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Dear col leagues,

this conference "Renewable Energy Sources "91" Is our fourth
conference we organize. The previous conferences "Applied Optics In Solar
Energy I - III" were oriented on solar energy only. This year we decided to
Incliido also wind energy, biogas and small hydro power, because those sources
uro uultaMo (or our loi.nl «. mull t Irwiu.

Another new thing Is that the main organizer of this conference Is
Czechoslovak Solar Energy Society, which was founded in 1990.

The main objective of this society is to promote renewable energy
sources. We believe that renewables can and must have more Important role In
energy balance both In Czechoslovakia and In other countries. This also an
Important way to improve the quality of environment and to reach sustainable
development.

We believe that this conference will be a fruitful meeting of experts
from many countries creating new professional and personal contacts and - last
but not least -will bring pleasant and successful days in antique Prague to
alI part icipants.

Ladislav Michal I řka

Viienl kolegové,

(•to konf.eranca "Obnoví to Iné zdro|« onorgle '01 " |e Čtvrtou
konferenci sv6ho druhu, ktorou pořAtUmo. PŕodchAzoJ(c( konfarenca "Aplikovaná
Optika ve Sluneční Energii I - III" konané v letech 1904, I9U7 a 100!) se
zabývaly pouze využi t Im sluneční energie, zatímco lotos Jsme ziběY rozílřlll
I o větrnou energií, bioplyn a malé vodní elektrárny, protože I tyto zdroje
|sou vhodné pro Cs. podmínky.

Také letos poprvé je hlavním organizátorem konference čs. společnost pro
sluneCnl energii, která byla založena v roce 1990.

Cil, který si klademe. Je při spít k ílrílmu uplatnení obnovitelných
zdrojů energie. Jsme přesvídfienI, 2e mohouamusf zaujímat daleko významní 15 í
mltto v energetické bilanci Československa I líných zemi. Je to Jedna z
důležitých cest jak zlepřit životni prostředí a přejit k trvale udržitelnému
rozvoji společnosti.

VSřlme, Ze tato konference bude přínosným setkáním odborníků z mnoha
zemí, Ze umožni navázání nových pracovních I osobních kontaktů a vSem přinese
příjemní prožiti dny ve středoevropské metropoli - starobylé Praze,

Ladislav Michal íčka
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THE WINDPARK OF JADE WINDENERGIE AT WILHELMSHAVEK -
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Experiences of the first 10 months

J. P, Schäfer G. J. Grom.
FICHTNER Development Engineering Jade-Windenergie
P. 0. B. 10 14 54 P. 0. 8. 7 07
0 - 7000 Stuttgart 1 D - 2940 Hilhelmshaven
Federal Republic of Germany Federal Republic of Germany

ABSTRACT
The Jade windpark consists of three wind energy converters (WEC) each

with a rated power of 640 kW and is the first wfndpark with machines of
this size in Europe. The purpose of the project is to demonstrate that
converters with a rotor diameter of about 50 m are suitable for supplying
power to industrial plants and public utilities. The wind energy conver-
ters of type Monopteros 50 are manufactured by Messerschmitt-Bdikow-Blohm
(MBB). They are single-bladed downwind machines with a rotor diameter of
56 m, hub height 60 m. The rotor blade is pitch-controlled and fixed to a
teetering hub.

The Monopteros 50 was scaled up from a proven 400-kW converter. The
converters were put into operation in the second half of 1989 with final
acceptance tests at the end of January 1990.

Within the period from January to May 1990, the three converters
supplied 707 MWh, 743 MWh and 336 MWh.

Summarizing it can be stated that the first months of operation were
needed to solve the teething troubles of this f1rst-of-a-kind converter
but proved on the other hand the viability of the chosen concept.

1. INTRODUCTION
The Jade Windpark consists of three wind energy converters (HEC)

each with a rated power of 640 kW (Fig. 1). The intention is to de
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monstrate that installations of this size are suitable for supplying
electricity to industrial facilities and to the utility network to the
required standards.

Single-bladed converters manufactured by Messerschmitt-Bfilkow-Blohm
(MBB) were selected. These have a rotor diameter of 56 m and a hub height
of 60 m.

The operating company of the windpark is Jade-Windenergie Wil-
helmshaven GmbH (JWE). This is owned to 90 % by the utility Gas- und
Elektrizitäts-Werk Wilhelmshaven and to 10 h by Bôlkow Aniagengeselischaft.

The total costs of the project amounted to 24.6 million DM, this being
financed from JWE's own resources and by grants from the state of Lower
Saxony and by the EEC.

State of Lower Saxony
EEC
Jade-Windenergie
Total

14.8 million DM
2.3 million DM
7.5 million DM

24.6 million DM

The total costs for the windpark are split into 18 million DM for the
converters and 6.6 million DM for the operating building and the infra-
structure. The Federal Ministry of Research and Technology supported the
development work performed on the wind energy systems.

Fig. 1: Monopteros 50 in the Jade Windpark
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2. DESCRIPTION Of WINDPARK
The Honopteros WEC has one rotor blade. It is connected to the rotor

hub via a teetering hinge, which means that during operation the rotor
blade can take up an angle depending on the centrifugal force and the wind
forces. The rotor speed varies in the range of 32 to 43 revolutions per
minute. This principle of design coupled with system connection via an
intermediate DC circuit to accom-modate variable speed operation reduces
the forces to be transmitted in the hub and the drive train and permits
light weight construction.

The tower is free-standing and made of steel whilst the blade material
is glass- und carbon-fibre reinforced plastic. The rotor blade is downwind
of the tower. During run-up and run-down its teetering motion is damped by
means of hydraulic cylinders. Power limitation of the converter is by means
of an electro-mechanically operated blade angle setting mechanism.

Also forming a part of the windpark is the information and operating
building shown in Fig. 2. Here visitors can Inform themselves about the
exploitation of wind energy in general and the Jade Windpark in particular.
Additionally this provides a venue for meetings of working parties, presen-
tations and conferences on wind energy and other topics.

Fig. 2: Operating and visitor's information building
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3. COURSE OF PROJECT
The Monopteros 50 WEC was developed to maturity for series production

on the basis of the Monopteros 400 demonstration converter. This de-
velopment work was concerned with the optimization of rotor diameter and
generator capacity, manufacture of the rotor blade, the entire drive train,
the heightened tower without guying, the operation management concept,
mechanical strength during operation, dynamic stability and the safety
concept. This work continued into 1989.

It was not possible to make a precise estimate of how long this
development work would take prior to project initiation, which meant that
commissioning was some 1.5 years later than originally planned. Preliminary
hand-over of the wind energy converters took place in January 1990.

4. FIRST OPERATING RESULTS AND EXPERIENCES
During the period from January to Hay 1990, the three converters

supplied 707 MWh, 743 MWh and 336 MWh. The design annual energy output is
2000 MWh for each unit. The reason for the diminished energy output during
these first months of operation was that various work had to be carried out
and some incidents occured during operation, as described in the follo-
wing:

Adaptation of generator control to the gene"ral wind energy converter
control system: Final setting and optimization of control and other
process parameters is only possible with the machine running because
a test bench in the workshop for a machine of such size is not feasi-
ble.

Adjustment of the hydraulic pressure of the damping system:
During normal operation the wind drag force and the centrifugal force
balance the rotor blade at an appropriate angle. This angle is
variable due to tlio teetering hub. During slnrt-up And, moro
important, during the shutdown procedure, the hydraulic dampers take
over this stabilization. Operation during the first month and
especially during the severe gales in January 1990 revealed that this
damper system requires particular attention and adjustment.
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During these gales, which were of a severity expected to recur every
100 years on average, wind speeds at the height of the hub reached 42
m/s. In addition, gusts from various directions, similar to whirl-
winds, were registered which caused the wind speed to increase from
25 to 47 m/s within 10 seconds. These extreme wind conditions showed
that the damping forces in the teetering system, in other words the
hydraulic pressure, would have to be increased.

In April 1990, lightning damage to the blade of one of the converters:
This blade was investigated in detail and subjected to numerous tests.
Evaluation of these showed that it is possible to provide effective
protection against lightning damage by fitting a metal cap to the tip
of the rotor blade and by covering the side faces with copper
braiding. This and experiences with other wind energy converters
showed that the problem of lightning was apparently underestimated in
the past.

The operating figures of the Jade Windpark as from January 1990 are
shown in Fig. 3.

JADE WINDPARK
3U*n.Y 1O UtUTV M m

P C I mr c «

Fig. 3: Supply of electric power to the utility system by the Jade Hindpark
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It became apparent during installation of the WECs that particular
attention had to be devoted to the infrastructure, that is to the access
roads and the area around the towers. Thus for erection of the converters
and for maintenance work, firm ground has to be available for transpor-
tation vehicles and cranes (Fig. 4). If this aspect is neglected during the
planning phase, trials with the cranes and transportation equipment may
reveal the necessity for improving the surroundings of the WECs.

A further lesson learnt during experience with this project is that
very strict site supervision has to be maintained. Shrinkage holes were
discovered in the foundation of one of the converters as it was being
erected. Following this, a check was made of all foundations and the
defects repaired.

In summary, it can be stated that the first months following
commissioning were needed to solve the teething troubles of the converters.
This is not surprising for equipment of this size, as it is not feasible
to set up test rigs for matching and adjusting the various parameters.
Apart from these initial problems it can be concluded that the selected
installation concept has proven its worth.

l-'ig.4. Installation of the Konopteros 50 in the Jads Vrindpark
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Thomas Breinholt
Danish Energy Agency
The Biogas Secretariat
Landemserket 11, 1119 Copenhagen K
Denmark, +45 33 92 67 00

THE DANISH PROGRAMME ON JOINT BIOGAS PLANTS

1. Background

The Action Programme for Join) Biogas Plants in Denmark was drawn up in 1986 by
the ministries of Agriculture, Energy and the Environment with tho purpose to clarify
whether, through a. technological development of full-scale joint biogas plants,
commercially competitive plants could be developed.

Tho Action Programme was initiated at tho boginning of 1988 and is being concludod
May 1991. The responsible body for the implementation of the programme - the
Coordination Committee • is composed of representatives of central and local
government authorities, supply organizations, agricultural associations, the biogas in-
dustry, research institutions and others, so that all affected parties would be involved.
The Biogas Secretariat - created at the Danish Energy Agency • is tho working body
of the Coordination Committee with the further responsibility of administering the
Energy Agency's grants to the large-scale biogas plants.

2. Method of the Action Programme

The Action Programme has been carried out in three major steps:

1. Evaluation of potential blogas-plant projects and selection of the most appro-
plate plants to bo included in the programme.
9 bicgas-plants were selected, 3 of which were already in operation at tho be-
ginning of the Action Programme. In order to gain a maximum of knowledge, this
selection was based on the wish to test different biogas-plant concepts as regards
biology, technology, biogas utilization, manure processing etc.

2. A 3-yoor data-collecting programmo
Daily oporalional data fiom tho 9 dciuonnlralion plants has boon coltoclod and
analysed. Tho Socrctariat has published a monthly bulletin containing Ilioso data
as well as other relevant information from each plant. To evaluate tho financial
performance of the demonstration plants, the Danish Institute of Agricultural
Economics has quarterly produced balance-sheets for each plant.

3. Analyses of the technical, financial, agricultural and environmental aspects
of the demonstration plants on the basis of the collected data.
Various detailed analyses has been carried out by the different research inslitu-

• The Blog&s Secretarial •
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tions represented in the Coordination Committee. The analyses has been carried
out within 5 different fields:
1. General description Description of biogas plants in Denmark

2. Biogas plant
technology

3. Agricultural and
environmental aspects

4. Financial analyses

5. Dissemination
prospects

Technical and financial analyses, transportation
economics, the biogas process and the utilization of
biogas.

The impact of biogaspiaiits on agriculture, ferti-
lizer utilization and hygioyne has been investigated
in various research programmes. Furthermore the
environmental impact on emmissions of C02, NOx,
SOx, ammoniaevaporation, methane-emissions,
alternative treatments of organic waste and effect
on leaching losses of nitrate has been investigated.

Plant economy and socio-economic analyses.

Evaluation of the overall biogas potential in
Denmark, dissemination scenarios, the biogasplants
of tho futuro, identification of barriors as well go-
vernmental instruments to stimulato continued dis-
semination.

The results arc being published in IS seperate reports, which form the basis of the
Main Report. An Interim Report was published in may 1989, and summaries of this
report were published in English, German, French and Danish. Other information
activities has included video-production, seminars, staff training courses, exhibitions,
leaflets and Ihe production of a quarterly magazine "Biogas News".

The Action Plan for Biogas Plants in Denmark analyses 9 plants which differ from one
another in type, size, organizational structure and numbers of farmers attached; Figure
1 shows when the plants were established and started up and when Ihe three oldest
plants were converted.

