku ochranné obálky, která ae stala aktuální záležitostí
rozvoje jaderné energetiky v čSSR. Avšak bez úzké spolupráce se SSSR
nelze o reálnosti výstavby jaderných elektráren s odběrem tepla v ČSSR
uvažovat.
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KONDENZAČNÍ TURBÍNA 250 MW S JEDNÍM REGULOVANÝM ODBĚREM K TLAKOVODNÍMU
REAKTORU WER 500 NEBO WER 1000

I n g . J . Š louf ,
o . p . Škoda, závod Turbíny, P l z e ň

tívod

Požadavek na teplárenskou turbínu k tlakovodnímu reaktoru se objevil

poprvé asi v roce 1970, kdy šlo o reaktor s tepelným výkonem cca 520 MWt

pro lokalitu Brno. Požadavek na dodávku tepla byl jak v horká vodě, tak

v páře. V horké vodě šlo o max. výkon cca 220 Gcal/h při ohřátí ze 70 na

170 °C a v páře o max. výkon 150 Gcal/h při teplotě páry 220 °C a tlaku

12 barů. Ve spolupráci s EGP, Praha, byla propočítána celá řada variant

uspořádání sekundární části s jednou kondenzační odběrovou turbínou i

s kombinací kondenzační odběrové turbíny s protitlakovou.

0 tuto koncepci byl dosti značný zájem i pro další lokality, ale

nakonec z realizace sešlo kvůli nezajištěnosti reaktoru.

Problém vytápění velkých měst však se stává stále palčivějším, a

proto vznikl asi v roce 1973 požadavek na jadernou elektrárnu s odběrem

tepla k reaktoru WER 440. V turbínovém závodě bylo vypracováno několik

studií pro kombinovaný odběr tepla v páře a v horké vodě opírajících se

o předběžná zadání pro lokality Brno a Praha.

Účelem prací bylo jednak vyšetřit maximální velikost teplárenského

odběru, jednak určit typ turbíny a posoudit možnosti její realizace. Při

navrhování byla v plné míře uplatněna anaha o co největší univerzálnost

provedení vzhledem k různým lokalitám.

Za těchto předpokladů ve shodě s uvažovanými záměry EGP se jeví ja-

ko nejvhodnější přiřadit k reaktoru WER 440 dva kondenzační stroje s re-

gulovaným odběrem v NT dílech a podle požadavků na výrobu horké páry

v jednotlivých lokalitách vhodný počet a velikost protitlakových strojů.

Obdobná koncepce byla zvolena i pro jadernou elektrárnu s odběrem

tepla s reaktorem WER 500. Pokud by přicházel v úvahu reaktor WER 1000,

bylo by možné osadit elektrárnu bu9 čtyřmi stejnými odběrovými stroji

250 MW, nebo jen dvěma stroji a kondenzační turbínou 500 MW. V obou pří-

padech by se elektrárny doplňovaly stejně jako u reaktoru WER 400 vhod-

ným počtem a typem protitlakových strojů.
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Protitlakové pára připadá v úvahu jednak o tlaku 16 + 20 b pro vý-

robu topné páry 12 • 15 barů v měničích páry, jednak jako průmyslová pá-

ra o tlaku cca 6 barů určená pro chemické provozy. Otázkou zatím zůstává

procento vraceného kondenzátu.

Požadavky na provedení kondenzační turbíny s regulovaným odběrem

Hlavní důraz ze strany zadavatele, tj. EGP, se kladl na schopnost

konkurence této turbíny s turbínou čistě kondenzační. To znamená, že tur-

bína musí být vyložena poměrně blízko kondenzačnímu provozu, aby se její

výkon co nejméně lišil od čistě kondenzační turbíny na stejnou hltnost.

Přitom však musí být umožněn trvalý protitlakový provoz s minimálním množ-

stvím páry do kondenzátoru, které je limitováno odváděním tepla vzniklého

ventilací turbínových stupňů za regulovaným odběrem. Z tohoto kritéria

také vychází maximální teplofikační výkon. Zároveň však musí být provoz-

ní spolehlivost udržena na úrovni kondenzačních turbín příslušné katego-

rie, což vede k maximální možné jednoduchosti provedení a v rámci staveb-

nicové koncepce ŠKODA k použití co nejosvědčenějších a provozně ověřených

elementů*

Dále bude pravděpodobně nutné, aby turbína byla schopna i v zimním

období přejíždět během dne z protitlakového provozu na kondenzační a obrá-

ceně.

Hávrh koncepce sekundárního okruhu (obr. 1)

Celý sekundární okruh je navržen na základě zkušeností s navrhová-
ním okruhů pro čistě kondenzační jaderné elektrárny.

Vzhledem k volené teplotě chladicí vody 20 °C a k předpokládané ve-

likosti kondenzátoru je střední tlak ve dvoutlakovem kondenzátoru 0,063

barů. Odplynení je ve shodě s obdobnými schématy při konstantním tlaku

6 barů. Nízkotlaká regenerace má čtyři ohříváky. U třetího je přečerpání

kondenzátu za ohřívák, u ostatních se uvažují podchlazovače. První dva

ohříváky jsou vytopeny z regulovaného odběru, protože při protitlakových

provozech do kondenzátoru teče pouze pára nutná k chlazení a v odběrovém

místě za regulačním odběrem bychom nedosáhli potřebného tlaku.

Za napájecí nádrží je umístěna napáječka a výtlačnou výškou cca
100 b, která čerpá ohřívaný kondenzát přes dva vysokotlaké ohříváky
opatřené podchlazovači do parogenerátorů. Teplota napájecí vody je přib-
ližně 225 ° C
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Z VT dílu jde pára do dvou horizontálních separátorů s dvoustupňo-
vým přihříváním páry párou. První stupeň je vytápěn párou z nejvyššího
odběru, druhý ostrou párou.

Teplorikační ohřev je uvažován jako dvoustupňový. První stupen je
vytápěn párou z regulovaného odběru a druhý doškrcovanou párou z výstupu
VT dílu.

Výpočtový návrh turbíny

Výpočtový návrh je zatím proveden ve dvou variantách lišících se od
sebe umístěním regulovaného odběru. Ostatní uspořádání bilančního sché-
matu zůstává stejné a bylo již uvedeno. U obou variant je u VT i NT dílu
uvažováno po šesti stupních s tím, že u první varianty je regulovaný od-
běr umístěn před pátý stupeň a u druhé před čtvrtý stupeň NT dílu. Všech-
ny vypočtené provozy se uvažují při plné hltnosti, tj. 1500 t/h.

Vzhledem k požadavku, že se turbína má při kondenzačním provozu vý-
konově co nejméně lišit od čistě kondenzační turbíny na tutéž hltnost,
volilo se v obou případech vyložení při plné hltnosti, teplárenském od-
běru 100 Gcal/h, jednostupnovém ohřevu a plně otevřené regulační mezistě-
ně.

Z těchto vykládacích provozů byly pro obě varianty odvozovány pro-
vozy s maximálním odběrem tepla, provozy čistě kondenzační a několik pro-
vozů smíšených.

Pro všechny provozy platí stejné parametry páry před turbínou, tj.
64 b, sytá pára a konstantní tlak v napájecí nádrži 6 b.

Nyní uvedu základní hodnoty spočtených hlavních provozů od obou va-
riant .

1. Provoz s maximálním odběrem tepla

Varianta I: Max. teplárenský výkon 400 Gcal/h. Elektrický výkon
145»7 MW, ohřev topné vody ze 70 na 130 °C.

Varianta II: Max. teplárenský výkon 400 Gcal/h.
Elektrický výkon 153,2 MW, ohřev topné vody ze 70 na
130 °C.
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2. Čistě kondenzační provoz

Varianta Is Elektrický výkon 245,8 MW
Varianta II: Elektrický výkon 244 MW

3. Provoz 200 Gcal/h

Varianta I: Elektrický výkon 189,2 MW
Dvoustupňový ohřev topné vody ze 70 na 130 °C

Varianta II: Elektrický výkon 199,5 MW
Dvoustupňový ohřev topné vody 26 70 na 130 °C.

Fo porovnání těchto dvou variant se ukazuje, že varianta č. II.
v odběrových provozech dává cca o 5 • 5,5 % větší elektrický výkon při
stejném výkonu teplárenském. Naproti tomu při kondenzačním provozu je
lepší varianta č. 1 o cca 0,7 %.
Pokud nebude elektrický výkon při kondenzačním provozu vážen s příliš vel-
kým koeficientem proti provozům odběrovým, jeví se zatím výhodnější va-
rianta č. II.

Kromě této energetické výhodnosti se zde jeví i jistá výhodnost kon-
strukční. U varianty II vychází totiž příznivější délka regulačního stup-
ně s regulační nezistenou, cca 190 mm proti cca 340 mm u varianty I. Krat-
ší lopatka je výhodnější jak z hlediska ohybového namáhání, tak také
z hlediska potřebné síly na ovládání natáčivé mezistěny. Příznivěji vy-
cházejí také průměry odběrových potrubí do základního ohříváku Js 800 u
varianty II proti Js 900 u varianty I.

Odběr ke druhému stupni teplofikačního ohřevu se bere z protitlaku
VT dílu a doškrcuje se podle požadované teploty ohřívané vody. Není to si-
ce nejvýhodnější, ale toto řešení si vynutily konstrukční důvody v NT dí-
lech.

Z energetického hlediska by stačilo vyvádět odběr z vhodného místa
NT dílu, ale vzhledem k velkým průměrům potrubí regulovaného a regenerač-
ních odběrů to není dosti dobře prakticky možné. Jde o čtyři potrubí Js
500 mm. Energetický zisk by byl pravděpodobně poněkud zmenšen skutečností,
že bychom odběr museli vyvádět velmi blízko (1 nebo 2 stupně) za přihřá-
tím páry před NT dílem.

Co se týče ohřevu topné vody, zatím bylo po dohodě s EGP zvoleno ma-
ximální ohřátí ze 70 na 130 °C.
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Z hlediska turbosoustrojí je celkový ohřev limitován jednak maxi-
málním přípustným ohřátím v jednom stupni ohříváku (cca 35 C), které
je dáno jeho provedením, jednak proti tlakem ve VT dílu turbíny.

Proti uvažovaným 130 °C je zde ještě rezerva cca 10 °C, která by ae
mohla podle potřeby využít zvýšením ohřátí u špičkového ohříváku.

Extrémně malé ohřevy překračující regulační rozsah mezistěny směrem
dolů umožňují doškrcovací orgány, které jsou umístěny v odběrových po-
trubích regulovaného odběru.

Otázkou zůstává zatím vhodnost zvoleného vyložení vzhledem k co nej-
výhodnějšímu celoročnímu provozu turbíny. To bude možné posoudit až po
vypracování detailního zadání k nějaké určité lokalitě.

Návrh a koncepce vlastní turbíny

U této odběrové turbíny byla zvolena stejná základní koncepce jako
u kondenzačního stroje A 220 MW, tj. jeden dvouproudový VT díl a dva
dvouproudové NT díly, jak je patrné z obr. 2.

Vysokotlaký rotor je celokovaný s ložiskovou vzdáleností cca 4750 mm
a má 2 x 6 stupňů na patním průměru 1050 mm.

Lopatkování je rovnotlakého typu, jak je u našich turbín běžné, a
kromě poslední řady zborcených lopatek jsou na ostatních stupních použi-
ty lopatky válcové. Všechny stupně jsou na rotoru uchyceny T- nožkou.

Rozváděči kola se uvažují z nerezavějící 13% chrómové oceli a podle
možnosti jsou vždy dvě spolu sešroubována kvůli zvýšení přetlaku na těs-
nicí plochy v tělese.

Kromě toho jsou kola sešroubována i v dělicí rovině, aby se zmenši-
lo nebezpečí prošlehávání vlhkou párou.

Těleso je lité ze dvou polovin spojených horizontální přírubou. Pří-
mo v něm jsou vytočeny drážky pro uchycení rozváděčích kol. Jako materiál
na těleso se uvažuje ocel se 6 f 13 % chrómu podle liteckých možností
v době realizace. Již v prvních návrzích je tvar tělesa přizpůsobován
možnosti odlití ve spolupráci s naším výzkumným ústavem a ocelárnou.

Do turbíny je pára zavedena čtyřmi vstupy Js 350, které procházejí
tělesem a jsou zaústěny do okružního kanálu vloženého do tělesa. Zaústě-
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ní je provedeno vsuvně přes těanicí kroužky kvůli možnosti vyrovnání di-

latací od rozdílu teplot.

Co se týče ochran proti erozi, nebude nutné při použití ocelí a vět-

ším procentem chrómu používat speciální návary do dělicích rovin a na plo-

chy, do kterých naráží proud páry, Jak bylo běžné u dřívějších provedení

(A 220 MW). S konstrukčními úpravami na odvádění vody z lopatkování se

počítá.

Z protitlaku VT dílu se pára vede ke dvěma ležatým separátorům a

přihřívákům páry v jednom tělese a z nich se po přihřátí zavádí horem

čtyřmi potrubími Js 800 do dvou NT dílů.

Při navrhování NT dílů vznikla otázka volby typu rotoru. NT díl je

totiž navržen jako šestikolový dvouproud a ještě je nutné uvažovat v kaž-

dém proudu mezeru na vyvedení regulovaného odběru. Z toho vychází ložisko-

vá vzdálenost cca 5500+ 5700 mm, což je na hranici použitelnosti skláda-

ného rotoru vzhledem k velikosti statického ohybového namáhání.

Při uvažování II. varianty vyložení, kde je regulovaný odběr umístěn

před čtvrtým stupněm, tj. tlakově výše,a odběrová potrubí jsou menší

(4 x Js 800 z každého NT dílu), vystačíme ještě se skládaným rotorem

(viz obr. 2). Kdybychom se rozhodli pro I. variantu vyložení, byl by vý-

hodnější rotor svařovaný z kotoučů stálé pevnosti, eventuálně u předních

stupňů z kotoučů stálé tloušíky (viz obr. 3).

Lopatkování na všech NT stupních se sestaví ze stupňů provozně vyzkou-

šených na provozovaných typech našich turbín. Poslední lopatka se uvažuje

dlouhá 715 mm a poprvé byla použita pro teplárenskou turbínu 125 MW Ama-

ger v Dánsku, kde již několik let spolehlivě pracuje.

Statorové části NT dílů ee skládají z vnějšího a z vnitřního tělesa

a z rozváděčích kol. Spodek vnějšího tělesa pro oba NT díly je jeden rám •

tvořený třemi příčnými mosty, které jsou spojeny čtyřmi bočnicemi s veva-

řenými konzolami pro uložení vnitřního tělesa. Tato soustava j© uložena

na základ přes patky na koncích příčných mostů. Jednotlivá ložiska jsou

usazena v mohutných třmenech, které jsou vevařeny do mostů, a prostor

mezi dvěma sousedními tvoří ložiskovou vanu. Kvůli zvýšení tuhosti celé

soustavy je spodek NT dílů opatřen trubkovými výztuhami.

Svršky jsou pro každý NT díl samostatné.
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Vnitřní tělesa jsou z oceli jako kombinace odlitků se svařenci a

jsou posazena na konzoly vevařené do bočnic spodku vnějšího tělesa. Přímo

v nich jsou vytočeny drážky pro uchycení rozváděčích kol, která jsou litá

ze šedé litiny. Poslední kolo je z duté svařované oceli a je opatřeno od-

sáváním vlhkosti.

Vyvedení regulovaného odběru se uvažuje dvěma potrubími Js 800 z kaž-

dého proudu (tj. celkem osmi potrubími) pod dělicí rovinou stroje do boku.

V místě, kde prochází potrubí kanálem v základu, jsou umístěny doškrcovací

klapky obdobného provedení jako u klasických teplárenských turbín. Rege-

nerační odběry jsou vyváděny spodem z vnitřních těles a nástavbou konden-

zátoru ven k ohřívákům.

Ochrany proti erozi v NT dílech jsou běžného rozsahu, protože DIT dí-

ly pracují v podobných podmínkách jako u klasických turbín.

Pevný bod statorové soustavy se uvažuje na předním mostě NT dílů a

odtud se na obě strany soustava těles včetně předního ložiskového stojanu

roztahuje. Axiální ložisko je umístěno také na předním mostě na straně

k VT dílu a je provedeno jako kombinace radiálního s axiálním, pxotože

celý stroj je dvouproud a osové síly jsou prakticky vyrovnány. Naopak do

systému zavádíme záměrně přídavnou osovou sílu jedním směrem kvůli jedno-

značnosti působení.

Regulace bude Škrticí se vstupními regulačními orgány umístěnými

po stranách stroje ve dvou blocích. Každý blok se skládá vždy z jednoho

rychlozávěrného a ze dvou regulačních difuzorových odlehčených ventilů.

Vzhledem k nebezpečí přeběhnutí stroja vlivem akumulovaného objemu páry

ve VT dílu a v prostorách převáděcího potrubí, které se ještě zvyšuje

možností uvolnění páry v separátoru, je turbina na vstupu do NT dílů

opatřena v každé větvi vždy jednou rýchlozávěrnou a jednou záchytnou mo-

týlovou klapkou Js 900.

Jako orgány regulovaného odběru se předpokládají natáčivé regulační

mezistěny s regulačním rozsahem cca 0,7 t 1,5 b. Jsou umístěny ve všech

čtyřech proudech, ovládány hydraulickými servomotory přes systém táhel a

regulačně vázány na vstupní orgány. Ve všech odběrových potrubích jsou

instalovány zpětné rychlozávěrné armatury zabraňující spštnému proudění

páry při náhlém odlehčení stroje. Systém r gulace je uvažován elektro-hy-

drodynamický. Olejové čerpadlo je umístěno v předním ložiskovém stojanu

na hřídeli turbíny.
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Výměníková stanice

Uvažuje ae ve dvou stupních. Každý stupeň je paralelně rozdělen do

dvou větví. Toto rozdělení je nutné, protože jde o velký teplofikační vý-

kon, cca 400 Gcal/h. Z toho vycházejí také značné teplosměnné plochy apa-

rátů. Při eventuálním jednovětvovém uspořádání by nastaly velké potíže

s výrobou i s transportem výměníků. Výměníky jsou ležaté kondenzátorového

typu, na straně vody dvoutahové. Je u nich provedena kompenzace v plášti.

Každý ze dvou výměníků I. stupně má teplosměnnou plochu cca 2900 m , délku

trubek 12 m, průměr pláště 2800 mm a váží okolo 90 t. Ve druhém stupni

jsou opět dva výměníky po 191

2800 mm a o váze okolo 60 t.
jsou opět dva výměníky po 1900 m s délkou trubek 7800 mm, průměrem pláště

Dvouvětvový systém je též výhodný při částečných provozech, protože

můžeme popř. ohřívat vodu pouze v jedné větvi, a tím se držet blíže vyklá-

dacího provozu pro výměníky. Také možnost eventuální opravy odstavené větve

není zanedbatelná. Při výpadku nebo odstavení turbíny je přívod páry do

výměníků jištěn přes redukční stanici z ostré páry. Kondenzát z topné páry

se čerpá do okruhu napájecí vody mezi druhý a třetí nízkotlaký ohřívák.

Návrh dispozičního uspořádání turbosoustro.ií

(obr. 3 a 4)

Při řešení strojovny byla zvolena koncepce s podélným dvoutlakovým

kondenzátorem se zřetelem na umístění teplofikačních ohříváků I. a II.

stupně podél základu turbosoustrojí. Oba stupně jsou provedeny ve dvouvět-

vovém uspořádání a uloženy na podlaze kondenzace (kóta + 0,00).

Základ je navržen železobetonový monolitický s výškou podlaží obsluhy

turbíny 12 m a s podsklepením 4,5 m. Šířka strojovny vyšla 39 m. Délka

turbosoustrojí s příslušenstvím je cca 60 m.

Přívod ostré páry je ve dvou větvích. V každé větvi je zařazen odlu-

čovač vody před blokem se spouštěcím ventilem a dvěma regulačními ventily.

Od regulačních ventilů se vede pára nejkratší cestou k turbíně. Do turbí-

ny se zavádí celkem čtyřmi hrdly.

Výstup páry z dvouproudového VT dílu turbíny je dvěma hrdly pod podla-

hou strojovny. Obě hrdla přecházejí v kalhotové kusy, z nichž se pára zavá-

dí do separátorů a přihříváků páry párou, uložených na ocelových plošinách,

na kótě + 6,50 po obou stranách základu turbosoustrojí. Přihřátá pára se
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odvádí z každého přihříváku dvěma větvemi a zavádí horem do HT turbíno-

vých těles. V převáděcích potrubích jsou zabudovány v každé větvi rychlo-

závěrné a záchytné klapky.

Odběrová pára k I. stupni teplofikačních ohříváků je vyváděna z kaž-

dého proudu NT turbínových těles dvěma hrdly pod dělicí rovinou. Ha kon-

zolách horní desky základu jsou uloženy odběrové klapky vždy dvě ve spo-

lečném sběrném kusu, ze kterého se pára odvádí potrubím Js 140o do sběra-

čů umístěných na kótě + 0,00 poblíž teplofikačních ohříváků 1. stupně.

Na tyto sběrače jsou přímo napojeny základní ohříváky topné vody. Druhý

stupeň teplofikačních ohříváků je vytápěn párou ze III. neregulovaného

odběru odebíranou z protitlaku VT dílu turbíny. Zařazení sběračů (kolekto-

rů) t!o jednotlivých potrubí topná páry k I. a II. stupni těchto ohříváků

umožňuje dobrou kompenzaci parních potrubí k jednotlivým ohřívákům topné

vody.

První i druhý stupeň uvedených ohříváků mají společný obtok na vodní

straně s možností vyřadit jednu nebo druhou jejich větev.

Kondenzát z kondenzátoru je čerpán dělenými kondenzátními čerpadly

přes úpravu turbínového kondenzátu, srážeče komínkové a ucpávkové páry

a čtyři stupně NT ohříváků do odplyňováků na napájecí nádrži, líprava tur-

bínového kondenzátu je zařazena mezi kondenzátkami I. a II. stupně. Sráže-

če komínkové a ucpávkové páry a MT ohříváky jsou ve výtlaku kondenzátek

II. stupně.

Srážeče komínkové a ucpávkové páry a I. a II. HT ohřívák mají společ-
né obtoky na vodní straně. III. a IV. NTO mají obtoky samostatně.

Odplynená napájecí voda je dopravována napáječkami přes dva stupně

VT ohříváků do parogenerátorů.

Kondenzátní čerpadla prvního Btupně jsou vertikální a umístěná pod

podlahou kondenzace a kondenzátky druhého stupně jsou horizontální a ulo-

žené na podlaze kondenzace.

Vzduch a nekondenzovatelné plyny jsou z kondenzátoru odsávány vodo-
proudovými vývevami uloženými na ocelové plošině na kótě + 3,00 na straně
základu u turboalternátoru. Pracovní vodu pro vývěvy dodávají vertikální
čerpadla uložená na kótě + 0,00.

Návrh dispozičního uspořádání turbosoustrojí s příslušenstvím je do-

plněn přepouštěcími stanicemi do kondenzátoru dimenzovanými na dvě třetiny
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hltnosti turbíny, Tyto stanice jsou jednostupňové a uložené na podlaze

strojovny před turbínou. Přepouštěná pára od nich se zavádí do spodní

části kondenzátoru.

Závěr

Předložené práce na sekundárním okruhu jaderné elektrárny s odběrem

tepla e odběrovými stroji 250 MW měly hlavní účel prokázat realizovatel-

nost této myšlenky a určit vhodné typy jednotlivých zařízení, hlavně pak

vlastních turbín.

Při konstrukci turbíny se bral hlavní zřetel na její jednoduchost,

provozní spolehlivost a co největší univerzálnost. Z těchto důvodů se ta-

ké z hlavní turbíny vyvádí pouze pára na výrobu horké vody. Topná a prů-

myslová pára se berou ze strojů proti tlakových, které oe přiřazují podle

potřeby. Otázkou zatím zůstává vhodná volba počtu a hltn^ati těchto stro-

jů. Pravděpodobně se budou vyskytovat případy, kdy celková hltnost strojů

ve strojovně bude větší než výkon parogenerátoru. Tento předpoklad se bu-

de týkat hlavně lokalit, kde se vyskytne spotřeba páry s velmi kolísavým

průběhem množství.

Rezerva v hltnoati strojů proti výkonu parogenerátoru bude muset být

zřejmě tak velká, aby se i při minimálním množství odebírané páry využil

plný výkon parogenerátoru.

Hlavní stroj má všechny předpoklady, aby obstál i po stránce provoz-

ní spolehlivosti. Je totiž prakticky celý sestaven z provozně vyzkoušených

prvků i z celých konstrukčních uzlů, jako jsou NT tělesa, ložiska, ložisko-

vé stojany a podobně.

V příští etapě bude nutné upřesnit potřeby tepla v horké vodě a její

požadované teploty v průběhu roku pro jednotlivé v úvahu připadající loka-

lity a pokusit se tyto požadavky obsáhnout jedním typem kondenzačního od-

běrového stroje, který by se od uvedeného návrhu měl lišit jen nepodstat-

ně, aby zůstala v platnosti zvolená koncepce. Tím by se dosáhlo maximální

konstrukční i technologické propracovanosti a příznivě by se ovlivnila i

cena zařízení.

Takové předpoklady by měly platit nejen pro vlastní turbínu, ale i

pro všechny podstatné elementy sekundárního okruhu a výjimkou protitlako-

vých strojů, které bychom přizpůsobovali přímo požadavkům jednotlivých lo-

kalit.
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OCHRAflltó OBÁLKA PRO JADERHÉ ELEKTRÁRHY S ODBĚREM TEPLA

Ing. J. Felt, Ing. J. Mulak, Energoprojekt, Praha

Výstavba čs. jaderné energetiky je v současné etapě založena na použi-

tí sovětských typů reaktorů VVER. Další rozvoj bude vycházet z reaktoru

WER 1000, resp. 500 MWe. U těchto reaktorů se uvažuje v SSSR a také u

nás uplatnění třetí bezpečnostní bariéry-ochranné obálky.

typy ochranných obálek a .jejich hodnocení

Ve světě se používají ochranné obálky plnotlaké a v omezené míře

ochranné obálky se sníženým tlakem s ledovým kondenzátorem. Plnotlaké

obálky mají tlakový plášč buä z předpjatého betonu, nebo z oceli.

Ochranné obálky se sníženým tlakem používají ke snížení tlaku konden-

zaci páry na ledovém loži kondenzátoru. Tento systém je použit u některých

jaderných elektráren stavěných firmou Westinghouse v USA a v Japonsku.

Způsob je patentově chráněn a jeho licence je prodána firmě Finnatom do

Finska, která jej použila na elektrárně Loviisa, pro niž SSSR dodává

technologické zařízení primárního a sekundárního okruhu. Výhodou tohoto

řešení je nižší přetlak po havárii (cca 0,07 MPa), a tím menší požadavky

na tloušíku ocelové tlakové obálky. Jako výhodu lze uvést, že při konden-

zaci unikající páry z primárního okruhu lze použitím chemických prostřed-

ků zachytit větší část radioaktivních uniklých zplodin jódu. Nevýhodou

tohoto řešení je nutnost trvalé kontroly a údržby stavu ledového lože kon-

denzátoru a příslušného chladicího zařízení. Mezi nevýhody lze řadit i

to, že by při úniku páry mimo ledové lože do prostoru ochranné obálky a

při úniku primárního chladivá rychlostí větší než při prasknutí primární-

ho potrubí, například při prasknutí reaktorové nádoby, došlo k nepřípust-

nému zvýšení tlaku v ochranné obálce. Tento typ ochranné obálky má menší

nároky na technologii výroby a montáže ocelové a betonové obálky.

Ochranné obálky plnotlaké se používají v provedení s ocelovým tlako-
vým pláštěm ve tvaru koule nebo v provedení s tlakovým pláštěm válcového
tvaru z předpjatóho betonu. Ochranné obálky s ocelovým tlakovým pláštěm
ve tvaru koule se používají u jaderných elektráren stavěných v HSR firmou
KYVU. V poslední době tento systém používá i firma Babcox pro elektrárny
stavěné v HSR a v USA. Výhodou tohoto typu obálky je, že je plnotlaká, a
nemá tudíž nevýhody obálek s ledovým kondenzátorem. Spotřeba oceli je u
tohoto typu pravděpodobně menší než u ostatních typů obálek. Částečnou
nevýhodou je snad obtížnější výroba kulového tvaru ocelové obálky.
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Ochranné obálky s jednoduchým válcovým pláštěm z předpjatého betonu

jsou v současné době nejpoužívanějším typem. Používají se v USA, ve Švéd-

sku a ve Francii a také u sovětských jaderných elektráren typu WER-500

a WER-1000 MWe. Výhodou tohoto typu je, že by při eventuální poruše obál-

ky nedošlo k náhlému porušení její celistvosti. Médium by unikalo menší

rychlostí místními poruchami. Nevýhodou je obtížnější stavební technolo-

gie s vysokými požadavky na kvalitu stavebních prací. Mezi nevýhody lze

řadit i obtížnější zjišíování možných netěsností. V dvojitém provedení je

betonová ochranná obálka použita např. u jaderné elektrárny Tihange v Bel-

gii a její použití se plánuje u jaderné elektrárny Belefonte v USA.

V poslední době se rozšiřuje používání tzv. částečně dvojitých obá-

lek, u nichž je ochranná obálka z předpjatého betonu v místech průchodů

potrubí, kabelů aj. provedena s meziprostory, které těsně přiléhají

k ochranné obálce. Eventuální úniky by byly v těchto meziprostorech za-

chyceny a vypouštěny do okolí přes filtrační systém.

U předpjaté betonové obálky představuje vnitřní ocelová vystýlka na

jedné straně záruku hermetičnosti, na druhé straně pak část stavby s vy-

sokými nároky na kvalitní a pečlivý postup výstavby, na spolupůsobení

s betonem a také na kontrolu stavu během životnosti díla a na údržbu. Ve

Francii se zabývají úvahami, že by se významná výhoda kontrolovaného me-

ziprostoru u dvojité obálky dala využít i k tomu, aby odpadla vnitřní oce-

lová vystýlka, a tím i potíže s ní spojené.

Porovnání .jednoduché a dvojité ochranné obálky z hlediska radiační

bezpečnosti

Z hlediska radiační situace uvnitř elektrárny za předpokladu plnotla-

kého provedení obou typů kontejnmentu mají oba stejné možnosti. Při neho-

dě závisí snížení aktivity v prostorách kontejnmentu pouze na účinnosti

sprchového systému z hlediska vymývání aktivity (závisí na provedení sprch,

výkonu a druhu použitého roztoku) a na charakteru stěn, na nichž dochází

k usazování (ocel, beton, eventuálně ochranné nátěry).

Pro radiační situaci v okolí elektrárny jsou rozhodující přízemní
koncentrace aktivity v okolí elektrárny určující radiační zatížaní jednot-
livce i populace.

Za normálního provozu je přízemní koncentrace určena provozními vý-
pust ěmi, výškou komína a meteorologickými poměry. Vliv typu kontejnmentu
se neprojeví.
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Při nehodě vytváří jednoduchý plnotlakový kontejnment horší podmín-

ky. Úniky po dobu havárie opouštějí kontejnment nízko nad zemí (~ 20 m),

což významně ovlivňuje velikost přízemních koncentrací v blízkosti elek-

trárny. Úniky nelze filtrovat, neboí o výši úniku rozhodují netěsnosti

kontejnmentu.

Dvojitý kontejnment je výhodnější v tom, že mezi vnitřním a vnějším

obalem je odsávaný meziprostor, z něhož se úniky odvádějí přes filtry do

provozního komína elektrárny, obvykle na výšce cca 100 m. Přízemní kon-

centrace a radiační zatížení okolí se podle volby filtrů a výšky komína

může zlepšit ve srovnání s jednoduchým plnotlakým kontejnmentem asi o

3 řády, porovnáme-li obě elektrárny umístěné v rovinném terénu při stej-

ných meteorologických poměrech při havárii.

Z hlediska zmírnění havarijních následků je tedy dvojitý kontejnment

výhodnější.

Volba vhodného typu ochranná obálky

Perspektivním typem je ochranná obálka plnotlaká. Obálky se sníže-

ným tlakem se v současné době příliš nepoužívají. Hlavní nevýhodou kromě

větší spotřeby elektrické energie na udržování stavu ledového lože je

eventuální provozní nepohotovost. Plnotlaká ochranná obálka ocelová ku-

lová není v této době pro os. podmínky vhodná. Vhodným typem pro čs. ja-

derné elektrárny a reaktory typu WER je ochranná obálka z předpjatého

betonu, dvojitá nebo jednoduchá. !fyp předpjaté betonové ochranné obálky

je také vhodný pro jaderné elektrárny e reaktory WER - 500 a WER - 1000.

Předpjatou betonovou obálku bude možné použít i pro budoucí jednotky vel-

kých výkonů.

Dosud používané systémy primární části jaderných elektráren s tla-

kovodními reaktory nechrání před havárií porušením těsnosti všech částí

primárního okruhu. Zejména se dosud spolehlivě nechrání před prasknutím

reaktorové nádoby a před prasknutím nádoby parogenerátoru. I když se

předpokládá periodická diagnostická kontrola stavu těchto nádob, je z to-

hoto důvodu zatím vhodné umísíovat JEOT s tlakovodními reaktory se sou-

časným provedením primárního okruhu do vzdálenosti 10 + 15 km od hustě

zasídlených aglomerací, a to i s dvojitým provedením ochranné obálky.

Za slabší místa ve spolehlivosti těsnosti ochranné obálky lze ozna-
čit průchody, které se mají při havárii rychle uzavřít (průchody venti-
lace, páry, vody). Celkově lze říci, že všechny průchody jsou potenciál-
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nimi místy netěsností. Proto je nutné vždy vyvést průchody do kontrolo-

vaného meziprostoru přilehlého k ochranné obálce pro jímání možných úni-

ků (částečně dvojitá obálka).

Lze tedy shrnout, že zatím má být jaderný zdroj vzdálen od velkých

sídelních aglomerací cca 10 - 15 km a má být vybaven bu5 částečně dvoji-

tou ochrannou obálkou s jednotlivými kontrolovanými odsávanými meziproeto-

ry u míst s větším rizikem netěsnosti (průchody a prostupy), nebo plně

dvojitou obálkou.

Rozbor problematiky spojené s realizací ochranné obálky a přípravné

výzkumné a vývojové práce

Vzhledem k tomu, že perspektivním typem ochranné obálky vhodné pro

čs. podmínky je ochranná obálka z předpjatého betonu, plánuje se soustře-

dění vývojových prací do nového samostatného dílčího úkolu, jehož nosite-

lem by byl EGP jako budoucí realizátor projektu. Hlavní spolupracující

organizace by byly SES, Tlmače, a Průmyslové stavby, Brno. Pro toto roz-

hodnutí mluví skutečnost, že jde o objekt, v němž na sebe úzce navazuje

řešení stavební a strojní problematiky.

Ochrannou obálku bude vhodná opatřit montážním průchodem pro montáž

technologického zařízení včetně reaktoru, parogenerátorů, hlavních cirku*-

lačních čerpadel. Tohoto montážního průchodu se bude používat i pro

transport kontejneru s vyhořelým palivem. Ochranná obálka bude opatřena

osobními průchody a průchody pro potrubí a kabely.

Ochranná obálka bude schopna odolávat působení vnitřních i vnějších

vlivů. Vnitřní zatěžovací stav je charakterizován jako tlakové a teplot-

ní působení média uvolněného při tzv. "maximální uvažované nehodě", která

je představována příčným prasknutím studené větve primárního potrubí a

výtokem primární vody oběma průřezy. Přitom je uvážen jako výpočtová re-

zerva současný výtok sekundárního chladivá z jednoho parogenerátorů. Při-

tom se jako vnitřní zatěžovací stav neuvažuje působení vnitřních letících

předmětů, ty musí být zachyceny konstrukcemi primárních boxů. Vnější zatě-

žovací stav bývá charakterizován působením vnějších letících předmětů

(letadlo, rotor turbíny), působením tlakové vlny (výbuch v okolí).

Požaduje se, aby ochranná obálka byla provedena s vysokou těsností,

vHpustné úniky jsou povoleny max. 0,3% objemu za 24 h při tlaku v obálce

rov-š.-- tlaku při maximální uvažované nehodě. Po eventuální max. nehodě

bude piv _-iížení tlaku uvnitř ochranné obálky použito sprchových systémů,
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které budou výkonově vyloženy na 3 x 100 #, 100 % výkonu postačí k sníže-

ní teploty uvnitř ochranné obálky z 140 °C na cca 60 °C za dobu maz. 10 h.

Z hlediska zabezpečení těsnosti ochranné obálky jsou velmi důležité

průchody, u nichž se požaduje spolehlivé, rychlé a těsné zavření otevře-

ných potrubí (pára, napájecí voda, chladicí voda,ventilace atp.). K do-

sažení snižování tlaku a teploty po havárii jsou důležité průchody, u

nichž se žádá otevření zavřených potrubí (sprchové systémy, systém níz-

kotlakého dochlazování aktivní zóny, přítokový a odtokový ventilační sys-

tém). Tyto průchody je nutné vybavit velmi spolehlivým systémem ovládání

a kontroly těsnosti vlastní průchodky i odstavovacích armatur.

Průchody, které jsou během provozu a havárie trvale uzavřeny (průcho-

dy potrubí, kabelů, impulsních trubek měření) nebo jsou dvojité a budou

se během provozu krátkodobě otevírat bez ztráty těsnosti (průchody osobní,

materiálové), bude pravděpodobně třeba zajistovat spolehlivým systémem

kontroly těsnosti.

Dalším zdrojem možných netěsností mohou být svarové spoje jak vlast-

ního ocelového těsnicího pláště, tak svary u průchodů potrubí. U průchodu

potrubí bude možné provést dvojité těsnění s možností trvalé nebo periodic-

ké kontroly těsnosti.

Z tohoto orientačního porovnání je vidět, že jedním ze slabých míst

v zajištění spolehlivé těsnosti jsou velká potrubí (pára, chladicí voda,

napájecí voda), která jsou za provozu otevřena a která se při maximální

havárii mají uzavřít za cca 2 • 3 s. Navíc u těchto potrubí může dojít ke

ztrátě těsnosti vyšleháváním těsnicích ploch aramtur. Rovněž průchody

ostatních potrubí a kabelů a průchody osobní představují potenciální zdroj

netěsností. Je proto žádoucí tyto průchody vyvést přes stěnu obálky v mís-

tech, kde je z vnější strany obálky odsávaný prostor. Eventuální úniky

do tohoto prostoru by byly jímány a před vypuštěním do atmosféry filtro-

vány.

Stavební provedení předpjaté obálky vyžaduje vyřešení řady nových

a náročných problémů.

První oblast nové problematiky je předpínací technika: výroba spoleh-

livých kabelů na sílu 700 až 1000 Mp, výroba a použití odpovídajících na-

pínacích lisů, výroba kotevního zařízení a bezpečné zvládnutí kotvení,

vytváření kabelových kanálů s potřebnou přesností a také s přípustným

koeficientem tření, spolehlivé zainjektování kabelových kanálů. V přimě-

řené míře je třeba také posoudit variantu předpínání ovíjením. Samostat-
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nou kapitolu tvoří úprava předpínací výztuže v okolí větších otvorů a
prostupů.

Další oblast je zvládnutí technologie betonu požadované kvality a
zabezpečení výrobních možností. S tím také souvisí vývoj a zajištění bed-
nění jak svislé stěny, tak kopule obálky.