1990

V. HJ»nrU«lev
V«ggar
Skovsjlrd
tevtnd*
Striding

R«wi1ngo
Rib*
llntrup

In operation 0 Est»b11shed S J Reconstructed

Figur 1: The demonstration plants under the Danish Biogas Programme

• The Biogas Secretarial •
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The structure of a joint biogas plants.
The lerm 'Joint Biogas Plants' covers the whole system from the collection of liquid
manure from the individual farmer, to returning with fertilizer, storing, and spreading
the degassed product on the soil. The total system is illustrated in figure 2.
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Sluny wnptttr
Container (tony)
fíftlM

Intake prt*
trtauntnt and
prtsantutlon
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High pressure ttorag*
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UlllltaUonol
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. Corflposl pfoouctfon
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Compoit(torag«

Fanning
Mirint gantont
Pttrtlt ganltns

Figure 2. Diagramme of the structure of a joint biogas plant

Biomass used in the plants
Although the joint biogas plants mainly use liquid manure to produce biogas, all plants
supplement the slurry with other types of organic waste (10-15%):

* Industrial organic waste (abbattoirs, dairyindustdes, fishprocessing plants etc.)
* Presorted household waste
* Sludge from purification plants
* Energy crops (planned for in the future)

Many advantages are attached to adding other biomass than liquid manure to the
plants. In many cases other organic waste is more easily convertible than liquid
manure; it also greatly increases gas production without any signiGcant rise in running
costs. At the same time the plants earn money for receiving waste which would
otherwise have to be dumped on a landfill or directly on farm land. Finally, the
fertilizer value of the waste is exploited in an optimal manner by returning it to farm
land substituting artificial fertilizer. The plants are very careful that the organic waste
meets the requirements as to heavy metals and hygiene thus ensuring that it can be
spread onto farm, land without any restrictions; this is a precondition for running the
plants.

• The Blogu Secretarial «
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Results of the Action Programme

Technology and gas production at the joint biogas plants have been greatly improved
in the course of the last three years. Most of the plants aro now operating reliably with
a constantly high production of gas; this high gas production is due both to the
addition of organic waste and to the fact that the plants have become more technically
reliable. Figure 3 shows Ihe month by month development in gas production at all of
the joint biogas plants since January 1988.

m3/Mth
1400

1300

1200

1100

1000

Jin «pf Jul od |in apr |ul « * |«n apr jul oet Jan

V u l w H Vcggw Skovtglni Dtvlnd* Slndlng Ftngal Ftovnlng* Untmp

Figure 3. The gasproduction from the joint biogas plants 1988-1891

It has proved to be the case that running a now joint biogas plant In, can take a long
time from the points of view of technology and process; this is partly due to the desire
to develop and test new technology at the new plants based on experience from the
older plants. In other words, the blueprints of tho joint biogas plants have not yet been
standardized and it is still possible to improve the technology.

Financial performance of plants
All biogas plants are private companies, except Sinding Biogas, which is owned by
Heming Municipal Heal Supply. The subsidy trom the slate has been in the range of
28-40% of tho total investment. The oldest biogasplants will - duo to outdated and
Insufficient technology • novor bo ablo to rolum tho investments. These plants have
been converted in step with experience, and therefore have high and stable gaspro-
auctions now.

The results of Ihe financial analyses - on the grounds of the most profitable of the
biogasplants • point to the fact, that a biogas plant built today with existing technology

• Th« Blogu Secretariat •

Kit
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is profitable from the point of view of company finance and social economy, provided
that
1) the plant can sell the gas produced at a price that compares with, for example,

the price of natural gas, and
2) Income accrues trom receiving other organic waste.
3) tho planl producos combinod heat and power

These provisions are realistic expectations for tho future. Moreover, a levy on CO2,
higher landfill disposal costs and consequently higher waste treatment incomes will
add further to the profitability of the plants. Howevor, the economy is very sensitive to
increased running and maintenance costs and gas production that fails to materialize.
In order to ensure continuity in the technological development, future planta will need
subsidies or the like for some time yet; this support will gradually be phased out over
a short number of years.

Fanners financial situation
The individual farmer attached to the biogas plant doesn't pay anything for the
transportation and the processing of the manure. On the contrary, ho profits in several
ways from participating in tho joint biogas plant. Tho total avorago economic profit por
fanner in the suppliers' association has boon found to bo approx. DKK 10,000 por
annum. This advantage can be divided up into savings in connection with:

Storage of fertilizer in the form of cheaper storage tanks;

Spreading of fertilizer less use of labour as the biogas plant transports the fertilizer
to decentralized storage tanks, near to where it is spread

Purchase of commer- belter distribution of manure from domestic animals
cial fertilizer i.a. to outlying fields where animal fertilizer has not been

applied before. More importantly, the addition of nutrient-
rich organic waste significantly reduces the need for artifici-
al fertilizer.

Agricultural results
The following conclusions can be drawn from Iho agricultural analyses:

Utilization of Nitrogen, Phosphorus and Potassium
Nitrogen is mineralized during digestion resulting in a 10% higher NH( content
than in non-digested slurry. Thus the N effect of the digested liquid manure can
be expected to increase, provided adequate equipment is used for spreading.
One experiment has demonstrated a significantly lower dogroo of donitrification
when degassed as opposed to non-dogassed liquid manure is applied, resulting
in a lower discharge of nitrogen into tho atmosphere. The probable reason is that
tho oxygen content of the soil falls moro when non-degassed liquid is converted
providing the (anaerobic) denilrification bacteria with better conditions.

Being much more homogeneous than cattle manure in particular, degassed slurry
is easier to dose evenly. In contrast to viscous and lumpy manure, there are no
problems involved in using a manure injection applicator to spread degassed
liquid manure.

• The Blogw Secretarial •
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Sanitation of the liquid manure at the biogas plant allows it to be spread on
grassy areas in the growing season resulting in a higher degree of N exploitation.

Analyses of the degassed liquid manure provide fanners with a precise evaluation
of nutrient content and enable them to utilize the manure Írom their domestic
animals to the optimum through belter fertilizer planning.

The system of decentralized storage tanks has meant that apart from being able
to spread slurry on fields that have never had domestic animal manure applied to
them, the farmers hava become more flexible with regard to spreading liquid
manure at the most favourable time, thus securing a bolter N effect.

Because of the lower viscosity, which means thai degassed liquid manure does
not adhere lo leaves, ammonia evaporation is not greater when degassed rather
than non-degassed liquid manure is spread by normal vacuum tank spreader
despite the higher pH and the greater concentration of ammonia.

The risk of increased ammonia evaporation from the storage tanks due to higher
pH valuo of the degassed liquid manuro, can be countered by covering the tanks
with special membranes developed during the Action Plan. Additional advantages
aro, (lial the mothano produced in Ilio storage tanks can bo utilizod and that
rainwater is kept out.

It has been proved that by mixing liquid manure from cattle and pigs phosp-
horous and potassium are more optimally distributed from a fertilizer point of
view.

Other effects
A very important aspect is, that farmers with animal husbandry, usually are more
than self-sufficient with regard to phosphorus, the most expensive fertilizer. To
ensure optimal utilization of the nutrient salts in the manure (and thereby mini-
malize leaching losses) - included the N, P and K contained in the industrial and
household waste • an export from farms with animal husbandry toward plant
breeders is necessary. This will also improve soil quality. Joint biogas plants func-
tion as well-organized distribution systems, otherwise rarely available.

As manure can be bought and sold through the biogas plant, farmers have be-
come more aware of the fertilizer value of liquid manure; they have accom-
modated domestic animal manure better into their fertilizer schedules.

Environmental Aspects
The advantages of joint biogas plants are both real and potential. Tha real advantages
have been documented and the potential advantages, while probable, have not yet
boon moro exactly qunnlifiod.

Real advantages
The production of cnorgy from domestic animal manuro (and all other biomass)
displaces fossil fuels and is almost CO,-nou(ral (1-294 C02 emitted compared with
the substituted fuels, due to diesel used for transport) which means no net
addition of the greenhouse gas, CO,, to the atmosphere.

• The Biogas Secretarial •
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Industrial waste and - in the longer term • household refuse is done away with in
the biogas plants, displacing dumping and incineration of waste, and the nutrients
in the waste are recycled to fanning land achieving sizeable agricultural and
environmental advantages.

Degassed as opposed to non-degassed liquid manure is the source of far fewer
unpleasant smells.

Bettor distribution of N, P and K between the farms has resulted in lesser over-
fertilization from farms with a surplus in relation to crop requirements.

Potential advantages
The normal methane emission from liquid manure tanks on farms is reduced by
degassing the slurry in a biogas plant. As methane is also a greenhouse gas this
has a beneficial effect.

By means of the increased N effect, the organization and infrastructure of the
biogasplant, nitrate leaching is reduced from the attached farms.

Ono of Iho effects of reduced donitriflcatlon will bo boltor utilization of N resulting
in less need for artificial fertilizer.

An important potential aspect currently being investigated is the possibility that
farms attached to a Joint biogas plant to further reduce nitrate leaching due to the
spreading of manure from their domestic animals. As manure from great areas are
collected and therefore concentrated at the joint biogas plant, various manure
treatment technologies can be attached, such as:
* - Reversed Osmosis. A full-scale experimental installation has been construc-

ted at the Lintrup plant where the degassed material is separated into a fibre
fraction (c.10%), a fertilizer concentrate (c.35%), and water (c.55%). After
storage in lagoons, the water is piped to a river. A special 3 year experimen-
tal programme will verify or disprove the advantages and potentials.

* Other future technologies of manure treatment.

Potential disadvantages
Increased need for transport resulting in wear and tear on roads and incon-
venience to traffic.

The potential of joint biogas plants in Denmark
As a measure of comparison, it can be mentioned that today the 9 plants receive about
1-2% of the maximum amount of the estimated total usable amount of organic waste in
Denmark. The economy of the plants necessitates the addition of a certain amount of
other organic wasto to Iho manure from domestic animals. On tho basis of tho dis-
tribution botwoon domostic animal manure and ollior lypcs of wasio, it is estimated
that it will bo possible to exploit 20-30% of domestic animal manure in tho long term.
Energy crops, however, is not a limited ressource, and could widen the perspectives
significantly. The Danish Government will through a Biomass Development Program-
me launched this year, consider this perspective in greater detail as one of the
options regarding utilization of biofuels • one of the advantages of biogasproduction
being the recycling of the nutrients used in the energycrop-production.

• Th« Biogu Secretarial •
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Do c.In£.Lodislav Dvořák,CSc.
hoc .111,-5.Karol Trnobran£>ký,Cácr

ČVUT Praha, fakultu strojní, katedro tepelných a jaderných
energetických zařízení

V dřevozpracujících závodech vzniká při zpracování dřevní
hmoty určitý podíl ve foiufi od podíl. Pochopitelnou snahou dřovo-
zprncujících závodů je tento podíl snížit no minimum. Dřevní odr
pod se závody sniJŠí vyučit jako surovinu pro další technologické
zpracování. I přes veškerou snahu vsak zůstává část dřevní hir.oty
ve forniS tzv. "nezpracovatelných dřevních odpndů". Tyto odpady
je pak možno využit pro energetické účely jako palivo.

ObdobnS jako u běžných druhů poliv jsou i u dřevních odpudů
ukazatelem kvality poliva hodnoty:

a) obsah vody o popele v palivu
b) chcuické uložení hořlaviny pnlivn
c) obsah prchavé hořlaviny
d) výhřevnost paliva

PředevSím je nutno upozornit na to, že v nai-eir, dřevozpracu-

jícím průmyslu se používá rozdílné vyjadřování obaahu vody oproti

běžné energetickú praxi. Tato rozdílnost, pokud noní hned v počátku

objasněna, nuže vtíat ke značnýra technickým nesrovnalcsten.

V dřevozpracujícím průmyslu se obsah vody v dřevní htr.otč

vyjadřuje dle vztahu:
Hl ~ H2

Vfd =
 1 H 2 • ICO (Si)

kde značí H, - hmotno.'Jt vzorku 3urové dřevní hrr.oty (l:g)
H2 - hn;otno3t vzorku po vysušení ^kfí).

V energetice se vyjadřuje obaah vody (při stojném použití označení)
vztahem:

r 100

Z uvedených vztahů je patrno, :;o např. oboohu vody dle energe-

tických zvyklostí W = 50 '» odpovídá v črcvnřaké ;.raxi obsah vody

V/d = 100 '*. Froto jo nutno vždy přesně znát o jaké vyjadřování

obsahu vody se jedno, iro vztíjeoné porovnání obsahu-vody v dřevr.í
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hú.otí je nožno použít obr.l
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Vzájemné porovnání energetického a dřevařského

vyjadřování obsahu vody v dřevní

Cbr.l

V závislosti na technologii výroby o typu dřevozpracujícího

závodu se obsah vody v dřevní hmotč pohybuje v širokém rozmezí

a to <7 * 7 až 60 %. V dalaíci textu budeme vidy používot energetické

vyjadřování obsahu vody.

Chenické_slo2ení_hořlavin;£_£3liv8

Gheisiclcé složení hořlaviny rušných druhů dřevní hnoty je

uvedeno v tabulce I. 1-ro cožnost porovnání je v tabulce uvedeno

i složení božného hnědého uhlí a obsah popelovin v sušině paliva A .

Jak je a táto tabulky potrno, je prvkové složení různých druhů

dřevní hrcoty o kůry pmkticky shodné. Vzhlečem k tomu bude i výhřev-

nost pro daný obonh vody V/ prakticky uhodná.

složka
%

C

H2

°2
G

K a __

johlič.