Jinou velmi náročnou oblastí je vytvoření vnitřní těsnicí ocelové
vystýlky, která spolupůsobí se stěnou z předpjatého betonu; většinou
slouží jako vnitřní bednění a může být spojena i s měkkou výztuží stěny.
Velmi důležitá je kontrola těsnosti vystýlky jak při stavbě, tak během
životnosti díla. Samostatným problémem je postup montáže vystýlky kopule.

To jsou nejvážnější problémy stavebního provedení ochranné obálky,
které zahrnují i zvládnutí celkových stavebních .postupů a zajištění po-
třebných montážních a dalších strojů a zařízení.

V oblasti výzkumu, vývoje a přípravných prací pro blízkou budoucnost
a pro zabezpečení realizace dvojité nebo částečně dvojité ochranné obál-
ky je nutné zaměřit práce na technicko-ekonomickou problematiku obálky
z předpjatého betonu. Je třeba se přitom zaměřit rovněž na vývoj všech
průchodů a rychločinných uzávěrů potrubí. Současně se musí realizovat
poptávkové řízení aa dodávky průchodů u zahraničních dodavatelů (v SSSR
a v západních zemích).

Dosavadní rozpracovaný státní dílčí úkol bude postupně doplněn i o
některé nové stavební problémy, ovšem menšího rozsahu a obtížnosti než
např. osvojení předpínací techniky tak vysokých parametrů. Bude to např.
problém utěsnění dilatační spáry mezi předpjatou stěnou obálky a kon-
strukcemi ohraničujícími jednotlivé meziprostory u částečně dvojité obál-
ky, dále způsob provedení vnější železobetonové kopule u dvojité obálky
aj.

Toto doplnění a rozšíření výzkumu není podstatné a nemusí mít význam-
ný vliv na termíny výzkumu.

Fro vzdálenější budoucnost a pro dosažení kvalitativního skoku v úrov-
ni jaderné bezpečnosti bude žádoucí se postupně zabývat v úkolech rozvo-
je vědy a techniky způsobem spolehlivého zabránění havárii zatím neuvažo-
vaným prasknutím reaktorové nádoby nebo prasknutím tělesa párogenerátoru.
Řešením může být např. vytvoření ochranné nádoby z předpjatého betonu.
Pak lze uvažovat umístění jaderných zdrojů v těsnější blízkosti větších
sídelních aglomerací*
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Cílem uvedených čs. výzkumných a vývojových prací není samozřejmě

dublovat vývoj ochranné obálky v SSSR, ale jde o připravenost čs. národ-

ního hospodářství na realizaci jaderných elektráren s reaktory sovětské-

ho typu WER v ochranné obálce.
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SPOLEHLIVOST DODÁVKY TEPLA PŘI REALIZACI JADERNÉHO ZDROJE V TEPLÁRENSKÉ

SOUSTAVĚ

Ing. J. Bortlík, CSc, Výzkumný ústav energetický, Praha

Zabezpečení požadované dodávky tepla u spotřebitele co se týče množ-

ství i požadovaného potenciálu v soustavě centralizovaného zásobování

teplem vyžaduje vysokou provozní spolehlivost zdrojů.

Jaderný zdroj tepla, a í již teplárna, či výtopna, pro krytí celého

nebo základního zatížení představuje koncepčně nový způsob řešení teplá-

renského zdroje se známými výhodami i problémy, které je nutné řešit ve

vazbě na konkrétní uvažovanou teplárenskou soustavu.

Je však nesporné, že se tento inovační stupeň zdrojů tepla z hledis-

ka možnosti zásobování teplem a hospodárnosti provozu uplatní tehdy, nebu-

dou-li výhody znehodnoceny nepřiměřenou poruchovostí. Provozní spolehli-

vost teplárny a dílčích zařízení se stává jedním z kritérií pro posouzení

nových konstrukcí a zásad uspořádání jaderného zdroje tepla.

Provozní spolehlivost a zabezpečení dodávky tepla v závislosti na počtu

bloků

Provozní spolehlivostí rozumíme vlastnost zařízení plnit požadovanou

funkci v průběhu stanovené doby při zachování provozních parametrů v me-

zích daných technickými podmínkami. Spolehlivost jako obecná vlastnost

je popsána řadou přesně určených ukazatelů, jako jsou pohotovost, bezpo-

ruchovost, životnost a další /I/. Důležité postavení zaujímá pohotovost,

která hodnotí schopnost výrobku plnit požadovanou funkci.

U zdrojů tepla v teplárenské soustavě je nejdůležitější podmínkou

jejich úspěšného provozu zabezpečení dodávky tepla. Výroba elektřiny je

více či méně úměrná (protitlakové turbíny, teplárenské odběrové turbíny

s ekonomicky dimenzovanou nízkotlakovou částí) dodávce tepla.

Při spolehlivostních rozborech je třeba považovat za základní tech-

nický údaj pohotový tepelný výkon teplárny udávající nejvyšší množství

tepla, které jaderný zdroj může dodat do tepelných sítí místních i dálko-

vých se zřetelem na všechny technické a provozní podmínky. Tuto stochas-

tickou hodnotu popisujeme součinitelem pohotovosti K

p o n nebo poruchovosti
Kpor» které vyjadřují pravděpodobnost, zda zdroj tepla je, nebo není

v libovolném časovém okamžiku během sledovaného období schopen plnit vý-

robní úkoly.
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Obecně je nutné soustavu centralizovaného zásobování teplem, jejíž

součástí je jaderný zdroj, posuzovat jako celek, tj. až ke spotřebiteli

tepla (tepelné sítě, výměníkové stanice atd.). Realizaci jaderné teplár-

ny a koncepci jejího sekundárního okruhu zásadně ovlivňuje charakter a

velikost potřeby dodávaného tepla a dynamika jeho změn. Uspořádání tepel-

ných sítí, které tvoří značnou část investičních nákladů, je ovlivněno

místními podmínkami a při jejich optimálním návrhu je třeba také uvažo-

vat hledisko provozní spolehlivosti (otázky zkruhování sítí, rezervování).

Vlastní jaderná teplárna bude v každém případě vycházet z ověřeného

typu jaderných elektráren typu WER, na jejichž základě se rozvíjí čs.

jaderná energetika. Také z ekonomického hlediska je třeba použít provoz-

ně ověřené komponenty. Tento požadavek se týká převážně technologického

zařízení primárního okruhu včetně celé jeho koncepce. Naopak technické

řešení sekundárního okruhu je těsně podmíněno začleněním zdroje do teplá-

renské soustavy.

Provoz jaderné teplárny je charakterizován dobami provozu a odstávek

způsobených různými příčinami. Snížení dodávky tepla na prahu jaderné

teplárny může nastat jadnak vlivem vnějších podmínek (snížení potřeby

tepla v závislosti na ročním období a technologické potřebě tepla) nebo

přerušením provozuschopnosti jaderného zdroje či jeho dílčích zařízení

(běžné a generální opravy, revize) - příčiny determinované, jednak vli-

vem poruch - příčiny stochastické. Zde okamžik výskytu a doba je proce-

sem náhodným a jedinou cestou pro hodnocení této náhodné složky pohotové-

ho tepelného výkonu jaderné teplárny je teorie pravděpodobnosti.

Kutným nástrojem pro sledování a hodnocení provozní spolehlivosti

jaderného zdroje tepla a jeho dílčích technologických celků je informač-

ní systém, který umožňuje

- kvantitativní hodnocení provozní spolehlivosti pomocí číselných ukaza-

telů pro teplárnu jako celek a zvláště pro sledovaná zařízení

- kvalitativní hodnocení spolehlivosti objektivní analýzou příčin poruch

- zpracování periodických statistik spolehlivosti a vytváření přehledů

poruchovosti dílčích zařízení, zejména pro potřebu výrobců.

Nový informační systém pro sledování a vyhodnocování provozní spo-
lehlivosti parních energetických výroben byl zaveden v československé
energetice od roku 1973.
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Pro hodnocení provozní spolehlivosti navrženého řešení, především

sekundárního okruhu jaderné teplárny (dynamika poruch v závislosti na

čase, zákony rozdělení náhodné veličiny) je třeba na základě připravené-

ho informačního systému vycházet ze statisticky zpracovaného velkého množ-

ství údajů. íyto údaje v požadovaném rozsahu potřebném pro predikci provo-

zuschopnosti jaderného zdroje tepla s reaktorem typu WER nejsou zatím

k dispozici. Helze tedy ani získat absolutní hodnotu pohotovosti jaderné

teplárny.

Lze však a je nanejvýš účelné v etapě perspektivní technické koncep-

ce daných zdrojů vypracovat na základě kvalifikovaného odhadu a variace

v určitém rozsahu spolehlivoatnich ukazatelů a kritérií provozuschopnosti

parametrické výpočty, které hodnotí z hlediska provozní spolehlivosti

navržený způsob řešení jaderného zdroje tepla.

U jaderné teplárny plánované snížení dodávky tepla přichází v úvahu

mimo topnou sezónu (BO, GO) a během topného období také až do jisté výko-

nové úrovně, a to v závislosti na venkovní teplotě s možností ekonomicky

výhodné výroby elektřiny v kondenzačním cyklu.

Poruchou u jaderné teplárny samé je snížení dodávky tepla pod tuto

úroveň danou normativem přípustného poklesu dodávky tepla v období havá-

rie.

Stanovení uvedeného ukazatele, který je funkcí mnoha podmínek - od

technologických požadavků až po hygienická kritéria při dodávce tepla

obyvatelstvu - minimální přípustná teplota v obytných prostorech a její

doba - je závažné vzhledem k okolnosti, že se požadavky na dodávku tepla

mění v průběhu topného období. Tedy i při vážné poruše technologického

zařízení může být kryt nutný podíl potřeby tepla, což je prvořadý požada-

vek.

V podstatě dodávka tepla je či může být zálohována by-passy s re-

dukcí páry z různých úrovní. Lze tedy dodávat teplo i při poruše turbín

(odběrových, protitlakových), pokud nedojde k výpadku reaktoru, ke kumu-

laci poruch v cirkulačních smyčkách primárního okruhu jaderného zdroje

tepla, popř. v koncových teplárenských výměnících sekundárního okruhu.

Uvedený provoz lze v zásadě připustit, i když je ekonomicky maximálně

ztrátový.

Základní otázkou z hlediska spolehlivé dodávky tepla v teplárenské

soustavě je počet bloků jaderné teplárny.
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Pro určení vlivu počtu bloků jaderného zdroje na spolehlivost dodáv-

ky tepla, kde teplárna kryje celý diagram ročního trvání potřeby tepla,

byly navrženy tři varianty řešení, znázorněné na obr. 1.

Základní předpoklady výpočtu lze shrnout do těchto bodů:

- koncepční řešení primárního a sekundárního okruhu jaderné teplárny od-

povídá typu reaktoru WER

- u všech variant se předpokládá stejná dodávka tepla, která je zvolena

u první varianty maximální

- u všech variant se uvažuje stejný podíl potřeby tepla pro obytné ob-

lasti (dodávka tepla pro vytápění a zásobování teplou užitkovou vodou)

a pro průmyslové závody

- teplonosnou látkou pro zásobování teplem obytného okrsku je horká voda.

Její teplota v dvoutrubkové tepelné síti odpovídá výpočtu hospodárnosti

při uplatnění teplárenské kondenzační odběrová turbíny podle návrhu

Škoda s dvoustupňovým ohřevem sííové vody (max. 465 MŴ .)

- teplo pro technologické účely se předpokládá dodávat u první varianty

o jednom potenciálu, u zbývajících variant ve dvou stejných teplotních

a tlakových úrovních. Dodávku technologické páry zajiečují protitlakové

turbíny s možností obtoku a redukce admisní páry při poruše turbíny.

Požadované parametry (teplotu) technologické páry na prahu jaderné

teplárny zajišíuje výměník typu pára-pára.

Je zřejmé, že provozní spolehlivost navržených variant zdroje z hle-

diska dodávky tepla je zásadně ovlivněna jeho koncepcí - počtem bloků.

Aby bylo možné v predikci pohotovosti tuto skutečnost postihnout, bylo

technologické zařízení bloku rozděleno na skupiny, kde příslušný součini-

tel poruchovosti (výpadkovoati) kvantifikuje jejich schopnost provozu.

V primárním okruhu jde o jaderný reaktor a o soubor oběhových smy-

ček, v obou případech s příslušnými nutnými zařízeními, která určují je-

jich provozuschopnost (např. regulační systém reaktoru, soustava kompen-

zace objemu; parní generátor, oběhová čerpadla, příslušné části spojova-

cího potrubí apod.).

V sekundárním okruhu jda o teplárenské turbíny s příslušenstvím,

s regenerací, s kondenzací a s alternátorem, o příslušné teplárenské vý-

měníky pro dodávku tepla v horké vodě a v technologické páře. Konečně dal-

ší podsystém zahrnuje ostatní konvenční celky, např. vodní hospodářství,
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spojovací potrubí, napájecí zařízení, transformátory a další elektrické

zařízení, které ovlivňuje výpadknvost bloku.

Na základě uvedeného členění lze sestavit pro výpočet pohotovosti

sledovaných variant z hlediska dodávky tepla spolehlivostní bloková sché-

mata (viz obr. 2), která znázorňují funkci systému jaderné teplárny včet-

ně závislosti jednotlivých bloků mezi sebou na základě predikované poru-

chovosti uvedených podsystémů, při jejichž poruše dochází k úplnému vý-

padku nebo omezení dodávky tepla. Přerušovanou čárou je na obr. 2 ozna-

čena hranice mezi primárním a sekundárním okruhem.

Každý podsystém lze v dalším postupu prací členit na další díly nebo

sestavy zařízení, které ovlivňují jeho provozuschopnost. Tak např. při

výpočtu provozuschopnosti primárního okruhu bloku jaderné teplárny byla

hodnocena provozní spolehlivost jedné cirkulační smyčky. Počet smyček

v provozu ovlivňuje provozuschopnost bloku včetně možné dodávky tepla.

V tomto případě pravděpodobnost, že bude v poruše v podsoustavě

m nebo méně srny šek z celkového počtu n, je potom dána binomickým vztahem

(diskrétní rozdělení náhodné veličiny}

2 fy . k/ . (1 - k8)
 B " "

kde k je součinitel poruchovosti jedné smyčky.

V nejjednodušším případě lze v první fázi prací provozuschopnost ja-

derné teplárny udanou součinitelem poruchovosti K ( J T ) vyjádřit ve

spolehlivostním blokovém schématu siriovým zapojením z hlediska dodávky

tepla soustavy primárního a sekundárního okruhu.

i o r (JT) . 1 - (l - K p o r (1) ) . (l-K p o r (2) )

Tento vztah, kde K (1) a K (2) označují součinitele porucho-

vosti primárního a sekundárního okruhu jaderného zdroje tepla, které se

určí podrobným spolehlivostním rozborem okruhů složených ze subsystémů,

je graficky znázorněn na obr. 3.

Na základě výše uvedeného členění byla potom určena hodnota souči-

nitele poruchovosti navržených variant jaderné teplárny se zřetelem na

spolehlivost dodávky tepla. Odvozené teoretické vztahy odpovídají zobra-

zeným spolehlivostním blokovým schématům /2/.
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Vstupními údaji pro předpověS pohotovosti jaderného zdroje jsou uka-
zatele (součinitele poruchovosti) podsystémů a jejich prvků pro jadernou
elektrárnu typu WER 440.

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tab. 1, a to v členění na úplný vý-
padek dodávky tepla a jednotlivé kategorie částečné poruchy.

Provozní spolehlivost jaderné teplárny z hlediska dodávky tepla

(ukazatele v fo)
Tab. 1

Varianta

A
B
C

Úplná porucha

Kpor Kpoh

4,73 j 95,27
1,33 ! 98,67
1,21 98,79

Kategorie částečné poruchy R D O r

Výpadek dodávky horké vody

1/3

-
-

4,01

1/2

-
4,04
-

2/3

-
-

0,056

3/3

6,05 _,
1,36
2.6.10"4

Výpadek 1
nebo všech
odběrů tech-
nolog, páry

5,12

2,12
2,00

Hodnoty vyjadřují dobu, po kterou jaderný zdroj tepla je nebo není

během sledovaného období schopen plnit dodávku tepla, a to vzhledem k ča-

sovému fondu sledovaného období, který je k dispozici po provedení pláno-

vaných oprav (BO, GO), popř. zálohových prostojů.

Vypočtené hodnoty se vztahují ke stabilizovanému provozu jaderné

teplárny, který je charakterizován konstantní intenzitou poruch (exponen-

ciální poruchový model bloku). Neodpovídají tedy období osvojování provo-

zu a dožívání hlavních technologických zařízení, vždy s větší a proměnli-

vou hodnotou intenzity poruch (vanová křivka).

Během provozu jaderné teplárny v topném období se mění požadavky na

dodávku tepla v horké vodě determinovane v závislosti na venkovní teplo-

tě a požadavky na množství tepla pro průmysl jsou zhruba konstantní.

Za předpokladu, že poruchovost technologického zařízení není funkcí
jeho výkonu a exponenciálního poruchového modelu, lze stanovit pravděpo-
dobný počet hodin jednotlivých kategorií poruch v členění na typické dny,
viz tab. 2.
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Členění a četnost typických

tepla

dnů roku s odpovídající špičkovou potřebou

Tab. 2

Ozn.

1

2

3

4

5

6

Typický den

zimní silný den

zimní střední den

jarní a podzimní
silný den

jarní a podzimní
slabý den

letní den

letní den v době
celozávodních do-
volených

Časové umístění

leden

únor, prosinec

březen, listopad

duben, říjen, část
května a září

červen, červenec,
srpen, část květ-
na a září

část července
a srpan

1

Doba

31

60

60

75
(60-90)

125
(110-140]

14

Relativní
max.^te^.
zatížení

1,0

0,70

0,53

0,41

0,21

Uvedené hodnoty jsou u potřeby tepla pro vytápění vztaženy k top-

nému období (226 dnů ročně), u průmyslového konzumu je doba výpadku ur-

čena z předpokládaného ročního fondu provozu jaderné teplárny, která

činí 7728 hodin, viz tab. 3.

Doba výpadku dodávky tepla z jaderné teplárny

Tab. 3

Varianta

A

B

C

Výpadek dodávky tej>la h/r
úplný

3Ó6"

103

94

v členění na typické dny
fconnťSho ohdohí
1
35

10

9

2
68

19 #

17

3
68

19

17

4
85

24

22

pouze techno-
logická pára

395
164

155

Stanovené doby výpadku v jednotlivých úsecích dodávky tepla v prů-

běhu roku kvantifikují riziko spojené s koncepcí vlastního zdroje tepla,

určují pravděpodobnou průměrnou dobu provozu rezervního zdroje aí již

samostatného, nebo získaného propojením s jinou teplárenskou soustavou

a jeho potřebnou velikost včetně trvání provozu.
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Vzájemné porovnání pravděpodobné doby poruchy u zdroje tepla

v jednotlivých typických dnech a relativní velikosti průměrného špičko-

vého požadavku dodávky tepla v těchto dnech (vodní sítě, tab. 2, 3)

včetně jeho trvání umožní posoudit riziko výpadku dodávky tepla v přís-

lušných částech topného období.

Koncepce sekundárního okruhu .laderné teplárny z hlediska provozní

spolehlivosti

Uspořádání jaderného zdroje tepla vychází z použití provozně ově-

řené typové velikosti reaktoru a hlavních technologických zařízení.

Řešení primárního okruhu je obdobné jako u jaderné elektrárny. Zá-

važné změny se promítnou do vlastního návrhu sekundárního okruhu, kdy

při technickém řešení je nutné respektovat hlediska nasazení zdroje do

teplárenské soustavy. Zde jde hlavně o velikost dodávky tepla v členění

pro veřejný konzum a průmysl a její časový průběh, o hledisko postupného

narůstání potřeby tepla při rozšíření teplárenské soustavy, o možnost

použití co největšího počtu unifikovaných technologických celků u jader-

ného zdroje v sekundárním okruhu ve vztahu k obvyklému návrhu při čistě

kondenzační výrobe elektřiny a další.

Je zřejmé, že jednotlivá možná technická řešení sekundárního okruhu
jaderné teplárny jsou spojena s různou úrovní jejich provozní spolehli-
vosti.

Pro ilustraci jsou na obr. 4 uvedeny dva návrhy řešení sekundárního
okruhu jaderné teplárny, které umožňují stejnou dodávku tepla v horké vo-
dě.

Provozní spolehlivost zařízení spojených s dodávkou tepla (tepláren-

ské turbíny včetně alternátoru a příslušenství, teplárenské výměníky a

ostatní zařízení sekundárního okruhu nutná pro provoz bloku) je hodnoce-

na příslušnými součiniteli poruchovosti, které vycházejí z predikce po-

ruchovosti jaderné elektrárny typu WER 440.

Výsledky rozboru provozní spolehlivosti uvedených dvou schémat,

která jsou zahrnuta v souboru více než dvanácti posuzovaných variant

návrhu vlastního sekundárního okruhu jaderného zdroje pro dodávku tepla

v horké vodě i technologické páre /2/, jsou uvedeny v tabulce 4.
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Ukazatele provozuschopnosti sekundárního okruhu jaderné teplárny
Tab. 4

Varianta

Soh
t

%

h/r

1

95,97

311,4

2

97,36

204,0

Při stanovení u jednotlivých variant součinitele pohotovsti K -

sekundárního okruhu z hlediska dodávky tepla a doby poruchy t bylo

za poruchu považováno snížení dodávky tepla na prahu jaderné teplárny

bez rozlišení jednotlivých kategorií poruch.

Doba poruchového snížení dodávky tepla t, která také samozřejmě

zahrnuje provozní stav úplného výpadku, byla určena z předpokládané prů-

měrné roční doby provozu jaderné centrály (322 dní).

Z výsledků v tabulce je zřejmé, že koncepční řešení sekundárního
okruhu jaderné teplárny ovlivňuje jeho provozuschopnost, a to především
výši a délku trvání jednotlivých kategorií poruchového snížení množství
dodávaného tepla.

Z hlediska pravděpodobnosti úplného výpadku dodávky tepla jsou si
uvedené varianty prakticky rovnocenné, pravděpodobná délka této poruchy
je u první varianty pouze o 1,4 hodiny větší v průběhu ročního provozní-
ho cyklu.

Požadovaná úroveň dodávky tepla u spotřebitele

Předchozí úvahy o provozní spolehlivosti se týkaly jaderného zdroje,
rozhodující však je krytí spotřeby tepla u vlastního konzumenta. Zde ve
většině případů lze předpokládat smíšený konzum, tj. dodávku tepla pro
otop s větším či menším podílem tepla prp průmysl.

Jaderný zdroj tepla je realizován ve velké soustavě centralizovaného
zásobování teplem, kde je nutné již ve stadiu koncepčního návrhu uvažovat
faktor provozuschopnosti tepelných sítí - otázka kruhového řešení tepel-
ných eítí, rezervování napáječů a jejich dimenzování, způsob zapojení
rezervních zdrojů a připojení spotřebitelů k síti, řešení předávacích
stanic, způsob kontroly a řízení tepelné sítě a další.

Je zřejmé, že dodávka tepla je z hlediska konzumenta určena stochas-
tickými hodnotami - pravděpodobností poruchy různé kategorie od výroby
tepla až k regulační stanici objektu a pravděpodobností poruchy v určitém
časovém úseku provozu.
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Pro ocenění vlivu změny provozuschopnosti jednotlivých hlavních

článků teplárenské soustavy na spotřebitele je třeba určit pro odběra-.

tele tepla (bytové komunální konzum a průmysl) ukazatele požadované do-

dávky tepla, které budou1 zahrnovat:

- normativy přípustného snížení dodávky tepla v okamžiku poruchy - de-
terminovaná hodnota

- pravděpodobnost provozních stavů, které zabezpečují výpočtovou a sní-

ženou dodávku tepla

Základním problémem při řešení je v části zdrojové určení vazby me-

zi stochasticky zadanými poruchovými provozními stavy a deterministicky

určenou dodávkou tepla na prahu jaderné teplárny v závislosti na výpadku

hlavních technologických zařízení a vlivu této havárie na práci zbývají-

cích zařízení. Obdobně u tepelných sítí je to vzájemný vztah mezi deter-

ministickými výpočty průtočného množství teplonosné látky při různých

provozních stavech, především havarijních, a pravděpodobnostní postupy

výpočtů provozní spolehlivosti tepelných sítí.

Kritérium hodnocení technického řešení spolehlivosti zásobování

teplem v teplárenské soustavě nebo její dílčí části (zdroje, sítě) by

mělo být ekonomické.

Výpadek nebo podstatné omezení dodávky tepla u konzumenta je vždy
spojen se ztrátami.

Pokud bychom definovali riziko spojené s výpadkem dodávky tepla jen
maximálními škodami, tj. potenciálem škod, jenž lze předpokládat, dospě-
li bychom k nereálně značnému riziku.

K návrhům nových technických řešení a způsobů zapojení lze <?ojít
při definování rizika jako součinu potenciálu škod s jeho stochasticky
určenou pravděpodobností.

Havarijní režim v důsledku poruchy se může vyvíjet různým způsobem
a s různým rizikem (ekonomické ztráty)

N

Y~ !

m n

kde

P - pravděpodobnost m-tého následku n-tého havarijního režimu
Zmn " z* rá* a (ekonomická) m-tého následku n-tého havarijního režimu
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V současné době exaktní vyjádření ztrát spojených s omezením dodávky

tepla pod požadovanou úroveň je velmi obtížné. I při jednodušší položce,

tj. určení potenciálu škod, nejsou srovnatelné ztráty (ekonomické) z ne-

dodaného tepla pro obyvatelstvo a průmysl, navíc v druhém případě je vel-

mi obtížné získat absolutní hodnotu (Kčs za nedodanou jednotku tepla).

Podstatně obtížnější je stanovení pravděpodobnosti, že dojde k jistému

havarijnímu režimu. Při aplikaci probabilistické metody jako jedině vhod-

né v našem případě, kdy musíme přihlížet k výsledkům z praxe, není ve

většině případů aplikován v dostatečném rozsahu informační systém, a te-

dy není spolehlivě znám zákon rozdělení náhodných hodnot (poruchový mo-

del). Použití odhadnutých vstupních údajů místo hodnot ze statistického

zpracování nedá reprezentativní výsledky. Lze však provést dílčí optima-

lizaci (parametrické výpočty) s cílem blíže specifikovat technické řeše-

ní např. zdroje tak, aby byla zaručena jeho požadovaná provozuschopnost

(úroveň dodávky tepla).

Závěr

Výsledky rozboru nasazení jaderného zdroje tepla ve velké tepláren-

ské soustavě zdůrazňují značný vliv provozní spolehlivosti na uspořádání

vlastní teplárny (sekundární okruh) včetně požadavku zabezpečit vysokou

provozuschopnost rozhodujících Částí celého systému.

Zásadní vliv na pohotový tepelný výkon jaderné teplárny má počet blo-

ků. Podstatného zlepšení provozuschopnosti z hlediska dodávky tepla se

dosáhne řešením s dvěmi bloky vůči jednoblokovému provedení. Realizace

dalšího bloku s cílem zlepšit spolehlivost stejné dodávky tepla přinese

sice další zlepšení spolehlivostních ukazatelů, z praktického hlediska

však v malém rozsahu.

Z rozboru koncepce sekundárního okruhu jaderné teplárny vyplývá, že

jednotlivá technická řešení jsou spojena s různou úrovní jejich provozní

spolehlivosti, a to především pravděpodobností výskytu různých kategorií

poruch spojených s odlišnou úrovní pohotového tepelného výkonu - dodáva-

ného tepla spotřebiteli.
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VARIANTA A

VARIANTA B

tí=h-e
(5= &z

(T

VARIANTA C

ác Qn &

Obr. 1. Základní uspořádání variant jaderné teplárny s různým
počtem bloku



VARIANTA A

VARIANTA B

-ED-

VARIANTA C

Obr. 2 Spolehlivostní bloková sehenata variant jaderné teplárny

z hlediska dodávky tepla
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Obr. 3 Provozní apolehlivoat jaderného zdroje tepla v závislosti
na poruchovosti primárního a sekundárního okruhu
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VARIANTA 1

VARIANTA 2

•M-r-rl-i

Obr* 4 Uspořádání sekundárního okruhu jaderné teplámy

s dodávkou tepla v horké vodS
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VYUŽITÍ AKUMULAČNÍCH SCHOPNOSTÍ HORKOVODNÍCH MPÁJEČU KE ZVYŠOVÁNÍ

POHOTOVÉHO ELEKTRICKÉHO VÍKONU TEPLÁREN

Ing. V. Kolář, Energoprojekt, Praha

1. tívod

Struktura výrobních nákladů u jaderných elektráren vyžaduje, aby se

využívaly ke krytí základního zatížení. S růstem jejich výkonu bude plně-

ní tohoto požadavku stále obtížnější, nebot výstavba akumulačních vodních

elektráren, které zatím zastávají funkci špičkových zdrojů, je prakticky

ukončena. Jaderné teplárny budou tuto situaci dále zhoršovat, protože

průběh pohotového elektrického výkonu má u nich vlivem odběru tepla opač-

ný charakter, než to vyžaduje elektrizační soustava.

Řešení se hledá jednak ve výstavbě levných špičkových elektráren,

jednak ve využívání různých způsobů akumulace energie, jako např. poten-

ciální energie vody v přečerpacích elektrárnách, stlačeného vzduchu u

plynových turbín apod. Značné možnosti poskytuje též tepelná energie.

2. Uplatnění akumulace tepla při krytí špičky elektrizační soustavy

U kondenzačních elektráren spočívá princip v tom, že se pára vyrobe-

ná v sedle zatížení elektrizační soustavy ukládá do akumulačního zaříze-

ní a v období zvýšeného požadavku na výrobu elektřiny se uvolňuje a vyu-

žívá k pohonu zvláší k tomu účelu instalovaného špičkového turbosoustro-

jí. Umožní to snížit investiční náklady zařízení na výrobu páry. Tato

již 50 let stará myšlenka se stala znovu aktuální v souvislosti s výstav-

bou jaderných elektráren /I, 2, 3/.

Ještě širší uplatnění akumulace tepla se nabízí u tepláren. Vhodný-

mi přesuny tepelného zatížení lze dosáhnout zvýšení elektrického výkonu.

U kondenzačních turbín se ve špičce elektrizační soustavy omezí odběr

tepla a zatížení se přenese na akumulační stanici nabíjenou v období

sedla. U protitlakových turbín je naopak snaha je ve Špičce elektrizač-

ní soustavy plně zatížit.

Další příznivou okolností je možnost využívat přirozených akumulač-
ních schopností zásobovaných teplárenských soustav, a to zvláště horko-
vodních.
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3. Principy akumulace v soustavách CZT

3.1. Umělá

Podle toho, v jaké formě se teplo odebírá, rozeznáváme akumulaci par-

ní a horkovodní. Pro výše zmíněné teplárenské účely se hodí především aku-

mulátory horkovodní. Většinou jsou konstruovány jako vertikální válcové

tlakové nádoby se vstupními hrdly v horní a v dolní části. Pracují na vý-

měnném principu, tj. při nabíjení se horem přivádí horká voda a současno

spodem vytlačuje chladná. Při vybíjení je tomu naopak.

3.2. Přirozená

Aby mohla být soustava CZT uvedena do ustáleného provozního stavu,

potřebuje k tomu určité teplo. Protože jeho množství je závislé na para-

metrech jednotlivých částí soustavy, lze je volbou vhodného provozního

režimu měnit, a tím současně i využívat jako u umělé akumulace. Nejlépe

se k tomu účelu hodí horkovodní rozvod.

4. Akumulace v horkovodním rozvodu

Spočívá ve zvyšování provozní teploty vody nad normální hodnotu po-

třebnou pro přenos požadovaného tepelného výkonu. Je možná jak v přívod-

ním, tak i ve vratném potrubí tepelné sítě. Další úvahy jsou omezeny jen

na jednoduché napáječe.

4.1. Přívodní potrubí (PP)

Nabíjecí akumulační proces vzniká zvýšením teploty oběhové vody vystu-

pující ze zdroje z normální provozní t, na t, a končí okamžikem, kdy ta-

to voda dosáhne konce napáječe, vstoupí do předávací stanice (eventuálně

do zvláštního mísicího zařízení) a ta, aby si zachovala konstantní příkon,

omezí průtok napá.jsčem. Vybíjecí proces závisí na způsobu využití akumu-

lovaného tepla. Zmenšení tepelného výkonu vyvolá sám zdroj tím, že sníží

výstupní teplotu na původní t^ a vzhledem k menšímu průtoku omezí i te-

pelný výkon,' a to až do doby, než se teplotní změna projeví v předávací

stanici.

Množství akumulovaného tepla je závislé na rozměrech napáječe a na
teplotním rozdílu £ t^ = tla - t.. . Z toho plynou tyto závěry:

- jestliže se má akumulační proces uskutečnit i při jmenovité teplotě

oběhové vody, musí konstrukční a tlakové poměry přívodního potrubí i

technologické zařízení zdroje dovolit její překročení;
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- není-li splněna výše uvedená podmínka, je možné tento druh akumulace

realizovat jen u kvalitativně regulovaných soustav při sníženém pře-

nosovém výkonu.

4.2. Vratné potrubí (VP)

Aby se dosáhlo zvýšení teploty, musí být na konci napáječe instalová-

no mezi přívodním a vratným potrubím zkratovací propojení spolu s patřič-

ným regulačním a mísicím zařízením, kterým by se mohla řídit vratná teplo-

ta.

Podnětem k nabíjecímu procesu je otevření propojky. Tím ee zvýší

teplota vratné vody a současně i průtok sítí. To ae projeví zvětšením te-

pelného výkonu zdroje. Proces se ukončí, jakmile voda o zvýšené teplotě

doteče do zdroje. Vzhledem k potřebě nižšího ohřevu se tím výkon zdroje

změní na původní hodnotu, a to i při zvýšeném průtoku. Vybíjecí proces se

vyvolá uzavřením přepouštěcího potrubí. V síti se tak nastaví původní prů-

tokové poměry a současně se i sníží výkon zdroje, neboí teplotní spád při

odběru zůstává snížen. I zde platí, že akumulaci lze při jmenovitém výko-

nu uskutečnit jen tehdy, není-li napáječ plně vytížen, a to nejen teplot-

ně, ale i průtokově.

5. Využití akumulace u souatav s .jaderným zdro.jem

Pro uplatnění jaderných elektráren přicházejí v úvahu velké veřejné

soustavy. Teplonosnou látkou tu je nejčastěji horká voda, přičemž elek-

trický výkon je zpravidla instalován v odběrových kondenzačních turbosou-

strojích. Protože zatížení elektrizační a teplárenské soustavy má téměř

shodný průběh, nastává při nejnaléhavější potřebě elektrického výkonu nej-

větší omezení. Pomocí tepelné akumulace lze tento stav podstatně zlepšit.

U soustav s jaderným zdrojem jsou příznivé podmínky i pro uplatnění při-

rozené akumulační schopnosti horkovodního rozvodu. NutnoBt oddálení zdro-

je od centra zásobované aglomerace i poměrně nízké teploty horké vody vy-

nucované spoluprací tie špičkovými výtopnami v místě spotřeby pro to vytvá-

řejí vhodné podmínky.

Ani tak tyto relativně velké akumulační kapacity nejsou schopné po-
krýt pro požadovanou dobu veškerý tepelný výkon. Za účinné lze považovat
totiž jen takové řešení, které umožní krytí elektrické špičky v denním
diagramu po dobu asi 3 - 4,5 h dopoledne a 2,5 - 3,5 h večer. Těmto poža-
davkům lze vyhovět jen kombinací přirozené a umělé akumulace.
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V EGP bylo zpracováno několik studií pro konkrétní případy /5/.
V dalším odstavci je popsána aplikace pro jadernou teplárnu v Kojeticích.-

6. Horkovodní akumulace pro soustavu Praha - sever

6.1. Základní údaje /6/

Soustava zásobuje horkou vodou o parametrech 150/70 °C severní část

hlavního města, a to z olejové výtopny Třeboradice. Ta se v budoucnu sta-

ne špičkovým zdrojem a hlavní zatížení převezme jaderná teplárna Kojetice

s dvěma reaktory typu VVER 500 o tepelném výkonu 2 x 1500 MW. Při řešení

se předpokládalo, že pro horkovodní dodávku budou k dispozici tři čtvrti-

ny z celkového výkonu a tři přirozená odběrová turbosoustrojí 250 MW o

maximálním disponibilním tepelném výkonu 1535 MW. Jmenovitý odběr horko-

vodní soustavy je 930 MW, z toho 825 MW pro Prahu-sever a 105 MW pro míst-

ní soustavu. Horká voda o parametrech 126/70 °C bude přenášena zdvojeným

dálkovým napáječem 4 x Js 1000 o délce 9,5 km do nynější výtopny Třebora-

dice, kde se bude dohřívat na 150 °C.

6.2. Zásady řešení

Navrhovaný akumulační systém převezme po dobu špičky elektrizační

soustavy (3,5 h dopoledne, 2,5 h odpoledne) veškerou dodávku horké vody,

a tím umožní zvýšit výkon odběrových turbosoustrojí na jmenovitou hodno-

tu. Přednostně se k tomu využívá akumulačních vlastností dálkového napá-

ječe Kojetice - Třeboradice. Tlakové poměry jsou pro toto řešení velmi

příznivé (viz obr. 2). Teplotu v přívodu lze zvýšit na 170 °C a ve vrat-

ném potrubí na 126,7 °C, aniž je nutné zvětšovat výpočtový přetlak, anebo

dimenzi napáječe. Zbývající potřebná kapacita bude získána výstavbou hor-

kovodní akumulační stanice o jmenovité horní teplotě 180 °C. Stejné budou

i parametry vyrovnávacího systému. Rozložení akumulovaného tepla je toto:

napáječ - PP
- VP

AN

zařízení
(TJ)

2,16
3,09

i 4,81

10,06

VK
(TJ)

0,43
0,42
0,81

1,66

celkem
(TJ)

2,59
3,51
5,62

11,72
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6.3. Technologické zařízení

Fro akumulační provoz je nutné toto technologické zařízení:

1. výměníková stanice pro ohřev vody na zvýšenou teplotu 180 °C, o výkonu
cca 500 MW, včetně příslušných oběhových čerpadel nabíjecího okruhu;

2. prostorpro akumulaci horké vody o celkovém objemu 13 660 nr, vytvoře-
ný ze 48 vertikálních válcových ocelových nádob o jednotkovém obsahu
285 m 3;

3. soubor vyrovnávacích nádob o účinném obsahu 3600 m pro zachycení obje-
mových změn teplonosné látky;

4. mísicí a čerpací stanice na konci dálkového napáječe zabezpečující
patřičné parametry oběhové vody ve vratném potrubí a ve špičkové vý-
topně.

Současně s instalací uvedeného zařízení bude třeba provést i některé
změny v koncepci teplárenské části zdroje, jako např. umístění neutrálního
bodu soustavy přímo áo vyrovnávacích nádob a z toho plynoucí odlišné řeše-
ní oběhového čerpacího systému (tandemové uspořádání čerpadel v teplárně,
další čerpací stupeň ve výtopně Třeboradice apod.).