51,0

6,2

42,2

-

OA6

d ř e v o
listnaté

L-0,0

6,15

43,25
-

OA6

lA0

omíSené

50,5

6,2

42,7
-

0x6

lz0

kúra

51,4
6,1

42,2

-

- -9.1.3

2t3„_.

hnědé
uhlí

69,5

5,5
23,0

1,0

1x2
25



O 16

Velkou preôr.ostí dřsvní hmoty jako palivo je to, že neobsa-
huje síru a tak při joho spalováni nevznikají škodlivé plynné
exhaláty síry. To přispívá nejen ke zlepšení ovzduší při event.
změnČ polivové základny z hnčddho uhlí na dřevní odpad, ole '
umocňuje i podatstná snížení teploty spalin odcházejících do ko-
nina. Teplota rosnéno bodu 3pnlin je při nulovén cbsahu 3Íry
v palivu pouze funkcí parciálního tlsiku vodní páry ve spalinách.
Určitému parciálnímu tlaku vodr.í páry ve apnlinách odpovídá, přísluš-
ná teplota rosného bodu Uchto spolin, její* průběh je patrný
z obr. 2.

/u

o 60

*" 50 *——

—

***
""*

0 10 20
W [%]

30 A0 50

Obr.2 Teplota rosného bodu 3palin při spalování dřevní hrcoty
v závislDati na obsahu vody \i a součiniteli přebytku
spalovacího vzduchu

Výhřevno3t dřevních odpadů je zfivislá na obsahu vody W a
proto se její hodnoto bucic pohybovat v siŕokétr. rozmezí. i-růbĚh
v»hřevno3ti dřevních odp/idň v aavioloati na oboohu vody je patrný
z obr.3. 2dn je pro možnost porovndní vynesono i výhřevnoat
bS?.ného hnřdého uhlí. Provozní hodnoty ukazují, Me při obaahu
vody v dřevní hmot S W = O až 2tí \í je výhřevnoat vyeší než u hně-
dého uhlí.
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O 10 20 30 40 50 60
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Obr. 3 Výhřevnost di-evních odpadu v závislosti na obsahu vody

Obsah prchavú hořlaviny základních druhú dŕovin je prakticky

konotantní v hodnoto 75 #. Důležitou hodnotou pro spalování je

intanzita uvolňováni prchavé hořlnviny I [ ',í J .

Jako příklad uvádíme na obr.4 průboh intenzity uvolňováni prshnvé

hořlaviny ze smrkové káry v zóviolosti no teplotě žíhání t L°CJ

pro určité tri doby žíhúní f = 12, 7 a 3 a(?c.

eo

60

• - •

n

T-12

n «'M f
j It i

í if A 1

N \ y'
/>.

\

Cbi.4 Intenzito uvolňov/uií jn-cluivi' lioMuviny

zp. smrkové kůry

Obrázek intenzity uvolňováni prehové hořlaviny uk«zuje, že

při určité teplotě se v průběhu uvolňové ní objevuje ostré caxinum,

kdy ae z dřevní hrcoty vylučuje převážná část celkového obs3hu

prchavé hořlaviny. Konstrukce spalovacího zařízení proto cusí s tou-

to skutečností počítot. Fokud by pr;ichvd hořlavina proudilo do spalo-
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vacího prostoru bez dokonalého míaení aeapolovncíra vzduchem,

neproběhne dokonalti vyhoření, což bude mít za následek vysokou

tepelnou ztrátu vlivem chemické nedokonalosti upalování.

Z těchto důvodů je velmi význemné míato přívodu a množství

sekundárního-spolovueího vzduchu. Vliv pooěru innoŽ3tví sekundár-

níVo s priiLÚrního spalev ucího vzduchu je patrný z obr.5, pro

dřevní odpady s obsahem vody Ví = 11 S n Ví = 40 '£.

1.5

— 1

8 0.5

0

I
11%

\
\

X

W - 40 %

1.0 1.5

VsAp M

Obr.5 Vliv přívodu skundúrního spulovaciho vzduchu (V )
ke vzduchu priraárníinu (V ) na obsah CO ve
3palinách p ř i spalování dřevní hmoty.

Z obrrfzku 5 je pat rno, žn zejména p ř i sptilovfíní suchého
dřevního odpadu muaí sekundární spalovací vzduch být v poníšru
k primúrnínu v rozmezí 1 oš l f 5 .



Velmi rozšířenýQ typeo zařízení pro spalovv.ní dřevního

odpadu jak v naší republice tak i v zahraničí je zařízení

se spodním přívodem paliva jehoa provedení je putrno z obr.ó.

pásmo uvolňování
prch.hořlovlny

pásmo vyhořívání
prch. hořlavin

rfcr
zh-k

pósnxj hoření

primář, vzduch

J^7
\, sekund.vzduch

doprav, šnek
pásmo sušeni

Obr.6 Schonu aptilovncíha zařízeni dřevního
odpadu so spodním přívodem palivo

Základní otázkou zůstává do jakého maximálního obsahu vody

v palivu lze spalovat dřevní odpad bez nutné stabilizace pří-

davnýrc polivcia. Pokud bude spolivaci komora provedeno ze Samoto-

vého materiálu bez odvodu tepln je nuntno dodržet požnčovek, oby

teplote plarcenc bylo csinimiilně 9OO°C. Při podkročení teploty 900°C

dochází při nevyhořelých plynech ve spalinách k reakci:

co2
2 CO

-,0,,která při teplotě pod 9C0 C probíhá směrem vlevo a přechází na tvar

2 CO C0 2 * C ,

kde uhlík C se vylučuje ve formě sazí. To' je však nežádoucí jev,

k terénu chceme When provozu zubrnnit. Pro upalování dřevní hisoty

při součiniteli přebytku spalovncího vzduchu (A = 1,3 o při tep-

lotě spalovacího vzduchu 20°C p.nk vychází ci-.jxinální obsah vody

vaax = 6 0 %'

Nevýhodou tohoto zořízeni je toké tn okolnost, že dřevní

oupud cusí být drcený bez veUiíuh kttuA.

lialšíp. typer. spalovacího zařízení na dřevní odpad je spalovací *

komora se svislým keramickým roštem. Její provedení je patrno no

obr.7. V tomto případě se jedná o kombinaci opalovací komory s vý-

mční-cera spaliny - vzduch o tepelnéc výkonu 1 MV/.
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Obr.7 Spalovno! zařízení se svislýn; keramickým roštem
v Jcocbinaci s výměníkem spaliny - vzduch

1 - cyklonový odlučovač pneumatické dopravy paliva

2 - rotační turniket, 3 - dvířka pro rudní přikládáni kusového

odpadu, 4 - vrstva paliva, 5 - svislý keramický rošt, 6 - obezdívka

spalovací komory, 7 - dvířka pro odpopelňovéní a zapalování,

£ - přívod primárního spalovacího /zduchu, >) - přived sekundárního

spalovacího vzduchu, 10 - spalinový obtokový kjnél pro případ

poruchy vzduchového ventilátoru, 11 - trubkový výměník spaliny -

- vzduch, 12 - žaluziový odlučovač popílku, 13 - kouřovod pro

přirozený tah kotnína, 14 - spolinový ventilátor, 15 - uzavírací

klapka obtokového kanálu, 16 - ocelový komín, 17 - vzduchový ven-

tilátor pro přívod vzduchu do výměníku.

Při spalování dřevních odpadů nelze oponenout provozní potíže,
které mohou nastat při odvedu tuhých úbytků po spalování. I/řevní
odpad ir,á sice pnlý obsah popelovin, ale poměrně nízkou teplotu
/cáknutí, tavení a tečení popelovin. V mnoho případech se stává, žo
nánosy popel >v.in, ktoré ao nalepují na kemndeké stčny předtopeniS-
tě, difunduji do vyzdívky, která ao po tenkých vrstvách odlupuje.
Na obr. 8 je patrná zavialoot teploty nediazeného pl-imenc na obsahu
vody v dřevní hrcotš a součiniteli přebytku ap.il-vncího vzduchu o( .

V případě suchých dřevních odpadů hroaí nebezpečí, že popelo-
viny budou v tekuté fortrě. Snížení teploty nechlazeného plamene je
nožné provést zvýšením součinitele přebytku apnlcvacího vzduchu** .
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Obr.8 Teplotu neohlíženého plamene při spalování
dřevní hmoty

Tím se viink zvýčí objen; spalin odcházejících do komína n tím i
komínová ztráto kotle, ľrcto by bylo v tomto případě přínosem
přikročit ke zplyňování dřevní hmoty y opalovat pale dřevní plyn.

Zvyäování tepelného výkonu kotlů na spalování dřevních odpadu
naráží na nepříznivý pcEěr cesi učrnýí; objemem a výhřevností,
ílapř. pro kúru s obsaher; vody \l = 50 % je tento ponižr oproti
běžnému hnědéinu uhlí následující
Kára : 0,00029 o 3

Pro stejný výkon kotle je při opalování kúry objemová spotřeba
paliva vyšší oproti uhlí 6,27 krát. Zleptení tich*.o pomžrů je
možno provést vysuiením dřevní hnioty. Vysuširae-li dřevní odp&d
ze surového otnvu '.V = 50 ',j ;. i hodnotu \i = 10 ';j bude to znamenat
zvýšení výhřevnosti dřevní lim o ty :

obsah vody V.' = 50 Si Qn = 7,17 UJ.k/f
_1

obsah vady \7 = 10 % Q n =ló,7 í.'.J.kg .
Uvedeným vysušením dřevní hmoty oe zvýší její výhřevnost 2,33 krát.

Pokud by na vysušení dřevní hmoty navozovala jeňtě technologie

briketování dřevní hiooty je možno docílit následujícího porovnáni

s hnčdý.T. uhlím:

Hnědi? u h l í : O,OCOO622 a?, i.J'1

T1
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brikety z dřevní hmoty (V.'=10») 0,000047 m^.liJ"1

hnědé uhlí O.00CO622 tn^.MJ"1,

což je ve prospěch briket z dřevní hmoty hodnote 0,75 krát menší

než u hnedého uhli. Cesta briketovaní dřevních odpadů by ucožniln

jejich využití pro lokální otop v domácnostech. Tato koncepce se

uplatňuje ve Švédsku, Itálii a dnläích státech.

Zplyňování dřevních odpadů by poskytovalo nožnost použití

vyrobeného plynu pro pohon spalovacího motoru, nebo SP:J1Í;VBCÍ

turbíny, kterd by poháněly el.generátor.

Složení plynu z dřevní hrkoty je JJSÍ následující:

CO 24 * CH 4 2,8 %

CO 2 10 % 0 2 0,5 %

H 2 14,5 % N 2 40,2 %

výhřevnost plynu Q n = 5 500 kJ.m"
3 (0°C; 0,1 LíPn)

teploto plynu na výatupu z fsenerátoru je cca 32O°C.

Vyrobeny plyn by bylo možno použít i pro pŕícié spalování

v kotlích. Jdnalo by se přeLeváím o rekonstrukci kotlů na spalovánjí

plynu a kapalných paliv, kde náhrada přímýn 3palováním dřevních

odpadů je někdy z konstrukčního hlediska neproveditelná.

2_á_v_6_r

3nergetick<S využití dřevních odpudň nuže mít stále nerůstající
význam. Jeho význam podtrhuje i to, že se jedná o obnovitelné ?dro-
jo energie. Z tohoto důvodu se výzkumem zpracování dřevních odpadů
intenzivně zabývá řada vyspělých států kde je výzkuc zarcěřen i ne
výrobu topného oleje z dřevních odpadů.

I v n-iiiich podmínkách je nutno ae <3iv;it na dřevní odpad juko
na cennou aurovinu a snažit se zvyšovat tapelr.ou účinnost kotlu
spalujících dřevní odpady na maximálně možnou míru.
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iCIVER UTILIZATION Of WCGL V;A£Ti£

ii L . , l r n c b r t n s k i ' K . , TU Jŕr&gue, F e c u l t y cf .-ítchí-nictl e n g i n e e r

At prccuction unč treatment of wccr F.Í.5£ there is fcrz.ed
c part of v.r;Ete which ctnnot be use.1 for further tre&tr.ent but
cun be usec: it substitute fuel fcr ss&ll inciistriul toilers.

In the peper sre iiven iruiexes cf quality cf v:occ truEF. ct
fuel &.nd are {.riDlysetf conditions for their suitable cacbustion.

icrticulfcr attention is /:iven tc reletEir.;- vcl&tile i.ntter
at the te£innin£', of burniru: &ni to suitctle cepi-rtticn rtte of
flov,- cf prit&ry trna seconitry ccntusticn tir.

At the enc of the p&per ;.re given basic types of combustion
nevices for v.coc wsctes.
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MIND ENERGY IN DENMARK

Jísrgen Leaning U Fleming Secher

The Danish Enargl Agency, Danaark

General Energy Policy

In 1973 Denmark was 991 dependent on imported energy supplies

mainly oil. The increases in oil prices therefore emphasized

the ne d for changes in the energy structure in Der..nark.

Some of the main Issues in this change have been; optimal use

of energy to improve energy efficiency, exploitations of the

Danish oil and gas resources in the North Sea, extended use

of district heating, combined heat and power production and

development of renewable energy supplies.

An overall result has been that todays total annual energy

consumption of 780 PJ is less than the consumption in 1972,

and the dependence on oil is now only around 50%. At the same,

time Denmark is well on the way to be self-sufficient with

oil and gas. This in a period where there has been a substan-

tial growth in GNP ( 25* ) . »

Also the policy has given a good basis for the future, where

the recommendations given by the UN-Brundtland Commission in

the energy field sets new goals concerning energy and envi-

ronment. This because Denmark has put great effort into R&D

in order to reduce the environmental impacts by the use of

coal, which has been, and in the future is expected to be.



the dominating fuel for electricity production. The new Ener-

gy Plan adopted by the Danish Government in 1990 involves

several measures to fullfill the recommendations of the

Brundtland Commission.