6.4. Provozní režim

Fro návrh akumulačního systému je rozhodující denní provozní režim
při max. tepelném zatížení. Skládá se ze dvou nabíjecích a dvou vybíjecích
procesů, přičemž každý z nich se ještě skládá z několika fází. Mezidobí
vyplňují čtyři stacionární stavy. Průběh denního cyklu je patrný z diagra-
mu č . 3 a z následujícího přehledu:

I. Noční nabíjeni (KM). Během nočního sedla zatížení se nabíjí akumulační
systém v pořadí AN, PP a VP. Výjimkou je první fáze, která je vyvolána
požadavkem na odstavení špičkové výtopny. Proces se skládá z pěti fází:

NN 1 - zvýšení teploty přívodního potrubí na 150 °C;
NH 2 - nabíjení AN průměrným výkonem;
M 3 - v předstihu (z důvodu nestejných rychlostí v přívodním a vratném

potrubí) se provádí 1. stupeň nabíjení VP na 72 °C;

BH 4 - realizuje se 2. stupeň nabíjení (na 170 °C) PP a dokončuje 1. stu-
peň u VP, zbytek disponibilního tepla se ukládá do AU;

KB 5 - provádí se 2. stupeň nabíjení (na 126,7 °C) vratného potrubí, sou-
časně je nutné pro uvolnění potřebné přenosové kapacity uvést do
provozu špičkovou výtopnu.
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II. Ranní stacionární provoz (RS). Vysoká teplota vratné vody nepříznivě
ovlivňuje provoz turbín, a proto je třeba ho co nejvíce zkrátit.

III. Denní vybí.iení (DV). Veškerou dodávku tepla v horké vodě přebírá

akumulační systém, a tak umožňuje po dobu dopolední špičky zvýšit

elektrický výkon na jmenovitou hodnotu. Skládá se ze tří fází:

DV 1 - současné vybíjení přívodního i vratného potrubí, jmenovitých, pa-

rametrů se dosahuje horkou vodou z AU;

DV 2 - krátká mezifáze dokončující vybití VP, zbytek z AU;

DV 3 - vybíjení AN.

IV. Dopolední stacionární provoz (PS). Odpovídá normálnímu provozu bez

akumulace.

V. Polední nabíjení (PN). Vzhledem k plnému tepelnému zatížení soustavy

je možné je realizovat jen na úkor výroby elektřiny během poměrně

krátkého poledního sedla elektrizační soustavy. I když se tak děje

plným disponibilním tepelným výkonem 605 MW, dosáhne se jen částečné-

ho nabití systému (vratné potrubí na 72,6 °C).

Průběh je tento:

PN 1 - nabíjení ANj

PN 2 - nabíjení části PP na 129,0 °C, aby bylo možné v předstihu reali-

zovat fázi PN 4;

PN 3 - 1. stupeň nabíjení PP na 130,9 °C - pro malý disponibilní výkon

ho nelze uskutečnit během jedné fáze. Zbývajícím výkonem se na-

bíjí AN;

PN 4 - dokončení 1. nabíjecího stupně PP a vytvoření předstihu v nabíje-

ní VP na 72,6 °C, zbytek výkonu pro AN;

PN 5 - 2. stupeň nabíjení PP na 170 °C a dokončení procesu ve VP.

VI. Odpolední stacionární provoz (OS). Nastává značné omezení elektric-

kého výkonu, neboí proces probíhá při plném tepelném zatížení.

VII. Večerní vybí.iení ( W ) . Na rozdíl od DV je k dispozici pouze 8,37

TJ, které postačí krýt plný výkon pouze 2,5 h. Skládá se ze tří

fází W 1, W 2 a W 3. Mají téměř shodný průběh jako u DV.

VIII. Večerní stacionární provoz (VS). Probíhá za stejných podmínek jako
DS.
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6.5* Investiční náklady

Využíváním přirozené akumulace dálkového napáječe (dále uváděné jako
alt. A) se dosáhne značných úspor na investičních nákladech. Vyplývá to
ze srovnání s řešením, ve kterém je akumulační kapacita získána instalací
AN (alt. B ) . Potřebné náklady jsou:

alt.
alt.

274,5
399,5

10° Kčs
10 6 Kčs

Výstavbou akumulační stanice vzroste pohotový výkon elektrické sousta-
vy o 204 MW. Pro dosažení stejného efektu by bylo nutné vybudovat špičko-
vou elektrárnu odpovídajícího výkonu. Protože u výrobních nákladů vzhledem
k malému využití zařízeni nebývá palivová složka rozhodující, může podat
informativní přehled o výhodnosti navrhovaného řešení i pouhé porovnání
měrných investičních nákladů Nm. Pro různé druhy špičkových zdrojů je
spolu s akumulační účinnosti %, a denní dobou využití ? uvedeno v tomto
přehledu:

Špičkové elektrárny

plynové turbíny /4/
Letecké motory /4/

Akumulační elektrárny

přečerpací (Dalešice)
parní /2/
akumulace v teplárně
• a l t . A
- a l t . B

*m
(ÍCT Kčs/kW)

3,0
1,2 • 1,8

4,18
5,023

1,34
1,95

5)

0,73

0,9

T
(h)

neomezené
neomezené

6,0
2,0

3,5
3,5

xzahrnuje i snížení elektrické výroby vlivem odstavení špičkový výtopny.

7. Závěr

.Z předchozího porovnání je zřejmé, že použití akumulace tepla ke zvy-
šování pohotového elektrického výkonu jaderných tepláren s kondenzačními
odběrovými turbínami je ve srovnání s jinými principy výroby špičkové
elektřiny ekonomicky výhodné.
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Ke snížení investičních nákladů může značně přispět využívání přiro-

zených akumulačních schopností dálkových napáječů. Přináší to však sou-

časně i některé problémy a potíže, jako např.:

- značně komplikovaný denní provozní režim vyžadující časté výkonové

změny u turbosoustrojí, u výměníkové a čerpací stanice i u vlastního

rozvodu;

- nepříznivý vliv rychlých teplotních změn na životnost a provozní spo-

lehlivost teplárenského zařízení;

- zvýšené požadavky na řízení hydraulických poměrů v horkovodním rozvodu;

- nedostatek zkušeností s konstrukcí redukčních stanic velkého výkonu na

horkou vodu.

Přes naznačené potíže lze považovat popsaný návrh na uplatnění kombi-

nované přirozené a umělé akumulace ke zvyšování pohotového elektrického

výkonu jaderných tepláren za realizovatelný a ekonomicky výhodný a mělo

by se s ním počítat při sestavování investičních záměrů na výstavbu naší

první jaderné teplárny.
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PŘESTAVBA PARMÍCH TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV HA VODNÍ
(s teplonosnou látkou horkou nebo teplou vodou)

Ing. J. Valášek, CSc., Energoprojekt, Praha

Teplárenská soustava je z jedné strany bezprostředně spojena s pod-
mínkami zásobování teplem, a proto se jeví jako složitý tepelný a hydrau-
lický celek obsahující jak výrobu, tak rozvod a spotřebu tepla, z druhé
strany, z hlediska výroby elektrické energie, je teplárenská soustava
bezprostředně spojena s energetickou elektrizační soustavou jako jeden
z jejích elementů*

Tím je dán složitý komplexně energetický charakter teplárenství, je-
hož směry rozvoje a obecná hospodárnost závisí na zvláštnostech a na úlo-
hách rozvoje zásobování teplem, zásobování oblasti palivem a na dané elek-
trizační soustavě /2/.

Základní národohospodářský význam teplárenství spočívá v úspoře pali-
va vyplývající

a) z výroby elektrické energie v teplárenském cyklu, tj. na základě potře-
by tepla,

b) z centralizace zásobování teplem, pokud při spalování zejména pevných
paliv je účinnost kotelen v teplárnách (včetně ztrát tepla v tepelné
síti) obvykle vyšší než účinnost výtopen a kotelen pro zásobování
teplem.

Při zásobování teplem z jaderného energetického zdroje k tomu přistu-
puje výhodná řešení nového ekologického problému, jímž je tepelné znečišťo-
vání ovzduší při kondenzační výrobě elektrické energie; tento ekologický
problém roste právě soustře3ováním velkého kondenzačního výkonu do jedno-
ho zdroje, což je dáno hlavně u jaderných zdrojů ekonomickými - investič-
ními podmínkami*

Nedílnou součástí teplárenské soustavy jako celku je tepelná síí.
Tepelná sít, teplonosná látka a její parametry se volí na základě technicko-
ekonomických úvah /I, 3/ a závisí hlavně na druzích potřeby tepla. Doporu-
čuje se řešení soustavy co nejjednodušší. Čím je soustava jednodušší, tím
je investičně levnější a provozně výhodnější. Nejjednodušší řešení dává
použití jedné teplonosné látky pro všechny druhy potřeby tapla.

Jde-li pouze o potřebu tepla pro vytápění, větrání a ohřívání užitko-
vé vody (městské zásobování teplem), používá se v teplárenské soustavě
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obvykle dvoutrubková vodní tepelná síí. Je-li někdy třeba nepříliš vel-

kého množství tepla o vyšším potenciálu pro technologické účely, může být

v teplárenské soustavě výhodné použít třítrubkovou vodní teplnou síí;

jedno z přívodních potrubí dodává teplo o vyšším potenciálu.

Je-li však základní potřebou tepla v dané oblasti technologická

potřeba tepla o vyšším potenciálu a sezónní potřeba tepla není velká,

používá se obyčejně jako teplonosná látka para.

V technicko-ekonomických studiích zásobování teplem je nutné pro

volbu soustavy i teplonosné látky a jejích parametrů hodnotit technicky

i ekonomicky celou soustavu, tj. všechny její části: zdroje tepla, te-

pelné sítě, předávací stanice a vnitřní (odběratelská) zařízení.

Základní výhody vody jako teplonosné látky ve srovnání s párou jsou

tyto /4/:

a) větší měrná teplárenská výroba elektrické energie;

b) zachování kondenzátu v teplárně, což je velmi důležité zejména ve

vysokotlakých teplárnách (v jaderných teplárnách horká nebo teplá vo-

da tvoří třetí /terciární/ okruh);

c) možnost centrální regulace základního druhu potřeby tepla změnou

teplotních (kvalitativní regulace) nebo hydraulických (kvantitativní

regulace) stavů;

d) vyšší účinnost (kromě nižších tepelných ztrát v tepelné síti zejména

při použití centrální /viz c/ kvalitativní regulace) tím, že odpadnou

ztráty kondenzátu i páry, které jsou v parních soustavách hlavně u

odběratelů;

e) vyšší akumulační schopnost vodní soustavy.

Při teplárenském zásobování teplem se velká část tepelného zatížení

kryje teplem odběrové nebo pi-otitlakové páry z teplárenských turbín, kte-

ré teplárenským (kombinovaným) způsobem vyrábějí elektrickou energii.

Z energetického hlediska je voda výhodnější než pára. Použití stupňovi-

tého ohřevu vody v teplárně umožňuje zvýšení měrné teplárenské (kombino-

vané) výroby elektrické energie, a tím i vzrůst ekonomie využití paliva.

Při parních tepelných sítích se veškerá potřeba tepla kryje obvykle od-

běrovou nebo protitlakovou párou o vyšším tlaku, čímž se snižuje teplá-

renská výroba elektrické energie. V zahraničí, zejména v SSSR, se použí-

vá v teplárně paroproudových termokompresorů, což v mnoha případech umož-

ňuje zvýšené využití teplárenské (odběrové nebo protitlakové) páry o

nízkém tlaku, a tím poněkud zvýšení ekonomie parních teplárenských soustav.
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Avšak i v tomto případě je měrná teplárenská výroba elektrické energie
při parních tepelných sítích nižší než při vodních tepelných sítích.

Je prokázáno, že nejhospodárnější teplonosnou látkou při zásobování

měst a sídlišt z tepláren je tedy voda, neboí umožňuje maximální využití

pracovního spádu páry v turbíně na výrobu elektřiny.

S tím dále souvisí volba parametrů oběhové vody. Čím nižší volíme

výpočtovou přívodní teplotu oběhové vody, tím vyšší je měrná výroba elek-

třiny připadající na jednotku tepla dodaného do tepelné sítě (kVYh/GJ,

GJ /GJ.). Proto ae ve vodních tepelných sítích používá kvalitativní re-
e h

gulace dodávky tepla, tj. regulace teplotou topné vody při jejím neměnném

množství. V dobách vyšších venkovních teplot ji můžeme ohřívat párou o

nižším výstupním tlaku z turbíny a získat při stejném množství dodaného

tepla do tepelné sítě větší množství elektřiny.

Při teplárenském zásobování je nutné počítat s vlivem parametrů teplo-

nosné látky na ekonomii tepláren. Zvláštní pozornost je třeba věnovat

zejména řešení této otázky při teplárenském zásobování i průmyslových

oblastí. VStšina technologických zařízení je upravena pro použití páry,

avšak ne o jednotném tlaku. V těchto případech je zakořeněn zvyk praco-

vat s tlakovou rezervou. Často jsou požadavky závodů na dodávku páry o

vyšších parametrech dány ne podmínkami technologického postupu, nýbrž

náhodnými místními okolnostmi. Sešením a odstraněním těchto náhodností

v odběratelských zařízeních se velmi často podaří podstatně snížit žáda-

ný tlak páry v přívodu.

Ovšem doprava vody o nízkých teplotách vyžaduje pro dané množství

tepla větší objemy oběhové vody, tj. rozměrnější, a tedy nákladnější po-

trubí tepelné sítě. Je tedy volba hospodárných parametrů oběhové vody vá-

zána jednak na energetické, jednak na dopravní podmínky a musí být stano-

vena ekonomickým výpočtem minimálních provozních nákladů.

Pro poměry v našich městech a sídlištích je ekonomická výpočtová

teplota oběhové vody pro malé teplárenské soustavy 130/70 °C, pro střed-

ní a velké teplárenské soustavy 150/70 °C.

Měrná výroba elektřiny v teplárenské soustavě se při stejných vstup-

ních stavech páry zvyšuje s klesajícím výstupním tlakem z turbíny, a to

v poměru zvětšujících se pracovních spádů páry. S tím dále souvisí to,,

že se podíl nákladů na výrobu elektřiny na celkových nákladech na výro-

bu energie (tepla a elektřiny) zvyšuje a podíl nákladů na výrobu tepla

klesá. Obr. 1 informativně ukazuje závislost měrné výroby elektřiny

z tepla pro tepelnou sií na tlaku topné páry.
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Ve vodních tepelných sítích s kvalitativní regulací dodávky tepla
při nižších parametrech oběhové vody je největší část roční dodávky tepla
kryta párou o nízkých tlacích (pára na ohřívání oběhové vody), tj. o tla-
ku 0,07 MPa, a pouze menší část párou o vyšších tlacích až do 0,25 HPa
a jen poměrně nepatrná část párou o ještě vyšších tlacích odpovídajících
výpočtovým teplotám oběhové vody. Při vyšších parametrech oběhové vody
se podíl topné páry o nízkém tlaku zmenšuje a zvyšuje se podíl páry o
vyšších tlacích. Pro informaci je v tabulce uvedeno kvalitativní složení
topné páry pro vodní tepelné sítě s různými parametry pro pražskou kli-
matickou oblast s nejnižší venkovní (oblastní výpočtovou) teplotou
t z = -12 °C:

Podíl ročního množství topné páry v fo o tlaku MPa

Tlak topné páry
MPa

0,12
0,18
0,25
0,36
0,63
1,18

Celkem

Teploty vodní tepelné sítě
130/70 °c

64,9
27,3
7,35
0,45

100 %

150/70 °c

42,2
34,8
17,2

5,8

180/70 °C

23,4
26,0
37,6

13,0

100 % | 100 %

Průměrná celoroční měrná výroba elektřiny (kWh/GJ,GJ /GJ\) z tepla

dodaného pro vodní tepelné sítě s kvalitativní regulací v závislosti na

výpočtové teplotě oběhové vody v přívodním potrubí je informativně uve-

dena na obr. 2.

Zvýšení teploty vody v přívodním potrubí tepelné sítě zmenšuje teplá-

renskou výrobu elektrické energie, což principiálně způsobuje větší spo-

třebu paliva v národním hospodářství.

Z druhé strany zvýšení teploty vody zvětšuje teplotní spád v tepel-
né síti a střední teplotu zařízení připojených přímo (bez směšování)
k tepelné síti, což zmenšuje množství oběhové vody v tepelné síti, prů-
měry potrubí tepelné sítě a výhřevnou plochu zařízení odběratelských
soustav. Toto zvýšení teploty v přívodním potrubí tepelné sítě snižuje
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náklady na tepelnou síí a na odběratelské soustavy vsak pouze do určité
výše (do 150 °C), ale současně snižuje ekonomii teplárny.

Velmi efektivní je však snižování teploty jak přívodní, tak zejména
vratné vody. Z hlediska množství oběhové vody je zcela jedno, zda se použi-
je teplotní spád 150/80 °C, či 110/40 °C. Energetický efekt však je pod-
statně vyšší při 110/40 °C a investiční úspora se projeví progresivním
zjednodušením předávacích stanic, jak ukazují zkušenosti z Dánska i
z prvního realizovaného případu v Ôechách ve Zlivi, kde předávací stani-
ce pro rodinný domek nezabere o mnoho větší prostor, resp. plochu, než
domovní-bytová rozvodná deska pro připojení elektrické instalace.

Porovnání propustností potrubí tepelných sítí vodních a parních ná-
zorně vyplývá z tabulky:

Js

80
100
150
200
250
300
350
400
500
600

Vodní
(k
P

5C

0,
1,
4,

1 0 ,
16,
29,
4 1 ,
61,

111.
174,

=

tepelné
0,5
958,

mm;
sítě

1.

4 kgm •')

150/70
měrná
v Pa.m

)

87
45
30
00
28
08
87
64
65j
45

°C
tlaková

100

1
2
5

13
25
39
59
87

157
246

,22
,03
,93
,96
,59
,54
,31
,23
,01
,56

Propustnost

ztráta třením

150

1
2
7

17
30
48
73

107
190
302

,51
,56
,33
,45
,24
,85
,27
,00
,73
,38

20C

1 .
2,
8 ,

1 9 ,
34,
55,
84,

123,
223,
353,

74 "^
91
72
77
89
82
90
28
30
55

v m

Parní tepelné
(k

* p
t

0
0
2
4
8

13
19
28
49
75

= 0,2 mm;
= 0,1 Mpa.l

= 0 r 8 MPa
= 250 °G
= 3,35kg53

,47
,77
,24
, 8 0
,32
,44
,84
,80
,28
,52

sítě

cm"1)

P P =

t =
ŕ -

0,
0,
2 ,
6,

10,
16,
2 4 ,
35,
60,
89,

= 1,3 MPa
-- 3 CO °C
•• 4,98kgm" 3

58
96
56
08
88
64
96
84
8 0
60

Z dosud uvedeného dostatečně názorně vyplývá efektivnost tepláren-
ských eoustav s vodními tepelnými sítěmi, a to jsme neuváděli provozní
problematiku parních tepelných sítí, zejména v současné době uspokojivě
neřešitelnou otázku korozí kondenzátních potrubí.
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V Československu jsou v současné době provozovány parní tepelné sítě

v mnoha měatech. Jejich vznik se datuje většinou z období mezi světovými

válkami, kdy přebytečná pára z parních elektráren, někdy však i tepláren-,

oká pára, byla zpočátku dodávána ve městě pro jeden nebo více průmyšlových

závodů, jimž obvykle předtím dožily vlastní kotle. Postupem doby se napo-

jovaly na základní (páteřní) rozvod páry veřejné budovy, školy a později

i obytná budovy. Parní tepelné lítě se rosrostly, a i když se v pováleč-

ném období vyměňovalo kondenzátní potrubí, dosud v žádném případě nebyla

realizována přestavba doaavadní parní tepelné sítě na vodní. Důvodem není

technická obtížnost, nýbrž obava z organizačního problému. Jak vyplývá

s několika studií, problematika (ani organizační) nespočívá v úpravě teplár-

ny ani v přestavbě tepelné sítě, kterou lze řešit systematicky postupně

(podle dožívání kondenzátního potrubí parní tepelné sítě), přičemž se

jednoznačně předpokládá využití parního potrubí. Obavy z organizačního

problému spočívají v přestavbě předávacích stanic, jichž bývá v malé teplá-

renské soustavě několik desítek, ve velké soustavě několik set až tisíc.