In the years to come we expect a further decrease in our

energy consumtion. Priorities will be given to energy savings

in all sectors, further use of combined heat and power pro-

duction, environmental aspects by coal use, use of natural

gas and renewable energy resources.

Particularly In Wind Energy, the Danish efforts have shown

substantial results. The wind turbines have become a signifi-

cant element In the Danish landscape, and the Danish wind

turbine manufacturers have gained a substantial part of the

international market.

(find Power in Denmark

The experience of using wind power Isn't quit new. As In many

other countries wind power In the earlier days was the domi- f

natlng source of mechanical energy in an agricultural society

in areas lacking hydro power. F.ex. Denmark had until latter

half of the 19th century approx. 3000 commercial wind turbi-

nes, and more than 30.000 farm-mills. It Is estimated that

the capacity of working wind turbines was between 150-200 MW,

at that time.

Because of the development of other energy resources wind

power lost general Interest and only few new wind turbines

were built up to the early seventies. At the same time most

of the old wind turbines were removed.

After the energy crisis the interest of exploiting the wind

energy raised again and based on the esperience of some few

research projects carried out during the forties and fifties

a comprehensive R&D program was started In the mid seventies.

This was followed by a subsidy scheme in 1979 including the

today existing system for certificate of wind turbines.
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In 1990 about 2.5 PJ or Just under 2% of electricity requi-

rements is expected has been met by wind energy.

The maximum potential can be calculated by charting the wind

resources of the entire country and then estimating the ex-

tent of wind energy power production obtainable by means of

the most efficient turbines. But in order to arrive at a rea-

listic potential, energy yields and environmental benefits

must be weighed against the considerations that suggest li-

mits to the number om wind turbines in the landscape.

No concrete, national estimate of these interests has been

carried out but the provisional estimate of the Danish Energy

Agency is that the annual wind potlentlal is approx. 30 PJ

after allowance has been made for land and fishery Interests;

this estimate assumes wind turbines both larger and more ef-

ficient than those now in operation. It is estimated that it

is possible to place about 18 PJ onshore. Those offshore in-

volve relatively great uncertanity about realistic potential;

the results of the offshore trial projects now being planned

should enable more reliable estimates to be made.

The efficiency, operational stability and economics of wind

turbine* have improved greatly in the past ten years. It is

expected that the technology will develop further, and the

capacity of the wind turbines will grow. Hence it is expected

that new wind turbines in suitable locations will produce

power at a socio-economic price that matches the production

price of traditional power generation. *

As earlier mentioned, at provisional estimate shows that a

large wind potential exists on land, but in the actual siting *

of wind turbines account must be taken of a long list of con-

siderations, especially agricultural and recreational inte-

rests. Most of the really interesting, windy locations are

near the coast coincide with areas of natural or recreational

interest. Regional plans are to balance these Interests.

The potential offshore areas may in many cases coincide with
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areas of biological interest of an international character.

To what degree wind turbines can be used in maritime locati-

ons will depend on the technological and ecological experien-

ce of the planned demonstration projects.

Government Policy

Denmark leads the world in wind turbine technology and Danish

wind turbines now operate well, from the point of view of

operation and economy. Because of this. Government subsidies

for construction were gradually reduced and finally abolished

in the middle of 1989.

In 1989 the Government

tabled a bill setting out a new approval procedure for

wind turbines and for connection to the electricity grid;

introduced an export guarantee scheme for wind turbines.

The Government will work for further deployment of wind tur-

bines in Denmark and at the same time support and strengthen

the position of the Danish wind-turbine industry abroad. This

will include continued participation by the power companies

in wind energy expansion, with a view to continued technolo-

gical development, aiming to establish, before 1 January

1994, wind energy plants yielding an additional capacity of

100 MW.

Participation by power companies in expanding and developing

of wind energy is organized in conformity with the recommen-

dations laid down in the Joint report by the Ministry of

Energy and the utility companies on increased use of wind

power.

Increased expansion of wind energy makes demands on physical

planning since access to suitable locations is limited. Hence

more coordination is called for between the interested parti-

es to ensure optimal utilization of the siting facilities
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allocated by the physical authorities.

The Government will

appoint a committee to define the premises for future

wind-energy expansion, including factors such as updated ,

charts of wind resources measured against aria and nature

Interests, noise, etc.;

reassess the criteria of local and consumtIon-based links

etc. for the private expansion of wind turbines;

regularly review existing indirect subsidies to wind-

generated electricity as the economy of privately owned

wind turbines improves;

continue the programme of Research and Development;

continue the work with the certification system and har-

monizing procedures within EEC and world wide.
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POSSIBILITIES OF WIND ENERGY UTILIZATION

IN CZECH REPUBLIC

Prof.Ing.arch.VI.Dlesek.DrSc - RNDr.J.ŘÍmal.CSc

Production and consumption of energy in all the world and

especially in our republic in a good deal is a considerable

ecological load for living environment. All renewable types

of energy are from this point of view a big hope of mankind

even though their use is relatively low at present.

The greatest hopes are given to the use of solar energy

as you can also see from our traditional meetings. There is

about 3,87.106 W of "radiate achievment" of the Sun and the

part of it coming to the Earth is 17.10 W. From this amount

about 67% is returning back to the space and on the Earth there

is left about 33% (4.10 1 6 W /*/ 0,16 - 0,20 kWm' 2). Nearly all

this efficiency seems to be at the circulation of water, the

rest is producing winds, waves, sea streams and the photosyn-

thesis.

In Czech republic we can reckon with about 1500-1900 hours

of sunshine during one year (annually) which is from 967 to

1095 kWh m"2 or from 2,65 to 3,00 kWh m"2 daily. We will just

now try to estimate the use of wind energy in Czech republic

comparing to different sources of energy.

The big area differences in the balance of sun energy in

different geographical latitudes on one hand and between

continent and sea on the other hand have an influence on global

pressure changes and these changes are causing motion of air

layers which we call wind.

As all motions the wind is determind by the magnitude

and direction of its speed vector. Speed size and direction

depand on influence of big amount of forces, affecting both

in longitudinal and vertical directions motion of air layers.
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Main factors determining wind energy are:

- meteorological conditions,

- choise of the optimal locality,

- technological problems of kinetic wind energy changes to an

electric energy and its incidental integration to contemporary

electrical network,

- economical effectiveness.

We recommend to introduce three energie potentials for to-

tal energetic balance of the analysis of wind energy changes in

other energetic forms:

- theoretical potenciál,

- technically usable potential,

- economically usable potenciál.

Theoretical potential is the maximum portion of kinetic

wind energy which could be turned into other usable energy forms

according to natural rules and set-up technology. Then ekonomi-

cal potenciál is technical potenciál valorized by economical

factors.

Teoretical potenciál is between 1,5% and 2,5ís of solar

energy falling on the Earth.

For the technical use of wind energy it is supposed that it

will be necessary to build wind turbine groups (50 - 100 m) in

the way that separated wind turbines properly situated in given

locality will be energetically connected to help one another and

integrate total energetic output in connection with contemporary

energetic network. Choice of these localities and optimal wind

turbines spreading inside chosen areas is a principal task

connected with future wind energy using.

The most suitable locality should have lollowing meteorolo-

gical charakteristics:

- hight value of average annual windspeed (basic condition),

- region with minimal wind turbulence,

- area with dominate wind direction during the year.



O 32

Except these meteorological conditions there are also
another criterions having an influence on the choise of loca-
lity as:
- possible transport of electrical energy and its integration
with contemporary electrical network,

- economical factors, for example exploitation of the land at
the locality and so on,

- local conditions (natural reservation, safety conditions for
the plane flights, influence on agriculture),

- negative influences (noise of working turbines, disturbing
radio connections, an influence on TV receipt).

For the possible using of wind energy for the energetical
purposes it's necessary to answer, according to the wind condi-
tion knowledge, three basic guestions:
- to find out (to know) how the wind is spread out during the
day, month, year and also during a longer period,

- to assess the amount of energy which could be obtained within
a year,

- to set up the regions with good wind conditions in Czech re-
public.

The starting point are the data from 10 meteorological
stations from the period from 1976 to 1980 which we worked up
given by Czech meteorological office.

We chose 10 following measured locations:
1.
2.
3.
4.
5.

Pfimda
Churáňov
Praha-Ruzyň
Milešovka
Svratouch

754
1122
376
833
737

m
m
m
m
m

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
1.
1.

6.
7.
0.
9.
10.

Červená
Brno-Tufany
Znojmo
Lukd
Lysá Hora

750
238
334
510

1324

m
m
m
m
m

s.l.
s.l.
. s.l.
s.l.
s.l.

By calculations we determined annual and monthly average
wind speeds at the level of 10 metres above the ground. At this
level there is a big influence of relief and the existence of
turbulence as well. The measurments made at higher levels would



be charakteristic by a smaller pulsation of wind speed and will

more realistically contribute to energetical calculations of

wind energy potential. It is supposed that the level from 50

to 100 m is optimal from wind turbine construction point of

view.

To obtain the information about wind speed at stated we

used well-known Hellmann formula:

v (H2) = v
 (hl

where h. - height where the measurement was made
h2 - height asked for the calculation
v (h.) - speed at haigh h,

v (h-) - speed at heigh h 2

g£ - exponent characteristic for the locality.

Further we deoided regarding to working heights of future

wind turbines recalculate annual and monthly average wind

speed for all 10 localities for the heights 50 and 100 m above

the ground level during 5 year period.

(Annual and daily average speeds at the measured localities are

shown at fig. 1 and 2.)

Localities Chráňov, Červená, Znojmo, Tuřany have a low

annual and monthly average speeds regarding to minimal input

speed for the action of wind turbines.

The highest speeds are in the region of Milešovka and

Lysá Hora, which are both in mountain areas. Quite high values

were given at the localities Luka and Přimda. The best condi-

tions are at the locality Svratouch where for the high of 50 m

above the ground average annual speed during all 5 year period

is from 8- to 9 m/s and for the height of 100 m from 10 to

11 m/s.

So we can say, that three last localities Luhá, Přimda,

Svratouch have at the height of 100 m above ground annual avera-

ge speeds higher than is the minimum input speed required for
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action of big 3 MW wind turbines. Especially the Svratouch
area seems to be optimal.

The wind field during one year period is shown in fig. 3
and you can see from it, that the highest wind speeds are
during winter months and lowest during summer ones.

Becuase of social requirements of maximal energetic sources
during the winter time, this reality is very important and
should have very essential influence on decision for the explo-
itation of wind energy for common interests. In comparison with
solar energy which has its maximum during summer time the wind
energy is obtaining a potential superiority. In a suitable com-
bination with solar energetic sources or as a supplement of
classical energetic sources it could help to cover the energetic
peak-loads during winter months of the year.

Theoretical wind potential we define as an energy which
is going vertically to the "unit's area" during the time of one
year or the month. Than theoretical potential we calculate by
formula: j

W = j o • v 3 /W m"2/

where <? - is the air density
v - wind speed

Technical potential is then about 34% of theoretical wind
potential. Now let us make an approximate estimate of wind
energy potential for the territory of all Czech republic accor-
ding to data from 10 measured localities during the 5 year
period using the monthly potentials.

For a reasonable estimate of wind balance we will leave
out an extreme measurement of mountain localities Milešovka
and Lysá Hora and the low from Churáňov.
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Average theoretical potential is then:
height fmf potential /W m"2/

10 51
50 154

100 258

Recalculating for the territory of all Czech republic during
one year time we will get these amounts for theoretical and
technical wind potential:
Theoretical potential
10 m 34 TWh during one year = 122 PJ during one year
50 m 104 TWh -"- * 374 PJ -"-
100 m 194 TWh -"- • 690 PJ -"-
Technical potential
10 m 11 TWh during one year = 40 PJ during one year
50 m 35 TWh -"- = 126 PJ -"-
100 m 66 TWh -"- * 23B PJ

For judging the reality and the limits of correction we
will use oficial governmental data for tcchnicaly usable part
of wind energy of the total FRG territory, which is 220 TWh a
year. That is 792 PJ a year for the territory of about
245000 km . So from our point of view and conditions of our
energetical estimate we can assume that FRG has except the
coastal regions nearly similar wind conditions as our territory.
Proportionating the territory of Czech republic with its
78000 km with energetic data from FRG we will get an estimated
amount of technical potential 70 TWh a year, which is surpris-
ingly identical to our calculated amount of 66 TWh during one
year time at the height of 100 m above the ground.

The fact is that in spite of the approximation of wind energy
calculation which is hidden in the moving air, we have'to admit
big potential reserves which the mankind still has in wind
energy. And its next exploitation is limited only by technical
development of wind agregates.
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Summary:

1. Working up the charakterlstic data for wind conditions in
Czech republic on the basis of measurement at 10 localities
during the five years period 1976-1960 is giving us the basis

• for calculating the wind energy.
2. Estimate of potential energy (amount) for all Czech territo-

ry is following:

Theoretical potenciál
heihg 10 m 34 TWh during one year = 122 PJ during one year

50 m 104 TWh -"- = 374 PJ -"-
100 m 194 TWh -"- = 698 PJ -"-

: . Technical potential
haigh 10 m 11 TWh during one year • 40 PJ during one year

50 m 35 TWh -"- = 126 PJ
100 m 66 TWh -"- = 238 PJ -"-

Taking into account the working height of wind turbines bet-
ween 50 and 150 m, the wind energy comparing with hydroener-
getic potential in Czech republic
- theoretical potential 47 PJ a year
- technical potenciál 11 PJ a year
seems to be very favourable even after estimating all circum-
stancies of calculation of very changeable wind "field".

3. The best wind condition from 10 chosen localities are in the
Svratouch locality, where for the height of 50 m above the
ground is annual average speed during all five years period
in the interval from 8-9 m/s and for the height 100 m then"
10-11 m/s. These data very well fullpil the technical requi-
rements of wind turbins.

4. Wind energy has its maximum energetic effectivity during win-
ter months and its minimum during the summer time. Comparing
with solar energy which has its maximum during summer period
the wind energy is obtaining a potential superiority.

REFERENCE: Barchet.W.Z.: A Weather Pattern Climatology of the
Great Plains Wind Resource. PNL-4430, Pacific
Northwest Laboratory, Richland, Washington, 1982
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3ra.ni.3lav

Reconstruction of Small Hydroelectric Power Plants in .East-
ern Slovakia nnd ?03sibilitiss of Putting into čparp.tion

Rekonštrukcia malých vodných elekerárni na výcho-inon
Slovensku a .T.o2no£ti ich uvsdania do prevádzky

It v;as in the ancient past already that častom Slova-
kia had been well known as an area abounding in nir.eral rs-
sources. "hat is v:hy it bacané the centre of extensive :r.i-
.iir.5, T.etallurcy, and iron and steel industry in the liiills
Agos. These activities mentioned wore accompanied by an in-
creasing development in timber production and subsscuent
paper siskin?. Ore mining in the Spišsko-gsrnaraké rudohoria
Hts. resulted in sons nev/ aettlenent and now tov/n i'our.dation
and as the sntae tine in an overall advance in tsshnical áe-
velocnent as v:ell. Due to increasinij mining activity and to
nodernizntion of iron ore dressing and processing, v:ater is
nore and sore used as hydraulic power for driving x.ine pu.iips
and pov;er h«r.n;ers in iron v;orks, foundries and iron work-
shops that tine. The first foundry witii a sseltir^plant
together in Krompachy town h-is bosn established in 1551
and the next one in Prakovce village.*An increasing demand
for ferrous products resulted in an inevitable raising of
ths iron ore production end consequently in the moderniza-
tion of mining, metallurgy and iron industry as v/ell.

Starting of Hydroelectric Power Plant Construction in the
Years of 1839-1990.

It was in the second half of the XlXth century that ori-
gination of the first mining and metallurgical industry cent-
res took in Krompachy, Saolník, Jelšava and Rožňava towns
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place. In one of them - in the small town of Krompachy -
up-to-date iron works gradually producing a large variety of
products necessary for metallurgy, agriculture and other in-
dustrial purposes have been in 184-0 established. It was just
this factory for the needs of which a hydroelectric power
station of an output of 22 KV/110 DC being the first one in
Eastern Slovakia has been in 1889 built up. In the frame of
the iron works modernization in 1896-1398, the hydroelectrio
power plant has been also subject to reconstruction by install-
ing there a Francis turbine with generator together of an out-
put of 240 k VA 3x330 V AC. After this successful reconstruc-
tion there were good possibilities for the Krompachy town e-
lectrification itself - that is why it could be nade ten years
before that of Levoča town having been the Spiš District seat
that time. In the course of being in operation, the subject
power station has undergone to several reconstructions and
at the present time it supplies 1x260 kW.

The following years are characterized by hydroelectric
power plant construction in the predominant part of larger .
towns and mining centres as well. The second hydroelectrio
power station in Eastern Slovakia of an output of ^ H? has
been built up in Žakarovce village for percussion drilling
drive in the Vilém II mine being in possession of the Duke
of Albrecht. It. was just this Mine Administration that got
power stations constructed in further two mines of the ow-
ner mentioned, i.e. in the 3indt mine of an output of JO HP
on the Hnilčík River in 189^ and in Jelšava of an output of
120 HP in 1897.

In Smolnik - a further important mining district - an
extensive water management system including the Uhorná Dam
and hydrotechnical works necessary /penstocks, tunnels and
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offtakes/ of an overall length of 10 km has been for mining
ecuipraent drive purposes established. Just in this water • •
manasaraent sy3tetn, two power stations have been by the Go- ;

vernnant Mining Company /Štátne bane/ constructed. The low-
er one established in 1356 has been gradually enlarged and
reconstructed for having an output of 75 HP, 3x330 V. The
turbine necessary for a head of 60 in and of a water dis-
charge of 0,1^5 a . s~ has been delivered by S3cher Wys
from Sw i t zor land. This power 3tation u.sed waters coning .'".
from the Uhorná Dan.

The upper hydroelectric power plant has been based on
the water supply flowing through Terézia Edit into the 3yst- ..
rý potok 3rook valley. In the frame of reconstruction made • ;
in 19í6, a Pelton turbine was there set up for a head of
130 n, a water discharge of 0.06 m?.s and of an output' of '
96 kW /turbine ragde by ZV Voith, -it. Polten, a Siemens ge-
nerator of an output of l«?0 kw, 3000 V AC/. •

Jrorn a total amount of 17 hydroelectric power stations
in our country 15 ones were constructed in Eastern Slovakia
from among which 17 power plants served for public supplies ;.
as there were the municipal ones in .Kežmarok, Spišská Nová Ves, ;

Gelnica, Rožňava, Košice and Jelšava towns as well.

Development of Hydroelectric Power Plant Construction in

the XXth Century

At the beginning of the twentieth century an extreme in- >

dustrial development accompanied by electrification as an

integral part of the most of factories and nines has been

noticed. ;

The Mino Administration of the Duke of Albrecht construct- ;
ed a hydroelectric power plant on the Hnilec River /at Mária ••

ľ

i •
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Huta village/ for driving roasting kilns /roasters/ and the

cableway transporting iron ore from Žakarovce to Stefánska

Huta village to the railv/ay. The power plant in question*

has besn equipped '.vith a 7ranci3 turbina of an output of

120 H? and with generator of that of 2000 V /three-phase

current/. After stopping the Stefánska Huta iron v/orks,

thio Mina Administration atill had in possession the water

right ralitin<5 to the Hornád River, that is why a hydro-

electric power plant v/ith Francis turbine of an output of

175 HP and a generator of 100 kirf, 5000 V could have been

there established. At the same time, a 6 km long $000 7

electric line has been b9tv;een Mária Huta and žtefánska

Huta villages constructed being the first Iong-di3tance

AC power transmission in Slovakia.

It was in 1912 that Mr Karol V/'ein, the textile plant

owner in Kežmarok town got a hydroelectric power plant with

a 5 k'.i line together for his factory in Huncovce village

constructed. Thi3 power station has besn equipped v/ith two

Francis turbines of an output of 2x300 HP and a Gsn2 gene-

rator of that of 2x250 k'.v, 3x315 V. After having undergone

to several reconstructions, the present output of the po-

wer station mentioned is 2x300 k':l,

Shortly after establishing the Czechoslovak Republic

in 1918, there was passed the Lav/ Ho. 4-?3 "On State Sub-

vention for Beginning Continuous Electrification". That

time it aiaht be considered as a very progressive one de-

termining utilization of all the natural pov/er sources and

stating the 3tate subvention necessary for hydroelectric

power station construction and public utility power plant

foundation. These electric power station companies were
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rradually established in all the regions of Slovakia. In

Eastern Slovakia it was *n Košice town in 1929.

In the years of 1900-19^9 some ^2 new hydroelectric

oov/er plant3 have been there constructed supplying mines,

factories, sav; mills and even 57 towns and villages /re-

presenting 5 # from the total amount of those/ with the

existing steam power plants together. Since 19*9 till 1°A5

a further development in hydroelectric power plant construc-

tion took there place. In sense of the water source inventory

in 1930, 4j56 of those have been in Eastern Slovakia re-

gistered.

Gradual lecrease in Small Hydroelectric Power Plant Con-

struction and Operation in the years of 194-5-1979

This period m«iy be characterized by entering the State

into the construction and operation of power systems. Foll-

owing the overall process of nationalization in Czechoslova-

kia in 19/t'8, some 1250 power stations producing or supply-

ing electric pov/er passed into the control of public admi-

nistration. The same happened with power stations belonging

to plants and factories, i.e. they passed into the control

of the national enterprise administrations just established.

The new Government Power Conception preferred the construc-

tion of large capacity hydroelectric power stations, ther-

nal ones and later on of nuclear pov/er stations, too. The

existing 5.uall hydroelectric pov/er stations /in abbr. SHP3/

were gradually stopped as few efficient ones of low output.

At the present time, some three SHP3 are in Eastern Slova-

kia in operation. These are, as follows:

the Hakovec SH?3 1x250 kW

the Huncovce SHP3 2x300 kvi

the Krompachy SHPS 1x260 kW



Construction and Reconstruction of SHPS after 1979

By the Decision of the Czechoslovak Cabinet Ho. 304 on

the possible use of- SHPS for electric power production in

1979» a gradual development in the construction of those

took there place. Due to the limited ownership of water

sources and annual power production/person this developnent

was, however, of restricted nature only.

It was after passing the Small Privatization Law and the

Restitution Law, and following the abolition of restricted

power production in 1990 that a true evolution in the con-

struction and reconstruction of snail hydroelectric power

stations took place. In such a way, mills and some other

plants with the existing hydroelectric power stations to-

gether are passing into the propriety of the original own-

ers and these are interested in the reconstruction of those*

For finding out the technical level and possible recon-

struction of 3HPS, several inventories of those have been

in the years of 1979-1991 carried out. According to an in-

ventory made by the -iast Slovakian Electric Power Concern,

/3EP-VS2/, Dobšiná, in 19S2, 131 SHPS being suitable for re-

construction purposes have been selected from the existing

4-36 ones and these nay be divided into three groups:

1. SHP'5 with partly preserved buildings, water aanagencat and

technical equipment

2. SHPS few conserved

y m SHPS completely destroyed

After having been reconstructed, an annual power production

of 6 750 M Wh nay be from these SHPS then expected.

In the last years, the following sites were subject to

design or reconstruction, respectively:
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The Huncovce SHPS

Stats before Reconstruction: ••.•eathered, dasasred and frac-
tured concrete in the supply and waste channels, joints in
the turbine pit. 3uilcling3 and technolosical scuicments

*
v;ell preserved.

Aim of Reconstruction: ôealing the supply and waste channel
•walls and the turbine pit proper by injecting epoxide resin
into the fractures in concrete for preventing from water
infiltration into the engine room.

Costs: 800 000 Xčs

Designer arid supplier: Geologický prieskum - GZCSAIí, Snin-
ská .'ľová Ve a

The Svedlár 3H?S

Reconstruction of the destroyed off-take, derivation supply
channel and dan. Repairing of.the partly destroyed power
plant building proper, technical ecuipnent and electric in-
stallation as well* The overall costs necessary for recon-
struction are estimated to 2 nil* Xčs. 5HPS under recon-
struction at ths prasent tine.

The Renstské Hánre SH7S
built in 1927, in operation until 1950, output c.5 kv;.

State before Reconstruction: the turbine is v/ell preserved,
ths supply channel is partly preserved only. Estimated costs
necessary for reconstruction do 1,5 mil. Kčs, the output ex-

, pected is 25 k'.7. Reconstruction works did not 3tart until now.
Designer: Hydrocontact KoHee.

The tfálspkovo SHPS

Thi9 power plant has been constructed in 1917 and was called
the Wondrischel Water Víorking /50 k!r output/. The turbine is
preserved enough while the supply channel is partly conserved
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only. Eitinated costs necessary for rsccn.3-ruction 300 000
KSs. The works will start in 1991. Desi^r.sr: Hydro-turbo
Košice.

The Štrba SHPS

Seconstruction of the foraer nill v/ith ••ell conserve! tech-
nical ecuipaent and partly preserved supply channal, The
estimated costs for reconstruction do 500 000 X5s.
Designer: ŽH /State Fsrn/ Liptovský Mikuláš.

In conclusion it say be said that the reconstructed
snail hydroelectric pover stations are believed to be suit-
able renewable sources which may greatly i-aprovg the pre-
sent situation in power supply in Za3tarn Slovakia and po-
sitively influence the whole region especially froo environ-
nental Doint of view*
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EXPERIMENTÁLNA VETERNÁ ELEKTRÁREŇ VE20

Ján Tkáč

Technická univerzita Košice

Bačíkova 5, 041 20 Košice Czechoslovakia

ABSTRACT

This article is dealing with problem of utilization wind energy

by means of experimental wind power station VE2O which was

constructed for the purpose of getting experience from construc-

tion, building and working the equipment of such kind.

KEYWORDS

Wind energy; Wind power station; Hand control; Automatically

control; Thermal storage.

UVOD

Rozvoj energetiky v posledných desaťročiach možno charak-

terizovať hľadaním nových a to hlavne obnovitelných zdrojov

energie. Zo zámerov "13. svetovej energetickej konferencie vyplý-

va, že vzhľadom na vyčerpanosť klasických zdrojov existuje aj

ohraničenie výroby energie 2 týchto zdrojov z hľadiska nežiadú-

ceho vplyvu na životné prostredie, predovšetkým v dôsledku emi-

sie veľkého množstva tepla a exhalátov.

Ako východisko z tejto situácie po roku 2000 sa považuje využí-

vanie slnečnej energie resp. zvládnutie riadenej termojadrovej

reakcie. Využitím slnečnej energie, ku ktorej patrí aj energia

vetra nebránia žiadne technické alebo ekologické prekážky.