Tyto předávací stanice jsou většinou řešeny tlakově nezávisle, tj. s povr-

chovým výměníkem pára/teplá voda - pro vytápění a obdobně s výměníkem

pára/teplá užitková voda. Tzv. sekundární okruh - otopná soustava - má

svá oběhová čerpadla dimenzována jak z hlediska množství oběhové vody,

tak i z hlediska hydraulického odporu otopné soustavy. Organizační problém

by bylo možné spatřovat v úpravách těchto stanic, které je nutné najednou

v celých oblastech přepojit během letní odstávky z páry na horkou nebo

teplou vodu. Že však i tento zdánlivě obtížně řešitelný problém lze po-

měrně snadno řešit, vyplyne z dalšího textu.

Jak již bylo uvedeno, přestavba parních tepelných sítí na vodní te-

pelné sítě, a tím zefektivnění, zvýšení ekonomie nynějších teplárenských

soustav spočívá v těchto úpravách:

- úpravu ve zdroji tepla v teplárně l2e řešit přípravou při provozu (vý-

stavba výměníkové stanice), přepojení lze provést během letní odstávky;

úpravy ve strojovně mohou být různé podle dosavadního zařízení - turbín;

- úprava v tepelné síti se předpokládá při ponechání dosavadního parního

potrubí (pro nezměněný konzum je průměr větší než potřebný pro horkou

vodu - viz tabulku propustností) doplněním vratného potrubí o stejném

průměru, jako má parní potrubí, nebo o menším či větším podle optimali-

zace tepelné sítě; extrémně by bylo možné využít dosavadní kondenzátní

potrubí, pokud by bylo ještě v dobrém stavu (nezkorodované); prakticky

to většinou znamená přístavbu kanálu pro vratné potrubí, pokud by se

nepoužilo bezkanálové uložení; toto vratné potrubí však nelze použít

pro dočasné vracení kondenzátu se zřetelem na vnitřní koroze;
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- úprava předávacích stanic, již lze organizačně snadno zvládnout, spočí-

vá v jejich přechodu z parní tlakově nezávislé na vodní tlakově závis-

lou, to znamená, že horká (teplá) voda obejde dosavadní výměník pára/vo-

da a napojí se do přívodního potrubí (sekundární) otopné soustavy (viz

obr. 3), vratné (sekundární) potrubí otopné soustavy se propojí s vrat-

ným potrubím tepelné sítě a dosavadní oběhové čerpadlo otopné soustavy

se stane směšovacím čerpadlem, které upraví teplotu vody z tepelné sítě

přimícháním vratné vody z otopné soustavy na teplotu přívodní vody do-

savadní otopné soustavy; dosavadní výměník pro vytápění je možné použít

jako jeden ze stupňů pro dvoustupňový ohřev užitková vody, pokud se vů-

bec nepoužije nový, modernější dvoustupňový rychloohřev (trubka v trub-

ce - výrobce Ocelové konštrukcie, n.p.,Žilina); předávací stanice se

vybaví předepsaným regulačním, pojistným a měřicím zařízením podle sou-

časně platných předpisů; tyto úpravy lze dělat za provozu parní předá-

vací stanice a v konečné fázi v době letní odstávky se udělají pouze

závěrné svary, jimiž se připojí potrubí tepelné sítě na dosavadní pří-

vodní a vratná potrubí otopné soustavy.

Uvedený postup přestavby umožňuje práce- systematicky rozložit i do

několika let na základě zpracované projektové dokumentace doložené časovým

harmonogramem přestavby všech Částí.

Při řešení tepelných sítí se doporučuje na základě výpočtu hospodár-

ných průměrů potrubí zpracovat tlakové diagramy, při nichž se musí využít

všech možných vhodných kombinací (parní potrubí, kondenzátní potrubí - pří-

vodní, vratné nebo opačně, či přístavba nového potrubí stejné, větší či

menší dimenze jako přívodní nebo vratné potrubí) i se zřetelem na podélný

profil - tlaková čára pokud možno sleduje terén (viz obr. 4).

Se zřetelem na blízké řešení zásobování teplem a elektřinou jaderný-

mi zdroji, jak vyplývá ze směrnice pro odvětví paliv a energetiky schvá-

lené na XV. sjezdu KSČ, pokládám přestavbu dosavadních městských parních

teplárenských soustav na vodní za efektivní a nutné racionalizační opatře-

ní, které umožní vyšší ekonomii ve výrobě elektřiny i v zásobování teplem.
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MOŽMOSTI KOMPENZACE SHÍŽEHÉHO ELEKTRICKÉHO VÝKOMU JEOT K VJROBĚ
ŠPIČKOVÉ" EHERGIE

Doc. Ing. J. Kadrnožka, CSc, Vysoké učení technické, Brno

1. Stručný přehled typů špičkových elektráren

Se vzrůstem instalovaného výkonu elektráren stoupají požadavky na

velikost pološpičkového a špičkového výkonu v elektrizační soustavě.

Tyto požadavky jsou zdůrazňovány stoupajícím podílem jaderných elektrá-

ren, neboí dosavadní jaderné elektrárny mohou z technologických i z eko-

nomických důvodů pokrývat pouze základní zatížení.

Pro pokrývání špičkového zatížení se v elektrizační soustavě použí-

vají vodní elektrárny, elektrárny se spalovacími turbínami, speciální

špičkové parní elektrárny a speciální paroplynové elektrárny. Do jisté

míry lze využít ke krytí špiček i klasicky řešených tepláren. Přitom se

využívá akumulace tepla v tepelných sítích, akumulace tepla v dodatkových

zásobnících, pomocných kondenzátorů, přetěžování, odpojení vysokotlakých

ohříváků atd.

Z poslední doby je znám princip vzduchové akumulační elektrárny

s akumulací stlačeného vzduchu v podzemním zásobníku. Výhodou je značný

špičkový výkon plynové turbíny po odpojení kompresoru. Na rozdíl od vod-

ních přečerpávacích elektráren, kde je třeba na 1 kVľh dodanou do sítě

ve špičce odebrat v mimošpičkové době asi 1,4 k Wh, stačí u vzduchové

akumulační elektrárny odebrat ze sítě pouze 0,8 až 0,85 kWh a dodat 4000

až 4500 kJ tepla v palivu vhodném pro spalovací turbíny. Při tlaku vzdu-

chu v zásobníku 4 až 6 MPa je spotřeba akumulačního prostoru asi 200 m /

MWh u rovnotlakého zásobníku a 400 až 600 nr/MWh u spádového zásobníku.

Pro srovnání u vodních akumulačních elektráren nebo přečerpávacích elek-

tráren je spotřeba akumulačního prostoru v závislosti na spádu 2500 až

6000 nrVimvh i více.

Nevýhodou vodních akumulačních a přečerpávacích elektráren i vzducho-
vých akumulačních elektráren je vazba na vhodné terénní a geologické pod-
mínky. Další nevýhodou je, že 60 až 75 % investičních nákladů představují
u těchto elektráren stavební práce, které jsou v ČSSR značně deficitní.
Výhodou naproti tomu je odběr elektřiny ze sítě v době nočního propadu
zatížení. Špičkové elektrárny se spalovacími turbínami i vzduchové akumu-
lační elektrárny potřebují velmi kvalitní palivo, kterého je značný ne-
dostatek. S touto skutečností souvisí i to, že v zemích RVHP není v sou-
časné době k dispozici vhodná spalovací turbína potřebného výkonu.

- 170 -



2. Tepelná akumulace k výrobě špičkové energie

Pro krátkodobé zvýšení výkonu je možné u elektráren a tepláren vy-
užít akumulace tepla v napájecí vodě, v tepelných sítích atd. Tato akumu-
lace je bez zvláštních úprav omezena, ale je velmi výhodná, protože ob-
vykle umožňuje rychlou změnu elektrického výkonu beze změny výkonu zdro-
je tepla nebo s pomalou změnou výkonu zdroje tepla.

Z hlediska řízení dodávky špičkové energie je výhodnější umělá aku-
mulace tepla, i když je investičně náročnější. V tomto případě se v zásob-
nících tepla akumuluje volná tepelná energie, která se potom ve špičkové
době odebírá, Myšlenka použití takových akumulátorů není nová. Už ve tři-
cátých létech byla realizována řada akumulátorů tepla, převážně pro pokrý-
vání špičkových odběrů v technologické páře.

Též akumulace tepla v parních spádových zásobnících pro výrobu špič-
kové elektrické energie je průmyslově vyzkoušena. Již v roce 1920 byla
v Malmo vo Švédsku uvedena do provozu špičková elektrárna s akumulátorem
páry. Od roku 1929 je v provozu špičková jednotka o výkonu 25 M v elek-
trárně Berlín - Charlottenburg*

S nástupem jaderné energetiky se začíná význam tepelné akumulace
zvyšovat. Podle návrhu prof. Gilliho /3,4/ se uvažuje připojení špičkové
elektrárny s akumulací tepla o výkonu 400 MW k základní jaderné elektrár-
ně o výkonu 1200 MW. Principiální schéma je na obr. 1. Akumulační jednot-
ka se skládá z 64 ocelových akumulačních nádob o celkovém vodním obsahu
37 000 m . Nabíjení a vybíjení akumulátorů se dělá pomocí tří parních
větví o různém tlaku. Doba špičkového provozu se předpokládá asi 2 h.
Měrná spotřeba akumulačního prostoru je při tlaku v nabitém akumulátoru
2,5 MPa asi 40 - 45 m3/MWh.

Použitím horkovodního akumulátoru se zabýval Gilli a Beckmann v prá-
ci /4/. Jako horkovodní akumulátory se předpokládají velkorozměrné nádoby
montované z litinových prstenců stažených ocelovými lany. Průměr akumu-
látoru je 12 m, výška 71 m a užitečný vodní obsah asi 8000 nr. Předpoklá-
dá se, že v těchto akumulátorech bude možné dosáhnout tlaku a teploty
horké vody na úrovni stavů vstupní páry u současných jaderných elektrá-
ren.

Jiné schéma horkovodního akumulačního špičkového bloku bylo navrže-
no na VUT, Brno /1,2/. Principiálni schéma bloku a jeho přiřazení k ja-
derné elektrárně je na obr. 2. Z horké vody se vyrábí pára v soustavě
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expandérů, která ae zavádí do vícetlakové parní turbíny. Ochlazená voda

z posledního expandérů a kondenzát se vrací oběhovým čerpadlem zpět do

akumulátoru, ve kterém se posouvá rozhraní horká-studená voda. Akumulá-

tor se nabíjí stupňovým ohřevem vody v povrchových výměnících párou z ne-

regulovaných odběrů. Optimalizační výpočty ukazují, že není nutné přihří-

vání páry. Předpokládáme-li u turbíny použití duté poslední lopatky k od-

vádění vlhkosti, postačí pro odloučení vody jednoduchý vnější odlučovač.

Není účelné ani ohřívání kondenzátu ze špičkové turbíny odběrovou párou.

V závislosti na teplotě horka vody je měrná spotřeba akumulačního prosto-

ru 28 až 48 m /MVVh. Účinnost akumulace je 60 až 78 %.

Jiné schéma jaderného bloku s akumulací tepla v napájecí vodě je na

obr. 3. Teplo v mimošpičkové době se akumuluje zvýšeným ohřevem napájecí

vody. Přebytek ohřáté napájecí vody se zavádí do horního prostoru horko-

vodních akumulátorů, z jejichž spodních částí se odebírá studený konden-

zát. Při špičkové spotřebě elektrické energie se snižuje množství vody

ohřívané v regeneračním systému, resp. regenerace se úplně odstavuje a

část nebo veškeré množství napájecí vody se odebírá z akumulátorů. Výkon

základní parní turbíny lze ve špičkách zvýšit o 16 až 28 %. Pokud zvýše-

né množství páry nemůže protéci posledními stupni turbíny, je možné posta-

vit k nízkotlakým dílům paralelně nízkotlakou špičkovou parní turbínu,

která zvýšené množství páry zpracuje.

Výhodou akumulace v napájecí vodě je vyšší účinnost akumulace a

jednodušší zapojení. Při teplotě napájecí vody 220 °C je spotřeba akumu-

lačního prostoru 30 až 31 m/MWh. Výhodou systému s expandéry je naopak

větší samostatnost špičkové části.

3. Tepelná akumulace k výrobě špičkové energie v JEOT a v .jaderných

výtopnách

Podobně jako v kondenzačních elektrárnách je možné využít tepelné

akumulace v JEOT a v jaderných výtopnách.

Příkladné přiřazení špičkové elektrárny s akumulací tepla (ŠEAT),

s akumulací v horké vodě a s uvolňováním páry v expandérech k JEOT s do-

dávkou tepla v horké vodě je znázorněno na obr. 4. Při tomto zapojení je

dodávka tepla zabezpečována pouze z odběrů základní turbíny a špičková

elektrická energie se vyrábí v ŠEAT. Další modifikace zapojení je uvedena

na obr. 5. V tomto případě je zmenšen počet expandérů a horká voda
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z posledního expandéru je ve špičkách zaváděna do topné horkovodní sítě.

Tím se zmenší množství páry odebírané ze základní turbíny pro horkovodní

ohříváky a zvýší se výkon základní turbíny. Výkon špičkové turbíny je

ovšem nižší, nebo musí být zvětšen obsah horkovodního akumulátoru. Ha

obr. 6 je schéma bloku, u kterého veškeré zvýšení výroby elektrické ener-

gie ve špičkách je umožňováno základní turbínou na újmu snížených nebo

zcela odpojených odběrů páry pro ohřev horké vody. V této době je dodáv-

ka horké vody zabezpečována z horkovodního akumulátoru. Akumulátor se na-

bíjí v mimošpičkové době stupňovým ohřevem párou z odběru základní turbí-

ny.

Volba schématu uvedeného na obr. 4 až 6 závisí na použitém typu par-

ní turbíny a na požadovaném poměru tepelného a elektrického výkonu, napří-

klad je-li pro JEOT použita neupravená turbína navržená pro kondenzační

jadernou elektrárnu, lze s výhodou využít méně zatíženého nízkotlakého

dílu ke zvýšení výkonu ve špičkách. Naopak, jestliže by při zmenšených

nebo odstavených topných odběrech páry nemohlo zvýšené množství páry pro-

téci nízkotlakým dílem, je možné paralelně k nízkotlakému dílu základní

turbíny přiřadit špičkovou nízkotlakou turbínu, jak je alternativně zná-

zorněno na obr. 6 a 7.

Při dodávce tepla z JEOT v páře je vhodnější použít místo horkovod-

ního rovnotlakého akumulátoru spádový akumulátor (Ruthův). Schéma zapoje-

ní takové tepelné centrály je na obr. 7. Alternativně je rovněž možné

použít špičkové nízkotlaké turbíny zapojené paralelně k nízkotlakému dí-

lu základní parní turbíny.

Rovněž v JEOT lze použít k výrobě špičkové elektrické energie akumu-

lace v napájecí vodě. Příklad takového zapojení je na obr. 8. Horké vody

z akumulátoru lze využít vedle napájení parogenerátorů též k ohřevu top-

né vody, a tím snížit nebo odstavit i topné odběry. Elektrický výkon lze

takto ve špičce zvýšit o 20 až 25 % i více. Rovněž je možné použít zmen-

šení nebo odstavení topných odběrů při provozu regeneračních ohříváků pro

zvýšení špičkového výkonu. Ba obr. 8 je zakreslena též špičková nízkotla-

ká turbína zapojená paralelně k nízkotlakému dílu. Pokud je pro JEOT

použita parní turbína, která má dodatečné rezervy v průtočné plose u nízko-

tlakého dílu, není tato turbína nutná a celé Špičkové zvýšení výkonu mů-

že zabezpečit turbína základní. Rovněž toto zapojení umožňuje výhodné vy-

užití parních turbín navržených a vyvinutých pro kondenzační elektrány

v JEOI a v jaderných výtopnách. Jako paralelně přiřazené špičkové nízko-

tlakí ;urbíny je možno eventuálně použít mírně upravené nízkotlaké díly

těchtc základních turbín.
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4. Základní návrhové veličiny a ukazatele, akumulátory

Jednou z hlavních návrhových veličin tepelných centrál a akumulací
tepla je teplota horké vody v akumulátoru, kterou je udán tlak v akumulá-
toru. Na základě optimalizačních výpočtů provedených pro ŠEAT s expandé-
ry vychází optimální tlak v akumulátoru určený z podmínky minimální spo-
třeby kovu na jednotku akumulované energie aai 2,0 MPa. Optimální tlak
určený z ročního finančního efektu daného rozdílem tržby za dodanou špič-
kovou energii a ročních nákladů na provoz elektrárny (nedodaná energie
v mimošpičkové době + pevné náklady) závisí jednak na hodnocení špičkové
energie, jednak na investičních nákladech na akumulátory tepla. V závis-
losti na jednotkové ceně akumulátoru C^ (Kčs/kg) je udán pro cenu špičko-
vé energie 350 Kčs/MKh a 500 Kčs/MWh optimální tlak v akumulátoru v tab.l.
V optimalizačních výpočtech, jejichž výsledky jsou uvedeny v tab. 1, byla
hmotnost akumulátoru, a tudíž i cena určena na základě přípustného tečné-
ho napětí v tenkostenné nádobě. Při uvažování přídavných napětí, zejména
v přechodové zóně teplá-studená voda, bude pravděpodobně optimální tlak
vycházet poněkud nižší. Programy pro tyto výpočty metodou konečných prvků
se v současné době připravují.

Optimální tlak v akumulátoru a teplota vody z maxima ročního finančního

efektu
Tab. 1

C1 (KČs/kg)

10
12
14
16
18
20

350 (Kča/MWh)

p (MPa)

5,3
4,3
3,6
3,1
2,6
2,3

t (°C)

268
255
245
236
227
220

500 (Kčs/MWh)

p (MPa)

9,2
7,4
6,1
5,2
4,5
4 , 0

t (°C)

305
290
277
266
258
251

Teplotu horké vody lze volit na základě optimalizačních výpočtů pou-

ze do nejvyšší teploty, jaké lze v jaderné elektrárně dosáhnout ohřevem

vody párou z odběru, resp. vstupní párou. Pro elektrárny s reaktory WER

440 můžeme počítat s nejvyšší teplotou 250 až 253 °C a pro elektrárny

s reaktory WEE 500 a WER 1000 s teplotou 270 až 275 ° C Při akumulaci

tepla v napájecí vodě je nejvyšší teplota horké vody v akumulátoru daná
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teplotou napájecí vody. Pro elektrárny s reaktory VVER je teplota napá-

jecí vody asi 220 °C.

Pro teplotu horké vody 220 °C je potřebný tlak v akumulátoru s přís-

lušnými rezervami asi 2,5 až 2,7 MPa. S rostoucí teplotou potřebný tlak

poměrně rychle vzrůstá a pro teplotu 270 až 275 °C dosahuje hodnoty 6,4

až 7,0 MPa.

Z informativních jednání EGTÍ, Bratislava, s Královopolskou strojír-

nou v Brně vyplývá, že tento výrobce je schopen vyrobit tlakové nádoby

o max. průměru 3,8 m. Orientační cena jedné tlakové nádoby o 0 3,8x38 m,

2 MPa, 211 °C s užitečným obsahem asi 420 m^ byla výrobcem určena před-

běžně na 1,23 mil. Kčs (cenová úroveň roku 1975). Cena stejné nádoby na

pracovní tlak 4 MPa byla odhadnuta na 1,8 mil. Kčs.

V závislosti na volbě schématu a na tlakové úrovni lze počítat s po-

třebou akumulačního prostoru 28 až 40 nr/IEíh. Budeme-li nadále uvažovat

akumulaci v napájecí vodě o teplotě 220 °C, můžeme počítat s měrnou po-

třebou akumulačního prostoru 30 - 31 ar/MWh. Pro akumulaci 500 až 600

MWh elektrické energie (2 h o výkonu 250 až 300 MW) je potřeba 15 000 až

18 500 m užitečného akumulačního prostoru, tj. 36 až 44 akumulátorů vý-

še uvedené velikosti.