Limitujúcim faktorom je hustota a nerovnomernosť toku veter-

nej energie a z toho vyplývajúce nároky na zastavanú plochu a

riešenie akumulácie energie.
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K overeniu možnosti využívania veternej energie v pod-

mienkach východného Slovenska ako aj za účelom získania skúse-

ností bola navrhnutá a skonštruovaná veterná elektráreň VE20.

Popis veternej elektrárne VE20.

Experimentálna veterná elektráreň VE2O je konštruovaná

v prevedení s tzv. horizontálnou osou a pozostáva z troch zák-

ladných častí stožiara, hlavice, tepelného akumulátora.

Stožiar:

použitý stožiar je priehradovej konštrukcie so sklopným kíbom.

Kotvenie stožiara je realizované oceľovými lanami fixovanými

na koncoch k betónovým pätkám a na strane stožiara k dvom nos-

ným profilom. Takéto riešenie umožňuje lahké sklopenie stožia-

ra do vodorovnej polohy.

Hlavica:

na vrchole stožiara je umiestnená otočná plošina, na ktorej je

upevnená technologická časť veternej elektrárne t.j. trojlistá

vrtuľa, prevodovka, brzda, generátor ako aj celý rad ďalších

zariadení slúžiacich k ovládaniu a regulácii veternej elektrár-

ne.

Tepelný akumulátor:

na akumuláciu energie získanej veternou elektrárňou slúži te-

pelný akumulátor obsahujúci 80 m vody. Premena elektrickej

energie na teplo je realizovaná priamo v akumulátore odporovým

ohrevom.

Technické údaje VE20:

Druh veternej elektrárne: s horizontálnou osou

Priemer rotora: 16 m

Počet lopatiek: 3 ks
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Sklon osi hlavného rotora:

Uhol nábehu listov:

Nastavenie azimutu:

Rozsah pracovnej rýchlosti vetra:

Výkon:

Druh použitých prevodov:

Ovládanie:

Výška stožiara:

Druh stožiara:

Počet kotviacich lán:

Rozmery:

Celkový výkon topného telesa

tepelného akumulátora:

Druh generátora:

0° - 12°

0° - 45°
0° - 360°
3 m/s - 15 m/s

20 - 50 kW

ozubené klinové remene

elektromechanické ručné

po dokončení plnoautoma

tické ovládanie počítačom.

25 m

priehradkový so sklopným

mechanizmom

4 ks

3 x 10,5 m

39 kW

asynchrónny motor 40. kW

derivačné dynamo 5 kW.

Celkové riešenie VE20 je realizované tak, aby umožňovalo

nasledovné druhy prevádzky:

1. Dodávka elektrickej energie do siete.

2. Dodávka elektrick.ej energie do tepelného akumulátora.

3. Paralelná dodávka elektrickej energie do tepelného akumu-

látora a do siete /pri vysokých rýchlostiach vetra/.

4. Dodávka elektrickej energie do tepelného akumulátora.

5. Dodávka teplej úžitkovej vody /v dobe keď VE nepracuje/.

Základné režimy veternej elektrárne je nožné riadiť ručne

alebo automaticky. Predpokladá sa, že vo väčšine prípadov ria-

denia veternej elektrárne bude prebiehať automaticky. Závery

z rôznych výskumov a experimentov totiž ukazujú, že všetky

uvedené problémy sa dajú riešiť pomocou bežne dostupných sys-

témov riadenia a ochrán používaných v súčasnosti v energetike.

U malých veterných elektrární rádové do desiatok kW, kto-

ré spravidla slúžia ako pomocný zdroj elektrickej energie a ne-

pracujú do verejnej spotrebiteľskej siete, by bolo veľmi neren-
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tabilné použiť pre riadenie počítač. U týchto veterných elek-
trární spravidla postačuje najjednoduchší spôsob regulácie, t.j.,
aby pri každej pracovnej rýchlosti vetra bol výkon vrtule maxi-
málny .

Ll veterných elektrární stredných výkonov pracujúcich spra-
vidla do verejnej spotrebiteľskej siete v tých prípadoch, kde
je to nevyhnutné pre zachovanie synchronizmu /časté a velké zme-
ny rýchlosti, re i. smeru vetra/ a kde je to ekonomicky únosné,
sa pre riadenir môže použiť počítač. Vo väčšine prípadov však
postačuje ručné riadenie, ktoré umožňuje reguláciu potrebnú pri
zvolenom režime práce veternej elektrárne. Je vhodné pre veter-
né elektrárne s asynchrónnym generátorom, ktoré sú umiestnené
v oblastiach, kde nedochádza ku častým zmenám smeru, resp. rých-
losti vetra.

Bloková schéma ručného ovládania je na obr. 1.
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ovladač VE

V1 /i f)^>ť * snlaača na oeranie rýchlosti vetra, uhla natočenia

lopatiek a osi vrtule do smeru vetra, aoeru

teploty proatredia

T - veterná turbína

P - aechanický prevod

G - generátor

Tr - transformátor

Obr. 1



U velkých veterných elektrární, resp. u paralelne spolu-
pracujúcich veterných elektrární v tzv. veterných farmách, je
v súčasnosti automatické riadenie za pomoci počítača už nevy-
hnutnosťou. Iba počítač dokáže vo veľmi krátkom čase spracovať
veľké množstvo údajov o prevádzkových parametroch, ako sú rých-
losť vetra, jeho smer, poloha vrtule, resp. generátora, napätie,
frekvencia a fáza na výstupe generátora, napätie, frekvencia
a fáza siete, dodávaný alebo požadovaný výkon, účinník, stav
energie v akumulátoroch atď., ktoré získava prostredníctvom sní-
mačov, senzorov alebo čidiel.

Počítač zároveň vysiela riadiace signály pre systémy orien-
tácie do smeru vetra, pre systémy natáčania lopatiek vrtule,
pokyny pre brzdenie pri vysokých rýchlostiach vetra, pokyny pre
budiace obvody generátora, počítač môže vypnúť nadkritickú zá-
ťaž v čase nedostatočnej rýchlosti vetra alebo zapnúť optimálnu
záťaž pri silnom vetre, môže prispôsobiť elektrický výkon gene-
rátora požiadavkám spotrebiteľa, atď.

Bloková schéma automatického ovládania je na obr. 2.

VÝSTUPNE OBVODY

Obr. 2
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Pri realizácii ovládacieho zariadenia pre naše experimen-
tálne veterné elektrárne VE 3,6 a VE 20 sme sa rozhodli pre
jeho realizáciu podľa blokovej schémy na obr. č. 3. Jedná sa
o kombinované ovládacie zariadenie, ktoré umožňuje ako ručné,
tak aj automatické riadenie prevádzky VE pomocou počítača.
Celková koncepcia je volená tak, aby uvedené zariadenie zabez-
pečovalo aj dlhodobé meranie prevádzkových parametrov, na zák-
lade ktorých je možné získavať informácie nielen o vlastnostiach
samotnej veternej elektrárne, ale aj o charakteristických
aerodynamických situáciách v danej lokalite.

LITERATURA:

1 Kašpar, F.: Větrné motory a elektrárny I., ESČ Praha 1948
2 Šeftev, J.I.: Ispoľzovanie energii vetra, Energoatoníizdat
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3 Renzo, D.J.: Vetroenergetika, Energoatomizdat, Moskva 1982
4 Tměj, K.: Elektrárny na stožárech, Č.A.T Praha 1949
5 Johnoson, G.L.: Wind Energy Systems, New Jersey 1985
6 Kflthe.H.K.: Praxis solar und windelektrischer Energieversor-
gung, VDI - Verlag DUsseldorf 1982

7 Jarass, L.: Wind Energy, Springer-Verlag, New York 1981
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SEZÓNNE ZMENY V DENNOM CHODE RÝCHLOSTI A ENERGIE VETRA

V RÔZNYCH VÝŠKOVÝCH PÁSMACH VYSOKÝCH TATIER

M. OSTROŽLÍK, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava, ČSFR

Abstract: In the paper some seasonal changes of the daily
course of ground wind speed and its power are assessed in
four altitude zones on the southern slope of the High Tatra
Mountais. Underflying the experiment were hourly anemogra-
phic evaluations of wind speed in I kmh ) from four sta-
tions: Poprad, Štrbské Pleso, Skalnaté Pleso and Lomnický
štít over the decénium of 1961-197O. In the examination the
daily course of wind speed and windenergy in winter Cas a
period with minimal development of convection and the most
favourable conditions for the rise of vertical stability of
the low layers of the atmosphere) and in summer Cas a pe-
riod with optimal condition for development thermic turbu-
lence), was compared.

V príspevku sú uvedené niektoré výsledky, ktoré sme

získali pri analýze denného chodu rýchlosti prízemného vet-

ra a jeho energie v 4 význačných hladinách Vysokých Tatier.

Ako experimentálny podklad boli použité hodinové ane-

mografické vyhodnotenia rýchlosti vetra v [km. h 1 za de-

satročie 1961-1970 v Poprade C7O6 m n. m. ), na Štrbskom Ple-

se C1353 m n. m.), na Skalnatom Plese C1778 m n. m. ľ> a na

Lomnickom štíte C2633 m n. m.). Z jednotlivých hodinových

hodnôt rýchlosti vetra v Ikm. h"1) boli vypočítané priemerné

hodnoty rýchlosti vetra v I km. h J a odpovedajúce množstvá

ideálnej mernej energie E ikW. h.m 1 v 24 hodinách pre

ročné obdobia, a to v priemere za použité desatročie. Pre

podrobnejšie hodnotenie periodického denného chodu rýchlos-

ti a energie vetra sa použila i harmonická analýza II).

Sezónne zmeny v dennom chode rýchlosti a energie prí-

zemného vetra sú spôsobené hlavne sezónnymi zmenami verti-

kálnej stability a termickej turbulencie v spodnej vrstve

atmosféry. V hornej časti obr. 1 až 4 je porovnaný denný

chod relatívnych hodnôt rýchlosti vetra u IXI a energie

vetra E I X) v zime C ako obdobia s minimálnym rozvojom kon-
r

vekcie a najpriaznivejšími podmienkami pre vznik vertikál-

nej stability spodnej vrstvy atmosféry) a v lete (ako obdo-

bia s optimálnymi podmienkami pre rozvoj termickej turbu-



O 57

12 OH

100

Zima

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [h]

110H

100-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [h]

Obr. 1. Denný chod rýchlosti vetra w a prvej harmonickej
zložky rýchlosti vetra H Cx> > v relatívnych jednotkách C1OO
5í « denný hodinový priemer)rv Poprade C D , na Štrbskom Ple-
se (2), na Skalnatom Plese C3> a na Lomnickom štíte C43.
Priemer za obdobie r. 1961-197O.

lencie). Priebeh kriviek u a E na týchto obrázkoch potvr-

dzuje, že denné periodické výkyvy rýchlosti vetra a jeho e—

nergie sú podstatne väčšie v lete ako v zime, a to vo všet-

kých výškových pásmach, okrem prechodnej vrstvy s nevýraz-

ným denným chodom rýchlosti vetra C Skal nate Pleso). Pritom

rozdiely v dennej amplitúde hodnôt u a £ľ medzi zimou a

letom sú najväčšie v Popradskej kotline a potom vo vrcholo-

vom pásme vysokohorského masívu C Lomnický štít). Podlá den-

ných výkyvov odpovedajúcich kriviek u a E na obr. 1 až 4

je tiež evidentné, že, podobne ako v ročnom priemere 121, i

v zime a najmä v lete je denná amplitúda hodnôt energie

vetra E podstatne väčšia ako odpovedajúca denná amplitúda

rýchlosti u . V zime je denná amplitúda rýchlosti vetra u

i jeho energie E najmenšia vo vrcholovom pásme vysokohor-

ského masívu. To tiež nasvedčuje tomu, že vo vysokohorskom
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masive denný režim rychlosti a energie vetra je lokálnymi

termodynamickými faktormi v zima najmenej ovplyvňovaný vo

vrcholovom pásme masívu.

140-

120-

100-

80-

1
. . p

q
4

:: /\J

Leto

^ X v\ /"
\A ^^

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ch]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [h]
Obr. 2. Denný chod rýchlosti vetra u a prvej harmonickej
zložky rýchlosti vetra H C u i v relatívnych jednotkách C1OO
X " denný hodinový priemer) v Poprade Cľi, na Štrbskom Ple-
se C2), na Skalnatom Plese C 3) a na Lomnickom š t í t e C4>.
Priemer za obdobie r. 1961-1970.
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V spodnej časti obrázkov 1 až 4 je znázornený priebeh

prvej harmonickej zložky denného chodu rýchlosti vetra
Wi C Vr 3 a P r i e b e h Pr^ej harmonickej zložky denného chodu

energie vetra H^CE^, a to v relatívnych jednotkách IJíl.

Podía priebehu kriviek je zrejmé, že veťkosi amplitúdy pi—

amplitúdy prvejvej harmonickej zložky r ý c h l o s t i H Cv 3 i

| | | |

18 20 22 24 Ch]

8 (H
0 2

"T—'—I—•—I—'—I—'—I—'—I—'—I—•—1

10 12 14 16 18 20 22 24 ChJ
Obr. 3. Denný chod množstva mernej energie vetra E a jej
prvej harmonickej zložky H CE ) v relatívnych jednotkách
C100 Sť • denný hodinový priemer) v Poprade Ci), na Štrbskom
Plese CB), na Skalnatom Plese C 35 a na Lomnickom St i te C45.
Priemer za obdobie r. 1961-1970.
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Obr. 4. Denný chod množstva mernej energie vetra E a Jej
prvej harmonickej zložky H^CE^ v relatívnych jednotkách
C1OO X m denný hodinový priemer) v Poprade C D , na Štrbskom
Plese C2), na Skalnatom Plese C3) a na Lomnickom štíte C4>.
Priemer za obdobie r. 1961-1970.
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harmonickej zložky energie vetra H CE5 je priamoúmerna

veľkosti amplitúdy nevyrovnaného denného chodu rýchlosti

v, resp. veľkosti amplitúdy nevyrovnaného denného chodu

energie vetra E . V súhlase s tým je veľkosC amplitúdy pr-

vej harmonickej zložky denného chodu rýchlosti H Cv 5 i

veľkosC amplitúdy prvej harmonickej zložky denného chodu

energie vetra H CE J najväčšia v kotlinovej polohe Popradu

a najmenšia na Skalnatom Plese v spomínanom prechodnom výš-

kovom pásme. Na Skalnatom Plese rozdielna tendencia v den-

nom chode rýchlosti vetra [21 a v dennom chode energie vet-

ra sa výrazne uplatňuje i v rozdielnej tendencii odpoveda-

júcich prvých harmonických zložiek W Cu 5 a W CE 5, kým v

ostatných uvažovaných polohách pri odpovedajúcich harmonic-

kých zložkách H ( « ) a H C£ľ J je tendencia súhlasná. Pritom

sa ukázalo, že nevyrovnaný periodický denný chod rýchlosti

vetra sa dá už dobre vyrovnať pomocou prvých 2 harmonických

zložiek H + H , prípadne ešte presnejšie pomocou prvých 3

harmonických zložiek H + H + H . Podľa kvantitatívneho
' 1 2 3

hodnotenia výsledkov harmonickej analýzy denného chodu

rýchlosti vetra v 4 ročných obdobiach sa zistilo, že vo

všetkých výškových pásmach Vysokých Tatier je aplikácia

tejto metódy najvhodnejšia v lete a najmenej vhodná v zime.

Z podrobnejšieho rozboru prvých harmonických zložiek

denného chodu rýchlosti a energie vetra v ročných obdobiach

vyplýva, že v polohách s výrazným denným chodom rýchlosti

vetra rozhodujúci kvantitatívny vplyv na prvú harmonickú

zložku má denný priebeh termickej tur bulenci t-. I preto v

takýchto polohách je amplitúda prvej harmonické-j zložky pri

rýchlosti i pri energii vetra podstatne väčšia ako odpove-

dajúca amplitúda druhej harmonickej zložky.

Literatúra
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VETfiNA" ELEKTídHNA 3 MW V MAGLARFU - ŠVÉDSKO

Ing. Břetislav K o č

Oaada lfaglarp v jižním cípu Švédska, mezi městy Trelleborg a
MalmO, se stala světoznámou díky stavbě jedné z největších větr-
ných elektráren na světě. Poněvadž podrobnější informace o této
bezesporu zajímavé špičkové stavbě u nás zatím nebyla, pokud vím,
publikována, dovolím si zde presentovat několik zajímavostí o tom-
to unikátním technickém díle, které jsem navštívil před rokem v
rámci soukromé turistické cesty po Švédsku a Dánsku.

švédsko zahájilo svůj program využívání větrné energie průzku-
mem přírodních podmínek a stavbou experimentálních zařízení v ro-
ce 197$. V* roce 1978 bylo rozhodnuto o stavbě dvou funkčních za-
řízení v místech s dobrými větrnými podmínkami: u osady Nflsudden
na ostrově Gotland a u llaglarpu v jižním cípu švédska.

Obě tyto elektrárny byly projektovány velkoryse, v obou přípa-
dech je energeticky výkon jednoho zařízení řádově v tisících kW,
v Nfisuddenu 2000 kW, v liaglarpu JOOO kW, konstrukčně se ale dost
liší. Zatímco elektrárna v NSsuddenu je postavena jako železobe-
tonová věž, v níž je generátor umístěn svisle v její horní části
a otočná je osa křídel s křídly, primární osou a převodovkou,
elektrárna v liaglarpu je postavena na vysoké ocelové věži - svařo-
vané "rouře", která ve »ýáce 80 metrů nese otočnou gondolu s ce-
lým zařízením elektrárny - od křídel, přes primární osu, převo-
dovku, generátor, hydraulické i kontrolní zařízení.

Věnujme se nyní právě této elektrárně, která je nad obzorem
při cestě trajektem z Německa do švédska díky své výšce patrná
dříve, než linie pobřeží.

Větrné podmínky v okolí Maglarpu jsou optimální. Průměrná roč-
ní rychlost větru ve výšce osy křídel, tzn. 60 metrů, činí 7,8
m.sec . Kontrakt na stavou větrné elektrárny pro tuto lokalitu
byl podepsán v roce 1979 s loděnicemi Karlskronavarvet AB ve měs-
tě Karlskrona, provoz elektrárny pak po jejím vybudování zajiá-
luje jihoävédaká elektrárenská akciottá společnost Sydkraft AB.
Z materiálů této společnosti čerpám některé presentované informa-
ce. Všechny součásti elektrárny byly stavěny v továrních halách
v Karlakroně, což je asi 200 km od Trelleborgu. Tento vidaj je za-
jímavý proto, že na stavbu byly dopravovány jednotlivé části
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elektrárny ve značně kompletovaném stavu a tudíž velkých rozměrů

a hmotností, Z Karlskrony do Trelleborgu vedla cesta nejprve po-

dél pobřeží na speciálním prámu, zde byl náklad přeložen na pod-

vozky za těžkými silničními tahači a po dálnici E 6 byly jednotli-

vé díly převezeny na stavbu v 6 km vzdáleném Maglarpu. Atraktivní

byla zejména doprava kompletní 77 m dlouhé ocelové roury o hmot-

nosti 281 tun na dvou jedenáctinápravových podvozcích za těžkým

silničním tahačem. Rovněž kompletní gondola se strojovnou o hmot-

nosti 191 tun a s rozměry rodinného domku byla z přístavu přepra-

vena po dálnici. Zvláá£ se přepravovala také obě křídla, jejichž

hmotnost už byla ve srovnání s ostatními částmi takřka zanedbatel-

ná - po 14 tunách a 38 metrech délky.

K jednotlivým částem elektrárny:

Věž je vztyčena na železobetonových základech o hmotnosti 1600

tun. Je ocelová, svařovaná ve tvaru rokry za stálé přísné defekto-

skopické kontroly. Křídla jsou z laminátů, jejich délka je 2 x 38

metrů a byla vyrobena tak, že jejich osa ze dvou skořepin byla na

zvláätním stroji, podobném obřímu soustruhu, ovinuta skelnou tka-

ninou za současného sycení pryskyřicí, tedy klasickou technologií

výroby skelných laminátů. K takto zhotovenému dřiku byly pak po-

dobným způsobem - ovíjenim skelnou tkaninou a sycením pryskyřicí-

přichyceny zvlóší vyrobené profily, dodávající křídlům jejich

funkční tvar. Křidla jsou uchycena v náboji o hmotnosti 22 tun

otočně podle své osy s hydraulickým natáčením . *rimární osa pře-

náší otáčky vrtule /25 otáček za minutu/ přes převodovku na osu

generátoru /1500 otáček za minutu/. Všechna tato zařízení, navíc

elektroinstalace, počítače regulace a kontroly provozu, hydraulic-

ká čerpadla a rozvody, jsou umístěna v otočně uložené gondole

/ocelová kostra, hliníkový plaší/ o rozměrech asi 5 x 5 x 14 m a

hmotnosti 191 tun. Ta byla přad montáží na věž kompletně sestave-

na na zemi - včetně křídel. Montážní práce ve výšce se tak omezi-

ly na minimum.

Stavba elektrárny na místě byla rovněž ukázkou technické zdat-

nosti konstruktérů a stavitelů. Probíhala tím způsobem, že nad vy-

budovanými železobetonovými základy s připravenými šrouby pro

uchycení věže byl postaven 68 m vysoký portál s přesnými zvedacími

zařízeními, která vyzvedla do výšky nejprve kompletní gondolu i a

křídly, fixovanými ve vodorovné poloze a další zvedací zařízení

pak na lanech téhož portálu pod ni nasunulo celou ocelovou věž.
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Provoz elektrárny:

Větrná elektrárna v Maglarpu je projektována pro využiti větru
o rychlostech v rozmezí 9 - 1 4 m.3ec~ , s minimální použitelnou
rychlosti 5 m.sec" a s blokováním provozu při rychlostech nad
22 m.sec* . Provoz je řízen třemi mikropočítači a následujícími
úkoly: snímání údajů pro provoz a oeho řízení a optimalizace na-
stavováním natočení profilů křídel, natáčení gondoly ve směru vět-
ru, kontrola stanovených otáček rotoru, diagnostika a signalizace
poruch, monitorování celého provozu. Do rychlosti větru 14 m.sec
je využíváno křídel v takovém natočení, aby účinná plocha byla
maximální. Při vyšších rychlostech je účinná plocha rotoru snižo-
vána natočením tak, aby výsledný energetický efekt zařízení byl
konstatní na úrovni 3000 kW.

Všechny řídící a regulační funkce zařízení jsou automatické,
bezobslužné, pro kontrolu jsou ale všechny údaje monitorovány a
zaznamenávány dálkovým přenosem v kontrolním středisku společnosti
Sydkraft v Sege u MalmO.

Větrné podmínky v Uaglarpu dovolují provoz elektrárny po dobu
6500 hodin ročně - to je z ročního fondu 8760 hodin asi 74 *. Při
bezporuchovém ideálním provozu je elektrárna schopna ročně dodat
do sítě až 8 milionů kWh elektrické energie a skutečně také bylo
těchto výkonů dosaženo. Pro švédské poměry to znamená, že elektrár-
na tohoto typu je schopna pokrýt energetickou potřebu 2000 domác-
ností.

Provozní údaje od zahájení provozu dokazují, že projektovaných
výsledků bylo dosaženo. V prvních 6 letech dodala elektrárna do
sítě 44,4 milionu kWh elektrické energie, to je roční průměr 7,4
milionu kWh. Zajímavější, než kolísání produkce energie v ročních
bilancích /od 6,6 po 6,3 mil.kWh/, způsobené nezbytnými odstávka-
mi pro údržbu nebo opravy, je porovnání možností energetické pro-
dukce v průběhu jednoho roku. Ukazuje se, že větrné podmínky ve
zvoleném místě plně korespondují s energetickou potřebou. Největ-
šího výkonu je dosahováno pravidelně ve 4. a pak v 1.čtvrtletí,=
tedy v energeticky nejnáročnějších obdobích roku. Tak ve 4.čtvrt-
letí roku 1980 bylo dosaženo produkce přes 3 miliony kWh, to j«
39,5 * roční produkce.

S uvedenými údaji souvisí i ekonomika provozu, kterou, žel, ne-

mohu dostatečně porovnat srovnáním s ekonomikou tradičních energe-

tických zdrojů ve švédských poměrech.
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Větrné elektrárny se dávají čaato za přiklad ekologicky ideál-
ních zařízení, reprezentujících "Siatou" energetiku. Na druhé stra-
ně však akalní "zakaždoucenutakéekologové" nalézají a zveličují
j^lich slabá místa. Jejich argumentace se tyká zejména svistu,
vydávaného rotorem, údajným deeimovániai stavů ptactva, narážejí-
cího na rotor, jehož křidla se v ttaglarpu pohybují 8 obvodovou
rychlostí kolem 400 km.hod" a také rušením televizního příjmu.
Tento nejpopulárnější protiargument přitom zcela pomíjí skutečnost,
že samotné vysílání televizního signálu a sledováni televize je z
hlediska zdravotní nezávadnosti záležitostí silně diskutabilní
/a mám zde na mysli zdraví fyzické, nikoliv psychické, ovlivněné
často úrovní pořadů, což se nás netýká, my podobné ...elektrárny .
nemáme/. Všechny uvedené ekologické aspekty byly v Maglarpu také
sledovány. Pokud jde o svist - jde o zvuk, připomínající to, co :
doslova uvádí anglické slovníky u termínu "to swiah" - zvuk při
švihnuti prutem do vzduchu, snad jen trochu hlubší tóniny. Tento |
zvuk je v Maglarpu slyšitelný na vzdálenost 500-1000 metrů a není,
nepříjemný, naopak - pravidelný zvuk otáčejících se lopatek v cyk-
lu 50 svistů za minutu mne pod elektrárnou ve stanu příjemně uspá-
val... Za roky provozu nebyl v okolí nalezen jediný pták, usmr-
eený provozem elektrárny, na nedaleké dálnici však pojíždějící
auta páchají prokazatelně mezi ptačí populací škody nesrovnatelné.
Rušení televizního přijmu bylo v Mafelarpu částečně zaznamenáno,
obecně však zkušenosti ukázaly, že použiti laminátových křídel,
která jsou dnes u větších větrných elektráren pravidlem, nemá ta-
kový negativná vliv, jako případná křídla kovová.