Hmotnost akumulátorů z oceli třídy 13 je asi 4000 až 6000 t. Cenu

lze odhadnout na 50 až 70 mil. Kčs. Část ročních pevných nákladů, odpo-

vídající 10 % pořizovacích nákladů na akumulátory, zatěžuje vyrobenou

špičkovou elektrickou energii ve výši asi 45 až 70 Kčs/MWh.

Hmotnost akumulátorů se zdá na první pohled značná. Srovnáme-li však

hmotnost akumulátorů s hmotností kotle s příslušenstvím a nosnou konstruk-

cí kotelny pro blok 500 MW, která je asi 33 500 t, nejeví se množství ko-

vu na akumulátoru tak velké.

Ze známých způsobů akumulace energie se akumulace tepelné energie

vyznačuje relativně nejvyšší účinností akumulace, neboí při ní probíhá

nejméně energetických přeměn. Pro srovnání uvezme:

vodní přečerpávací elektrárny 1a. = 0,50 až 0,75

elektrárny s akumulací stlačeného vzduchu ^„ = 0,39 až 0,52

elektrárny s akumulací tepla * a = 0,60 až 0,88

V uvedeném rozsahu účinnosti akumulace u elektráren s akumulací tep-
la se dolní až střední část pásma vztahuje k akumulaci ve spádových zá-
sobnících, resp. v horkovodních akumulátorech s expandéry, a horní část
pásma se vztahuje k akumulaci tepla v napájecí vodě, resp. ve vodě pro
dodávku tepla.
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Vícetlakovou parní turbínu sestavenou ze středotlakého a nízkotlaké-

ho těleaa a dvouproudého nízkotlakého dílu je možné při dnešním stavu

techniky navrhnout do výkonu 120 až 170 I£W} turbínu se dvěma nízkotlaký-

mi díly pak do výkonu 300 až 370 MW. Při akumulaci tepla v napájecí vodě

u jaderného bloku s reaktorem WER 5 00 lze získat úplným odstavením rege-

nerace tepla špičkový výkon asi 130 MW, obdobně u bloku s reaktorem WER

1000 lze získat špičkový výkon asi 26 0 MW.

5. Závěr

Akumulace tepla se jeví jako vhodný zdroj špičkové elektrické energie

pro výkony 100 až 350 MW s ročním využitím 500 až 1000 h/r. Zejména u

JEOT je použití tepelné akumulace velmi výhodné, protože umožňuje plně

využít nízkotlakých stupňů kondenzačních turbín ve špičkách.

Instalací tepelných akumulátorů v jaderných elektrárnách a JEOT je

možné zvýšit jejich instalovaný výkon o 20 až 35 f» při stejném výkonu

reaktoru. Kromě toho se při nabíjení akumulátorů účelně snižuje výkon

elektrárny v době nočního propadu zatížení.

Tepelná akumulace umožňuje pokrývat téměř celý průběh zatížení elek-

trizační soustavy (včetně proměnného) i jadernými elektrárnami. Využitím

tepelné akumulace je tedy možné zabezpečit výrobu špičková i pološpičkové

energie z jaderného zdroje.

Akumulovaná tepelná energie může být v jaderné elektrárně účelně

využita i pro nouzové účely.
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Texty k obrázkům

Obr. 1. Schéma elektrárny s tepelnou akumulací (rakouský systém)

1 - parogenerator (varný reaktor); 2 - hlavní turbína; 3 - špičko-

vá turbína; 4 - tepelné akumulátory; 5 - regenerační systém;

5 - zásobník studeného kcndenzátu; 7 - nabíjecí potrubí;

8 - parní přehřívák

Obr. 2. Přiřazení špičkového akumulačního bloku k základnímu jadernému

bloku

Obr. 3. Jaderný blok a akumulací tepla v napájecí vodě

Obr. 4. Přiřazení ŠEAT k JEOT s dodávkou tepla v horké vodě

Obr. 5. Prirazení ŠEAT k JEOT. K dodávce tepla v elektrických špičkách

se využíva horké vody v okruhu ŠEAT

Obr. 6. Zapojení horkovodního akumulátoru v JEOT s dodávkou tepla v hor-
ké vodě

Obr. 7. Zapojení horkovodního akumulátoru v JEOT e dodávkou tepla v páře

Obr. 8. JEOT s reaktorem VVER 500 a s akumulací tepla v napájecí vodě
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SOUČASHJ STAV V ŘEŠENÍ JEOT V LOKALITĚ KOJETICE

d.t. K. Čuřín, Energoprojekt, Praha

1.0. Lokalizace

Koncepce rozvoje čs. jaderné energetiky střednědobého charakteru,

tj. období cca 15 let, zahrnují výstavbu jaderné elektrárny s odběrem

tepla v lokalitě Kojetice. Lokalita Kojetice byla vybrána na podkladě

výsledku prací objektivní organizace TERPLAN, Praha, v rámci výběru a

posuzování územních možností lokalizace jaderných zdrojů. Je dále zahrnu-

ta do perspektivního generelu zásobování města Prahy teplem zpracovaného

resortní organizací Energoprojekt, Praha, pro potřeby útvaru hlavního

architekta hl.m. Prahy. Lokalizace JEOT, Kojetice, ovlivní severní území

hl.m. Prahy a přiléhající část Středočeského kraje, která je organizová-

na v Směrném územním plánu pražské středočeské aglomerace. Územní plán

rajónu pražské středočeské aglomerace byl 23. června 1976 schválen vlá-

dou ČSR. V tomto územním plánu je zachycena JEOT jako zdroj bez přísluš-

ných tras teplovodů (parovodu a horkovodů). Technicko-územní řešení mikro-

oblasti formou návrhu směrné koncepce generelu bylo provedeno v perspek-

tivní studii pro investiční záměr resortní organizací Energoprojekt, Pra-

ha.

1.1. Charakteristika vybrané mikrooblasti

Lokalita jev katastrálním území obce Kojetice, okres Praha-východ,

kraj Středočeský. Prostor pro výstavbu JEOT je vymezen trojúhelníkem

obcí Kojetice, Zlonín, Čakovičky. Z hlediska širších geomorfologických

poměrů patří území k Českobrodské tabuli, která lemuje v úzkém pruhu

údolí Labe od Českého Brodu až k Mělníku. Pro toto území jsou charakte-

ristické nadmořská výšky kolem 245 m s celkovým sklonem k severozápadu.

Vlastní plocha staveniště leží na plošině na levém břehu Labe mezi dvěma

strukturními buližníkovými hřbety na jejím severozápadním a jihovýchod-

ním okraji. Místy jsou zalesněny. Jinak se zájmové území vesměs zeměděl-

sky obdělává.

2.0. Charakteristika jaderného zdroje

Jaderná elektrárna s odběrem tepla je svým charakterem zdroj pro

výrobu elektrické energie a tepla. Proto základní požadavky na instalaci
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potřebných výkonů jsou odvozovány jak od potřeb nadřazené elektrizační

soustavy, tak od potřeb spotřebitelů tepla. Tomuto základnímu předpokla-

du nebude v plné míře vyhověno v rozsahu předpokladů velikosti výstavby

prvé etapy JEOT, neboí podle prognóz rozvoje energetiky a chemie součas-

ně s nároky na dodávky tepla pro vytápění bude instalovaný výkon pravdě-

podobně menší. Instalovaný výkon prvé etapy výstavby se uvažuje ve veli-

kosti 2 x 1500 MW tepelných ve dvou reaktorových jednotkách. Vychází se

z předpokladů, že výsledky jednání o pomoci a o spolupráci se Sovětským

svazem potvrdí reálnost instalace uvažovaných reaktorů.

2.1. Základní technické údaje

Typ zdroje

Typ reaktoru

Počet reaktorových bloků

Předpokládané využití

instalovaného výkonu reaktoru

Tepelný výkon reaktoru

Tlak primárního chladivá

Průtočné množství chladivá

Palivo:

Vsázka paliva

Obohacení paliva

Průměrné vyhoření

paliva:

tříletá kampaň

dvouletá kampaň

Počet parogenerátoru

Pára na výstupu z paroge-

nerátoru (pro jeden blok)

zdroje

jaderná elektrárna s odběrem tepla

tepelný tlakovodní s ochrannou obálkou,

moderátor a chladivo H 20, palivo mírně

obohacený uran

2

7000 h/rok

2 x 1500 MWt

vstup/výstup 289/322,5 °C
2 x 28 400 t/h; (2 x 38 000 m3/h)

cca 2 x 38 t

tříletá kampaň 4,4 %

dvouletá kampaň 3,3 %

3 456 000 MJ/kg (40 000 MWd/t)

2 332 000 MJ/kg (27 000 MWd/t)

2 x 2

p = 6,28 MPa (64 kp/cm2)

t = 278,5 °G

M = 833,3 kg/s (3000 t/h)
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Teplota napájecí vody

Počet a výkon turbín:

odběrové turbíny

protitlaké turbíny

Vlastní spotřeba elektrárny

Předpokládané rámcové dodávky tepla:

Dodávka v horké vodě pro Prahu:

kolem roku 1986

kolem roku 1990

výhledově

Dodávka v horké vodě

pro Neratovice:

kolem roku 1986

kolem roku 1990

výhledově

cca 225 C

4 x 250 MW

2 x cca 40 MW

cca 100 MW

225 (194) MW (Gcal/h)

546 (470) MW (Gcal/h)

930 (800) MW (Gcal/h)

včetně tepelných ztrát

77 (66) MW (Gcal/h)

105 (90) MW (Gcal/h)

105 (90) MW (Gcal/h)

včetně tepelných ztrát

Dodávka technologické páry:

Pro k.p. Spolana,Neratovice:

kolem roku 1986

kolem roku 1S90

výhledově

v tlacích

220 (190) MW (Gcal/h)

394 (340) MW (Gcal/h)

489 (420) MW (Gcal/h)

2,4 a 0,6 MPa

Pro n.p. Kaučuk, Kralupy, ae výhledově počítá s dodávkou okolo

150 MW.

Rámcový čistý elektrický výkon při předpokládaných dodávkách tepla:

cca 500 MW.

2.2. Stručný popis provozu elektrárny

Reaktor je umístěn v ochranné obálce, kde jsou také umístěna veške-

rá zařízení obsahující aktivní médium o vysokém tlaku. Reaktor je hete-

rogenní, chlazený a moderovaný lehkou vodou. Teplo vznikající v reaktoru

je odváděno do parogenerátorů, kde se vyrábí sytá pára. Každou smyčku

tvoří parogenerátor, cirkulační čerpadlo a spojovací potrubí. K vytvo-

ření tlaku v primárním okruhu při spouštění, udržování konstantního tlaku
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při stacionárních režimech, omezení tlakových změn v přechodových reži-

mech slouží kompenzátor objemu napojený na neoddělitelnou Část primární-

ho okruhu. Provoz primárního okruhu zabezpečují pomocné systémy, které

jsou podle funkce rozděleny do skupin:

- systém čiatění vody primárního okruhu
- systém plnění a doplňování primárního okruhu

- systém chlazení vody skladovacího a transportního bazénu

- systém chemické regulace reaktoru

- havarijní dochlazovací a sprchový systém

Provoz sekundární části je charakterizován především v:,'roh>M syté

páry v parogenerátorech. Pára je vedena hlavními parovody do ;r ovny

k jednotlivým turbínám. Horká voda je ohřívána dvoustupňové párou z od-

běrových turbín. První stupeň je napojen na odběrovou páru z regulova-

ného odběru nízkotlakého dílu. Druhý stupeň na páru z neregulovaného

výstupu z vysokotlakého dílu. Odběrové turbíny se skládají z dvouprou-

dého vysokotlakého tělesa a ze dvou nízkotlakých dvouproudových těles.

Před vstupem do NT dílu prochází pára přes separator vlhkosti a dvoustup-

ňový přihřívák páry vytápěný párou z VT dílu a admisní párou. Kondenzátor

turbíny se předpokládá jeden pro každou turbínu, v příčném uspořádání

vůči ose stroje. Regenerace napájecí vody je navržena v šesti stupních.

Důležitým faktorem bude zabezpečení konstantního odplynení.

Zdrojem pro technologickou páru bude pára z protitlaku a z neregu-

lovaného odběru protitlakých turbín. Protitlaké turbíny jsou navrženy

jsdnotělesové. Rezervním zdrojem budou redukční stanice admisní páry.

Z důvodu bezpečnosti bude však nutné vytvořit další výměnné zařízení,

např. měniče páry, které budou představovat terciární okruh technologic-

ké páry. Tyto měniče by byly řešeny jako součást sekundárního okruhu elek-

trárny. Tudíž mimo areál se bude dodávat technologická pára z terciárního

okruhu.

Otázka dodávky tepla by měla být zabezpečena propojením parovodu

admisní páry mezi oběma bloky.

Z pomocných provozů si zaslouží pozornost především chemická úpra-

va vody, jejíž předpokládaný instalovaný výkon by výhledově dosáhl až

cca 1200 t/h předupravené vody, přičemž by cca 840 t/h bylo vedeno na

demineralizaci a cca 150 t/h na katexové filtry. Vratné kondenzáty by

byly upraveny také katexovými filtry a dále společně s demineralizovanou

vodou na směsných filtrech. Zařízení pro úpravu přídavné vody do cirkula-

ce chladicí vody je dimenzováno na cca 3200 t/h.
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Dochlazovací systém primárního okruhu bude umístěn ve strojovně a

uvažuje zavedení páry z parogenerátoru přes redukční stanici do konden-

zátoru a ochlazený kondenzát pomocnými napáječkami zpět do parogenerátoru..

Vzduchotechnika v souladu s provozem a dispozicí technologických za-

řízení dělí větrací prostory podle funkce. Rozdělení zabezpečuje, že za

každých pracovních podmínek bude větrací vzduch postupovat vždy ve směru

zvyšující se aktivity.

Systém kontroly a řízení zaručuje bezpečný a ekonomický provoz elek-
trárny při všech pracovních režimech v rozsahu zadaných výkonů.

Vyvedení elektrického výkonu bude přes blokové transformátory do sí-

tě 400 kV. Bude-li rozvodna realizována mimo areál elektrárny, bude se

výkon sčítat a vést samostatným vedením. Bude-li rozvodna v areálu, bude

každý turboalternátor zapojen do svého 400 kV pole a vazba na elektrizač-

ní soustavu prostřednictvím dvou až tří vedení. Zabezpečení vlastní spotře-

by bude přes transformátor v odbočce ve vývodu generátoru. Re£arv;ií napá-

jení vlastní spotřeby a případy odstavování, doehlazovácí -i hr ^rijních

provoanich stavů bude řešeno pomocí vazeb JEOT na vvn systém STJ.

K dodržení radiační bezpečnosti personálu JEOT i obyvatelstva v oko-

lí bude organizována dozimetrická kontrola v rozsahu vnitřní dozimetric-

ké kontroly, speciální technologická kontrola a vnější dozimetrická kon-

trola.

Čerstvé palivové články budou dodávány ze SSSR ve smontovaném stavu

schopném zavedení do reaktoru. Budou se dopravovat v přepravních kontej-

nerech ve speciálních železničních vagónech. Vyhořelé palivové články se

budou po asi dvouletém skladování ve vodním bazénu, odvážet do SSSR ve

stíněném kontejneru na těžkotonážním železničním voze. Speciální želez-

niční vagóny i stíněný vagón-kontejner budou majetkem SSSR, který bude

vykonávat i ostatní služby spojené s dopravou. Otyto služby budou dohodnu-

ty obchodní smlouvou.

Řešení likvidace aktivních odpadů předpokládá odvoz těchto odpadů

dopravníky na určené místo, které bude pravděpodobně řešeno regionálním

způsobem. Kapalné odpady budou zpevňovány pravděpodobně bifcumenací a

pevné odpady upraveny popř. do potřebných rozměrů pro dopravu. Plynné

odpady se budou po filtraci vypouštět ventilačním komínem.
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3.0. Vliv provozu elektrárny na okolí

Pro orientační zjištění vlivu JEOT byla provedena po dohodě se zain-

teresovanými organizacemi analýza vlivu JEOT na okolí s použitím dostup-

ných, popř. dohodnutých údajů, event, předpokladů. Výsledky výpočtů pro-

kázaly, že pro normální provoz elektrárny lze poskytnout záruky. Pro pří-

pad náhodného úniku aktivity, především při havarijním stavu, ukázaly

výsledky analýzy, že je možné technicko-bezpečnostními opatřeními snížit

riziko, které by bylo za jistých okolností nepřijatelné. Posledním opatře-

ním omezujícím možné následky havárie je ochranná obálka. Ve všech přípa-

dech se ochranný plaší považuje za spolehlivý a o jeho integritě se ne-

vyslovují žádna pochybnosti v bezpečnostních rozborech. Tyto skutečnosti

určují ochranné obálce v podstatě výjimečnou úlohu mozi ostatními technic-

kými opatřeními.

Bezpečnostní důvody byly určující především také v otázce, zda bude

možné dodávat technologickou páru přímo ze sekundárního okruhu, tj. páru

vyrobenou v parogeneratorech. Uvažuje se, že nebude připuštěna možnost

vyvádět sekundární páry, a tudíž technologická pára se bude dodávat z ter-

ciárního okruhu, tj. vyrobená ve vloženém okruhu.

Celkově lze konstatovat, že bezpečnost zcela závisí na spolehlivosti

inženyrsko-bezpečnostních opatření. Integrita ochranného pláště a vy-

pouštění komínem jsou však nutnou podmínkou, která se muaí splnit se

zvláště vysokým stupněm spolehlivosti tak, aby únik radioaktivity nad ze-

mí byl prakticky nemožný.

4.0. Princip směrného řešeni generelu

Základním kompozičním momentem organizace rozvoje generelu s návaz-

ností zdroje na zkoumanou mikrooblast jsou především buližníkové útvary,

které mají rozhodující vliv na umístění hlavních stavebních objektů, dále

převládající směr větrů západních oktantů a respektování směru tranzitní-

ho plynovodu a ochranného pásma 2 x 250 m. Toto ochranné pásmo vyžaduje,

aby bylo respektováno pravděpodobně už při první etapě výstavby, a tím

dojde k přeložce tranzitního plynovodu. V průběhu druhé výstavby by se

musela přeložka udělat nekompromisně,

5.0. Rámcové lhůty výstavby a investiční náklady

Při respektování potřeb energetiky je snaha o realizaci prvního blo-

ku v roce 1985. Tento termín představuje časově náročnou přípravu, neobvyk-

le vysokou organizovanost výstavby a přijetí a udělení výjimek z platných

předpisů o investiční výstavbě.
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Předpokládané celkové investiční náklady ae odhadují ve výši 11 mi-
liard Kčs bez úvahy elektrických stanic a venkovních teplovodů.

Závěrem můžeme konstatovat, že výstavba JEOT, Kojetice, představuje
investiční dílo nebývalého rozsahu.
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SCUČASHÝ STAV ŽEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPELHOU ENERGIÍ KOKCERMOVÝCH PODKIK8

CHEMOPETROL SPOLANA. NERATOVICE. A KAUČUK . KRALUPY. Z JEOT. KQJETICE

Ing. Lacina, Chemopetrol , Praha, Ing. Kánský, I n g . Brunhofer, Spolana,
Heratovice, Ing. Lis t i k , Kaučuk, Kralupy, I n g . Bartoš , I n g . S u z r l a , Ing .
Hrudka, Ing . H ř í b a l , Ing . Chochlovský, Ing . Kortus, CSc., I n g . Říha,
I n g . Špalek, Chemoprojekt, Praha

tívod

Reálná možnost dodávek tepelná energie do koncernových podniků Che-
mopetrol Spolana, Neratovice, a Kaučuk, Kralupy, z jaderné elektrárny
s odběrem tepla, Praha Kojetice.dala podnět k rozpracování technického ře-
šení přívodních řadů parovodu a teplovodů a vyvolaných úprav u energetic-
kých provozů obou závodů /I/. Výchozím podkladem byly prognc'zy spotřeby
tepla a elektrické energie /2/, /3/ a technické řešení jaderné elektrár-
ny na lokalitě Kojetice zpracované Energoprojektem /4/. Konvenční část
jaderné elektrárny se zřetelem na zásobování teplem v horké vodě severní
části města Prahy a dodávky páry a horké vody do obou závodů byla řešena
Energoprojektem v několika variantách. Z hlediska potřeb, vhodnosti a
účelnosti obou závodů je relativně uspokojivá co se týče množství před-
pokládané dodávky tepelné energie pouze varianta Energoprojektu číslo 1,
která předpokládá pro oba podniky celkovou dodávku tepla v páře max.
2440 GJ/h (582 Gcal/h) a v horké vodě pro Spolanu v množství 180 GJ/h
(43 Gcal/h), uvažované na vstupu do závodu. Tento výchozí údaj spolu
s respektováním řešení konvenční části JEOT byl vzat za základ technické-
ho řešení napojení obou závodů a rozdělení dodávek tepelné energie bylo
upraveno do dvou variant:

Varianta A:

Spolana, Heratovice 180 GJ/h (43 Gcal/h) v horké vodě 125 °C
970 GJ/h (231 Gcal/h) v páre 0,3 MPa, sytá
340 GJ/h (81 Gcal/h) a v páře 1,5 MPa, sytá

Kaučuk, Kralupy 670 GJ/h (159 Gcal/h) v páře 2/1,6 MPa, sytá
460 GJ/h (111 Gcal/h) v páře 1/0, 65 MPa, sytá

Varianta B:

Spolana, Ueratovice 840 GJ/h (200 Gcal/h) v páře 1,5 MPa, sytá
920 GJ/h (220 Gcal/h) v páře 0,3 MPa, sytá
180 GJ/h (43 Gcal/h) v horké vodě 125 °C
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Kaučuk, Kralupy 680 GJ/h (162 Gcal/h) v páře 0,86/0,05 MPa

nebo 360 GJ/h (87 Gcal/h) v páře 0,86/0,65 MPa

a 310 GJ/h (75 Gcal/h) v horké vodě 125 °C

Plynulá dodávka tepelné energie do obou závodů se předpokládá počí-

naje rokem 1990, kdy již budou oba bloky jaderné elektrárny v provozu a

mimo období poruchových stavů. Přesto však se i nadále předpokládá spolu-

práce nynějších tepláren obou závodů s jaderným zdrojem zvláště v období

špičkových stavů nebo výpadků tepla z JEOT, Kojetice.

Pro srovnání bylo technické řešení propracováno i pro variantu C,

která řeší rozvoj obou závodů zabezpečením výroby tepelné energie z vlast-

ních zdrojů spalováním méně hodnotného uhlí. Vlastní technické řešení pa-

rovodu a ekonomické porovnání bylo zpracováno v několika subvariantách

beroucích zřetel na použití různých druhů paliv a zabezpečujících plynu-

lé dodávky páry o vyšším tlaku alternativní volbou parovodu. Celkem bylo

vypracováno ekonomické porovnání pro 13 různých variant, což je podrobně

uvedeno ve studii /I/.

Volba traay

Při výběru tras napojení obou závodů šlo především o splnění několi-

ka základních požadavků:

- traau volit co nejkratší, převýšení na trase co nejmenší

- trasu vést pokud možno podél dnešních komunikací, a to raději komuni-

kací nižšího řádu (slouží jako obslužné cesty)

- trasa nemá dělit dosavadní zemědělské pozemky

- trasa by se měla vyhýbat ucelené zástavbě

Na základě těchto požadavků byly zvoleny trasy

JEOT-Neratovice 5 km dlouhá s trvalým klesáním 30 m

JEOT-Kralupy 17 km dlouhá se stoupáním 35 m a klesáním 55 m

Obě trasy byly v prostoru rekognoskovány. Veřejnoprávní projednání nebylo

však dosud provedeno, neboí je příliš předčasné a těžko dosažitelná závaz-

ná vyjádření by stejně časově propadla.

Řešení parovodu a horkovodů

Při řešení parovodu a horkovodů se respektovaly striktní požadavky

na kontinuální dodávky technologické' páry do chemických závodů po celou

roční dobu provozu. Výpad parovodu, a tím přerušení dodávky by znamenalo

značné ekonomické ztráty. Proto bylo řešení parovodu do obou závodů navrže-

no ve dvou alternativách. Alternativa "normální" předpokládá použít pro
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každý tlak páry jedno potrubí a alternativa "jištěná" používá pro dva
tlaky páry tři potrubí. V této alternativě se potrubí pro nižší parametry
páry uvažuje jako dvě paralelní větve, z nichž jedna je dimenzována pro
100% přenos páry o vyšších parametrech, neboí její dodávka je pro chemic-
ké provozy rozhodující. Rovněž potrubí vratného kondenzátu počítalo s mož-
ností záskoku. Z hlediska provozní spolehlivosti se uvažovaly na potrubí
U-kompenzátory. Hydraulické výpočty i zkušenosti z dosavadních provozů
ukázaly ekonomicky únosnou možnost přenosu tepla i na velké vzdálenosti,
což potvrzují realizované parovody v ČSSR a v zahraničí. Z hlediska reali-
zace by však bylo nutné v dostatečném předstihu zabezpečit vývoj nebo do-
voz potrubních čáatí velkých rozměrů a podrobnější zhodnocení optimálních
parametrů páry pro přenos tepla.

V tabulce jsou uvedeny výsledky hydraulických výpočtů a z nich vyplý-
vající investiční ukazatele (včetně horkovodů budovaných ve společné tra-
se).

Varianta Délka Js
potrubí
km

SPOLANA, HERATOVICE

A-"normální" 7

7
7
7

celkem

A-"jištěná" 7

7
7
7
7

celkem

B-"normální" 7

7
7
7

1100
600
2x500
2x250

800
800
600
2x500
2x250

1100
800
2x500
2x300

Jt

10

25/11
10
10

10

25/11
25/H
10
10

10

25/H
10
10

Hmotnost
potrubí
na trase
tuny

1600
1200
1700
500
5000

1000
1900
1200
1700
500

6300

1600
1900
1700
800

Invest, nakl.
(hl. II. a III)
mil. Kčs
technologie stavební

80 14

101 15

celkem 6000 95 14
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B-"jištěná"

celkem

KAUČUK, KRALUPY

A-"noriaální"

celkem

A-"jištěná"

celkem

B-"normální"

celkem

B-"jištěná"

celkem

7
7
7
7

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

800

2x800

2x500

2x300

10

25/11

10

10

1000

3800

1700

800
7300

800 25 5800

700 40/11 6400

2x400 10 4900
171 CO

600 25 3600

2x700 40/11 12800

2x400 10 4900

800

2x300

2x600

2x300

116 16

273 45

25/U
10

25/11
1 0

21300
5800
2300
8100

7300
2300

342

129

45

36

9600 153 36

Popia řešení a úpravy v závodě Spolana, Neratovice

Úpravy výrobního a distribučního zařízení energetiky závisí na konr-

cepci přívodu tepla do závodu a na době, kdy bude dodávka tepla realizo-

vána. Dosud se předpokládalo přivést horkou vodu a technologickou páru

o dvou parametrech. Bylo by třeba zvážit i další možnost přívodu tepelné

energie o nejvyšším parametru požadovaném v závodě. Transformaci na po-

žadovaný tlak páry v závodě je třeba realizovat speciální expanzní tur-

bínou, kterou by se udržovaly alespoň částečně v provozu v době výpadku

jaderného zdroje rychlonajížděcí kotle.

Při stanovení rozsahu úprav v k. p. Spolana v souvislosti s přecho-

dem na jaderný zdroj se vycházelo z porovnání potřeb tepelné energie

závodu a dodavatelských možností jaderného zdroje pro chemický závod se

všemi jeho specifickými požadavky. Poněvadž ani v dosavadní světové tech-

nické praxi není dostatek zkušeností s jaderným teplárenstvím zvláště
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pro nepřetržité provozy, jsou popisovaná řešení založena především na

technických předpokladech, které bude třeba postupně upřesňovat. Tyto

předpoklady zahrnují:

1. JEOT je zdroj tepla, kde výpadek jaderného reaktoru velmi podstatně

omezuje nebo znemožňuje dodávku tepla.

2. Vzhledem k současné a k předpokládané investiční náročnosti jaderné-

ho zdroje je ekonomickou nutností dosáhnout co možno nejdelšího využi-

tí maxima. Z toho plyne, že by dodávka tepla měla být pokud možno ce-

loročně stálá.

3. Regulační schopnost dodávek tepla z JEOT vychází z distribuce tepelné-

ho výkonu mezi odběrem pro závody a kondenzačních turbín v JEOT. Tato

skutečnost podporuje závěry z předešlého bodu co se týká stálosti

dodávky. Dále je třeba předpokládat, že gradient možných změn odběru

bude malý. Prognóza spotřeb tepla k. p. Spolana (mimo spotřebu tepla

z vlastních zdrojů) dosahuje v roce 1976 max. 820,5 GJ/h (196 Gcal/h).

V roce 1980 - 1Ô28 GJ/h (245,5 Gcal/h) a v roce 1990 má dostoupit

hodnot 2231 GJ/h (533,0 Gcal/h). Pro krytí rostoucích spotřeb je tře-

ba ve Spolaně postavit nový kotel o výkonu 220 t páry/h s příslušnou

turbínou. Další zvyšování potřeby je možné krýt bu5 z jaderné elektrár-

ny, nebo výstavbou nové teplárny, protože růst spotřeb již není možné

krýt rekonstrukcí dosavadní teplárny. V ní bude nutné při přechodu

na jaderný zdroj dále instalovat dva rychlonajížděcí kotle o výkonu

2 x 150 t páry/h, které budou krýt špičkové spotřeby a požadavky při

poruše na jaderném zdroji. Tyto kotle se předpokládá umístit místo

těch z nynějších kotlů, které v období let 1980 - 1985 nebudou již

schopny provozu v souvislosti se zhoršujícími se vlastnostmi paliv.

Výstavba olejových kotlů předpokládá dosažení palivové základny pro

tyto kotle, ale protože jde o časově omezenou spotřebu, je její dosažení

reálné a pro dodržení koncepce zásobování z JEOT žádoucí. Tato olejová

palivová základna by mohla být po uvedení JEOT do provozu nahrazena

nebilančním přídělem topného plynu. Kromě instalace rychlonajížděcích

kotlů bude třeba v závodě provést další investiční akce.

Přiváděč páry - jde o vybudování tras přiváděčů páry od okraje závodu

k distribučnímu centru, kde bude nutné instalovat regulační zařízení pro

udržování konstantního tlaku páry z měřicí trati odběrů tepla. V sou-

vislosti s připojením závodu na JEOT, Kojetice, bude třeba provést přestavba

vnitřních rozvodů páry. Pro vracení kondenzátu bude vybudována centrální

sběrna kondenzátu a příslušné úpravy ve sběrné síti závodu. Pro zvýšení
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ekonomie provozu bude vhodné doplňovat vracený kondenzát demivodou ze

závodní energetiky. Pro řízení provozu bude vybudován tepelný dispečink

vybavený číslicovou měřicí ústřednou. Z této ústředny bude řízen provoz

teplárny závodu jako doplňkového zdroje k jadernému zdroji.

Provoz závodu

Při připojení závodu na jaderny zdroj energie by neměly nastat pod-

statné změny v zavedeném režimu provozu závodu. Bude snahou, aby byl od-

běr tepla stálý po celý rok. Sezónní výkyvy a kolísání odběru v průběhu

ďae bude vyrovnáváno zdroji tepla v závodě. V době výměny paliva v reakto-

rech JEOT bude nutné realizovat v závodě opatření pro eliminaci důsledků

výpadků jaderného zdroje. Řešení těchto stavů je samostatným problémem,

který bude nutné studovat a postupem času vyřešit. Výsledky řešení mohou

přinést další požadavky na investiční zabezpečení výpadku - např. zásobní-

ky tepla atd.

Řešení a úpravy v závodě Kaučuk. Kralupy

Současný stav vlastního energetického hospodářství k. p. Kaučuk je

charakterizován rostoucí disproporcí mezi zdroji a potřebami tepelné ener-

gie. Základním zdrojem tepla v k. p. Kaučuk je vlastní uhelná teplárna

s připojenými odběrovými kondenzačními turbínami 2x30 MW. Vzhledem k rostou-

cím spotřebám tepla pro technologickou výrobu se již v současné době pře-

těžuje racionální fond pracovní doby základního zařízení, a to právě v ob-

dobí, kdy jmenovitá kapacita teplárny klesá s rostoucím opotřebením zří-

zení a s přechodem na horší palivo. Očekávaný růst potřeby tepelné energie

v technologické páře dosáhne v k.p. Kaučuk v roce 1990 max. 2110 GJ/h

(504 Gcal/h), což je cca 2,8násobek potřeby tepla v roce 1975. Protože

rozšíření teplárny na kapacitu potřebnou pro výrobu tohoto množství tepla

je prakticky nemožné, jeví se jako jediné možné východisko napojení k. p.

Kaučuk na JEOT, Kojetice. Koncepce napojení zpracovaná EGP a CHP na zá-

kladě údajů GŘ Chemopetrol a k. p. Kaučuk předpokládá dodávky páry o dvou

parametrech, a to přímo do parní rozvodné sítě 1,6 a 0,6 MPa. Realizace

odběru páry z JEOT,.Kojetice, ve výši 160 až 280 Gcal/h, a to se zahájením

odběru v roce 1987, je v tomto smyslu nutnou podmínkou pro plánovaný roz-

voj technologické výroby. K. p. Kaučuk musí i v tomto případě rozšířit

do roku 1990 svou vlastní energetickou centrálu na celkový instalovaný

parní výkon min. 770 t/h. Ve spolupráci s JEOT, Kojetice, bude část vlast-

ního instalovaného výkonu uvedena do studené rezervy. Další část instalo-

vaného výkonu bude provozována jako tepelná rezerva. Pro případ přerušení

dodávek tepla z JEOT se bude požadovat bezpodmínečné udržení provozu
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hlavních výrobních linek k. p. Kaučuk. Tento požadavek bude nutné respek-

tovat jednak tím, že některé sekce parní sítě mohou být vybaveny poměrně

výkonnými parními akumulátory, jednak pro překlenutí cca 15 minut po vý-

padku tím, že by část kotelního parku byla rekonstruována tak, aby vyho-

vovala podmínkám rychlého najíždění se stoupáním výkonu až 20 % za min.

Je samozřejmé, že pro tento přechodný stav musí být k dispozici ušlechti-

lé palivo kapalné nebo plynné. K dalším opatřením, které by bylo nutné

realizovat v závodě v souvislosti s odběrem tepla z JEOT, patří přebudová-

ní parní sítě, výstavba tepelného dispečinku a rekonstrukce sběrné sítě

vratného kondenzátu. Ze všech uvedených opatření se jeví jako nejzávažněj-

ší optimální řešení důsledků poruchových stavů jaderného zdroje i jeho

plánovaných odstávek. Otyto problémy budou aktuální zejména v přechodném

období najíždění jaderného zdroje, které hj\ú delší než u klasických ener-

getických zdrojů.

Z technického a z ekonomického řešení vyplývá, že varianta zásobování

obou koncernových podniků tepelnou energií převážně odběrem z JEOT,

Kojetice,je mnohostranně výhodnější než varianta rozšiřování vlastních

energetických centrál a z hlediska dlouhodobého rozvoje jako jedině

možná. Lze předpokládat, že nároky chemického průmyslu na dodávky te-

pelné energie z JEOT, Kojetice, porostou i po roce 1990 nad dosud před-

pokládaná odběrová množství, a to v souvislosti s dalším dosud nespe-

cifikovaným rozvojem výroby obou připojených závodů. Tento trend pravdě-

podobně povede k požadavkům rozšířit JEOT, Kojetice, o další jaderný •

reaktor, se kterým se ve výhledové studii JEOT, Kojetice, ostatně po-

čita.

Vyhodnocením tepelných bilancí obou závodů můžeme dojít k závěru,že by

dodávky tepla pro oba tyto podniky bylo velmi obtížné zabezpečovat

z konvenčních zdrojů, a to z těchto důvodů:

2.1. alternativa k zabezpečení dodávek tepla z JEOT, Kojetice, je vý-

roba tepla v energetických centrálách na bázi méně hodnotného

hnědého uhlí. Pro očekávané spotřeby tepla více než 4 mil. Gcal/rok

v každém z obou závodů nepřichází v úvahu při dané palivové a

energetické situaci jiné, ušlechtilejší palivo

2.2. pro výrobu tepla v uvedených množstvích je třeba dopravit řádově

do obou závodů cca 5 mil. tun méně hodnotného uhlí za rok a
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umístit v oblasti nebo mimo ni ročně cca 1,7 mil. tun popelovin.

Pro dopravu uvedeného množství popelovin na větší vzdálenost by

nebylo pravděpodobně možné použít hydraulickou dopravu a doprava

popelovin po ose by vyvolala další obrovské zatížení dopravních

tras. Úspory na dopravě paliva představují částky 50 mil. Kčs/rok

pro každý" závod na úrovni roku 1990. Nároky na plochu úložiště

pro toto množatví popelovin by dosáhly zhruba 10 ha/rok. Uvede-

ný zábor půdy nelze v žádném případě realizovat v širší oblasti

obou závodů, kde je vysoce bonitní zemědělská půda

2.3. při zakládání obou závodů a řešení jejich generální koncepce nebyl

znám výhledový trend obou podniků a nebyly ani předvídány změny

v palivové a energetické základně ČSSR

2.4. spalování méně hodnotného paliva v tak velikém množství by mělo

svými ekologickými účinky nepříznivý vliv na životní prostředí

zvláště ve sféře zdraví obyvatelstva a ve sféře zemědělství.

K tomuto řádovému finančnímu zhodnocení však nelze přistupovat

jen z hlediska čísel, ale zejména z hlediska politického a so-

cialisticko-humanistického. Vliv exhalací ze Spolany způsobený

závodní teplárnou bude činit v roce 1990 35,5 % a v této veli-

kosti se stav zlepší. V přímých nákladech na zdravotnictví to

činí 2,6 mil. Kčs/rok, zvýšení rostlinné produkce v okrese se

projeví částkou 15,5 mil. Kčs a např. jen u chmele 1,7 mil. Kčs

2.5. je příznivý i zpětný vliv na účinnost JEOT, neboí každých 100

Gcal/h odběru zvyšuje účinnost o 2,5 %

2.6. eventuální využití nízkopotenciálních tepel pro závlahy nebo pro

půdní vytápění zvyšuje produkci o 30 %, což tvoří další přínos

2.7. úspora na pracovních silách představuje cca 400 pracovníků pro

Spolanu, Neratovice

Ekonomické porovnání podrobně uvedené ve studii /I/ ukázalo, že z 13

uvažovaných variant při dodávce tepla z JEOT, Kojetice, v množství

2620 GJ/h (625 Gcal/h) je ekonomicky nejvýhodnější varianta *B (plné

zásobování k. p. Spolana), u variantního provedení parovodu je pri-

mární otázkou bezpečnost provozu, po ekonomické stránce není zajímavý

rozdíl (cca 1 % ) .
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4* Komplexní posouzení všech vlivů jednoznačně prokázalo, že umístění ja-
derné elektrárny severně od Prahy v prostoru Kojetice může kromě výro-
by elektrické energie na bázi kondenzačních a protitlakých turbín a
kromě dodávky tepla pro hl. město Prahu dále zabezpečit dodávky tepla
pro oba chemické kombináty a umožnit jejich další rozvoj, vytvořit
podmínky pro pěstování zeleniny v blízkosti hlavního města, umožnit
další rozvoj odvětví průmyslové chemie využitím radiačního záření a
zásadně zlepšit prostředí celé oblasti. Je třeba vytvořit podmínky pro
realizaci této akce v daných termínech, nebol zpoždění by vedlo k vy-
sokým národohospodářským ztrátám.
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