Na druhé strano však stojí za zmínku i argumentace těch, kteří
ve větrné energii vidi idealisticky jednu z možnosti energetické
spásy lidstva: sluneční energii dokáži ve švédských poměrech vy-
užít fotočlánky na úrovni 0,1 kW na čtvereční metr. Vítr - jako ;
důsledek a projev energetických přeměn v atmosféře - s sebou ne- !
i se na každý metr čtvereční profilu vzduchové hmoty energii 0,7 <
! kW. Křídlo větrné elektrárny koncentruje na svém povrchu tuto !
\ energii až na úroveň 20 kW na metr čtvereční. 1 laikovi je zřejmá!
j demagogie této takéargumentace. i
1 Vratme se ze sféry důkazů a protidůkazů pro i proti větrné J
: energetice k několika závěrečným skutečnostem o elektrárně v Hag-!
1 larpu i o další koncepci a praxi využívání větrné energie ve '
Švédsku.
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Větrná elektrárna • Maglerpu leží ve frekventované oblasti a
poutá zájem Široké veřejnosti. V letním období zde je - přímo pod
věží - otevřena zajímavá expozice v malém pavilonu, znázorňující
některé obecné podmínky využití větrné energie i konkrétní údaje
o stavbě a provozu zdejší větrné elektrárny. Expozice má také k
dispozici krátký videoprogram o stavbě elektrárny. Doporučuji tuto
výstavku, k níž váa zavede odbočka z dálnice Trelleborg-Malmo",
j/aáí pozornosti při příležitostné cestě do Švédska.

Větrná elektrárna v Maglarpu byla první moderní větrnou elek-
trárnou, uvedenou ve Švédsku do provozu v roce 1982. O rok později
ftyl zahájen provoz již zmíněné 2 MW větrné elektrárny v Nasuddenu.
Další vývoj se však ubíral optimálnějSÍ cestou - stavbou prověře-
ných, větainou dánských sériově vyráběných elektráren s výkonem
turbin od 40 do 200 kW /výrobky firem Vesta*, Vind Syssel, Danwin,
Wind World/. Do roku 1990 bylo kromě 2 velkých větrných elektráren
ve Švédsku postaveno 29 dalších s celkovým instalovaným výkonem
4468 kW. Větrné elektrárny stavějí jak elektrárenské společnosti,
tak jednotlivé komuny /města, obce/, nebo i jednotlivé farmy.
U všech lze vysledovat základní filozofii pro využití větrné ener-
gie - ve vhodnou dobu a na správném místě, jako alternativní, do-
plňkový zdroj energie, s nemalým finančním efektem pro provozova-
tele, s výstupem buď v podobě elektrické energie v síti nebo,
zejména v případech větrných elektráren patřících farmářům, jako
zdroj energie pro ohřev užitkové vody nebo pro vytápění.

Závěrem bych chtěl poděkovat švédské elektrárenské společnosti
Sydkraft za poskytnuté informace a pořadatelům konference za
prostor, který poskytli této krátké, víceméně laické informaci,
kterou jsem si však nechtěl nechat pro sebe a věřím, že vás na ní
alespoň něco zaujalo.
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RIBUTIO:; TO EVALUATION C31 UľlĽJ.'iIC PIÍOPĽIÍSl^S 02 Y/lIiD

(Abstract)

'£. Pázral

Power plants v/ith high-speed engines with horizontal

axle of rotation predominate in a world-vd.de measure at wind

energy utilization. The inain disadvantage of sir.;ilar engines

v/ith vertical axle (.Dari-ieus) is too narrow zone of appropriate

energy efficiency round constant rotations.

.energy efficiency can be improved by application of such

couplings of electricity generator that would enable step-by-step

or continuous change of wind engine rotations in optimal accor-

dance with wind speed. Better energy utilization will shov/ at

all types of sets, at Darrieus type in a greater neasure.

Energy gain as such is not sufficient to cover rised costs

of electricity part of the equipment, i.'.ore attention must thus

be devoted to further obvious advantages of continuous regulati-

on of rotations. Rotor v.'ith a higher opeed offers lesser resis-

tance to flowing air so that structure is under lesser stress.

Output increase is divided in 2/3 ratio into torque (to which

stress of structures and bending stress of airscrew blades is

proportionate) and 1/3 engine speed increase. A relief can thus

be given to structures or they can be utilized to gaining hig-

her output. Heduction of inde;c of specific ccctc (Czechoslovak

crowns in relation to k'.<) will shov; in fcouh cases with positive

influence on ecor-orrdes of power planto. Raising ermine speed is

pcsciblo rro.Ti the point of view of otrength oS :::2.terial as well

as admissible; noisiness of wind engines.

Chechoslovakia ia an inland state with diverse terx*ain

features causing great differences ir. wind characteristics of

lo:ig-ti.~:e (iuccnstar.cy, irregularity) as '.veil as short-line

ĽÄiiner (wind gusts). In co:..parison with .-.iaritii:;e states there

is for ii:at reason a greater iní ere Ľ t in new technical ;:.eans

:v.ore appropriate to tiicse specific conditions.
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PŘÍSPĚVEK K HOľKOCaif "YľrALIIOKÝCH VLASľirOoTÍ VŠrsi.'fc

(Abstrakt)

3. ?ázral

?ři využívání energie větru převládají ve světověn sěřítku elektrár-

ny s rychloběžnými motory 3 horizontální osou otáčení. Hlavní nevýhodou ob-

dobných motorů s vertikální osou (-arrieus) je příliš úzké pcsEO vyhovující

energetické účinnosti v okolí konstantních otáčel-:.

Energetickou účinnost lze zlepšit aplikací takových vazeb elektric-

kého generátoru, které by umožňovaly r.nohastupňovou r.ebo plynulou zněnu

otáček větrného motoru tak, aby vždy optindlně odpovídaly rychlosti větru.

Zlepšení využití energie se projeví u všech typi agregátů, u typu Tarrieus

však výrazněji.

Energetický zisk sán o sobě nestačí na pokrytí zvýšených nákladů na

elektrickou část zařízení. Proto je třeba věnovat pozornost dalšín nesporným

přínosům pražné regulace otáček. Rychleji se otáčející rotor klade menší od-

por proudícímu vaduchu, takSa konstrukce jsou r.ér.ě namáhány. Přírůstek výkonu

se dělí v por.ěru 2/3 r.a točivý moment íjecuž je úměrné aair.áhfAí konstrukcí

a listů vrtule na ohyb) a 1/3 na zvýšení otáček. Konstrukce je tedy mošno

odlehčovat anebo naopak využívat k získání většího výkonu, což obojí se

příznivě projeví ve snížení ukazatele měrných n£!:lcdů (Kčs/iťV) a tin i v eko-

nonice elektrárny. Zvyšování otáček je reálná jak z hlediska pevnosti mate-

riálu, tak z hlediska, přípustné hlučnosti větrného motoru.

ČS?a je vr.itrozer.sky stát s členitým terénem a z toho plynoucími

velkýnj rozdíly v dlouhodobém (nestálost, nspravidslnost) i krátkodobém cha-

rakteru vatru '̂ poryvy). Proto je zde v porovnání s přín.oř3kýr;i stúty větčí

zainteresovanost na nových technických prostředcích, která by léps vyhovova-

ly tomto specifickýir. podr.ínkájn.
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PŘÍSPĚVEK K HODlíOCElíí DľJíAIÍICKÍCH VLASTiiOSTÍ VŽTRÍIÍCH

3. Pázral

Praktické využívání větrné energie s použitím novodobých

technických prostředků je provázeno již dlouhotrvající kon-

jukturou a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měla skončit,

spise naopak* O současném rozvoji svědčí skutečnost, že v nej-

méně 24 vyspělých zemích světa se nejméně 142 společností za-

bývá výrobou větrných energetických zařízení, převážně elektrá-

ren, kterých existují stovky typů od 20 "í až do 4 LňV jednotko-

vého výkonu.

Ve světové nabídce zatím výrazně převládají motory a ag-

regáty s horizontální osou otáčení (vrtulového typu). Jsou

snadno regulovatelné, jejich použití je univerzální v nejrůz-

nějších podmínkách a jejich tývoj je doveden do vysokého stup-

ně technické i technologické dokonalosti. Llotory s vertikální

osou r/Ají, jak známo, celou radu výhcd, ale zatím převážně i

ouesenějsí prostor pro praktické využívání. i'e;i se nyní neustá-

le zvecáuje dalším vývoje:/i.

Vlastnosti obou druhů motorů je incžué zhodnotit názorný:::

porovr-áriíu charakteristik -jejich hlavních veličin (účinností,

nouentu, výkonu) v závislosti na rychlocěžno^ti X (pcuur ob-

vcdove rycliloati rotoru v ku postupné rjCi-lo^ii votrú v ).

V obr. 'i je z::v.r.or"..ěna závislost výkor:u a eioe íárc. .-'. pla-tí

pro .viotor n horizontální osou s. čára 3 u vertikúliá osou otá-

Pro vyznačenú charakteristiky platí, 2e .•:<

r.ctor ::iá néjleî ší účiraiost a výkon při rychlobSiírxsti okolo 8

a vertikálni not or okolo 4, cvčer; •iiási:.o výhodne účinnosti a

výkonu je u něho roiohem užší. V tor.i lze spatřovat hlavní ob-

jektivní důvcá relativní nevýhodnosti motoru typu Darrieus.

Aby bylo r.o5no využívat vysokou účinnost, bylo by nutno

přizpůsobovat otáčky (úměrně 1: rychlosti větru). Iľaproti tomu

vetži:;a poháněných strojů a zařízení pracuje s nejlepší účin-
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neistí pri jmenovitých - konstantních otáčkách. U alternátoru
pro výrobu elektrické energie je stálost otáček důležitým či-
nitelem stálosti frekvence střídavého napětí.

Jak vyplývá z charakteristiky A na obr. 1, má horizon-
tální r.otor velmi dobrou účinnost a výkon i při jiných než
optimálních rychlostech větru. Proto se v praxi plně osvědči-
lo uspořádáiií se dvěma elektrickými generátory, nejčastěji
v poaěru otáček 75C:iCůO.min a v odpovídajícím poměru výko-
nů l:p, kdy generátor s menšími otáckanii je připojen k síti
při nižší rychlosti větru a naopak.

U notoru typu ňarrieus by k dosažení téhož efektu bylo
nutné daleko častější přepíriíní generátorů, na různé otáčky
(pro názornost jscu v obr. 2 vyneseny dvě relativní výkonové
charakteristiky v závislosti na rychlosti větru při téže
ryehloběžnosti), uělo-ii by se docílit dostatečného překrytí
při dobré účinnosti, ideálním řešením by byl generátor, umož-
ňující plynulou změnu otáček.

Jsou snárca řešeni, spočívající v kaskádovém zapojení
generátorů nebo v použití prostředku výkonové elektroniky
(statický měnič kmitočtu), který může být napájen speciálním
(šestifásovým, dvanáctiíáaovým) alternátorem. Dosaženým eíek-
ter.i je lepáí energetická účinnost a celkově vyšší energetický
přínos, projevující se např. tím, že jmenovitého výkonu elek-
trárny se dosahuje namísto při původní rychlosti větru
14 n.j již při rychlosti 11 m.s , jejíž výskyt je Ľúatis-
ticliy daleko četnější ap. Tyto erierôetiCxiJ příuoc-y vaak cpre-
"jidla r.estačí polcrýt svýžer.é r.á!íl£.dy ne otúckovou reguleci,
3. proto se jí zatím používá. alav:-.ě k ê peri:..eritĽÍrJl.i účelúi.i.
j» z&vedeioí do praktického života je třebti dlc-dovat dvě cesty:
sr.ai:it se najít ještě dalíí, neenerjei,ické v;'nody regulace
oudiiel: větrných motorů a poi:ud nežno J« fintCične vyčíslit c
aI:oiio:.LLcI:y siiodiiotit a dále hledat cc r.ejlevr.ějLI tj-j;.2iic;-:é
jVrcEti.'-cdky ne výkonovou rer;ulaci otá-jek.

I.'ejprve k neůr.er̂ eiicicý.M výhodám:
ládeJi.-.e ucelenou řadu výkor.ově odutupnov;.ixých

i.a vysoké a tudíž vyrovnané konstrukční úrovni»
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~e.lzŽQ se vyznačují stejnou životností s ohlede:;i no. dy2ia.vJL 2ké

::;u.áľ̂ nĹ, 3íej::cu odclr.octí proti působeni vichřice ati. a

v̂ echriy tyto vlivy ne dají vyjádřit určitým násobkem jnsnc-

vitáhc cd;:oru, který rotor klade procházející hmotě vzduchu

při chodu "ve jmenovitých podmínkách. Tento odpor se transfor-

muje v úměrný (jmenovitý) točivý moment. Přiroser.ou řadu

cjjrejĹíti (olektráren) tedy nevytváří řada výkonů, ale tooivysh

...cnerit °i.

Při konstant rach otáčkách 3e řada aomentů stotožňuje

c. řadou výkonů. Avšak rychleji se otáčející rotor klade prcu-

dící:.iu vzduchu neiisí odpor, takže vyšaíroi ctáčkairá laa snxíit

silové účird̂ r a používat vylehčenější a levnější konstrukce,

anebo naopak svýšit výkon bez zvýšení silových účinků, což

obojí vede ke snížení raěrných nákladů, na aaříaení (Kcs/lť.V)

a tento efekt může i značně převýšit energetické přínosy.

Kvantitativně vypadá celá záležitost takto:

Při konstantních otáčkách jde celý nárůst výkonu na vrub

nárůstu točivého monentu. Při pružných otáčkách se totéž zvý-

šení výkonu projeví jen dvoutřetinovým svýáeníra aoaentu (a ná-

vazně ^ jen zhruba dvoutřetinovým nárůstem proudu generátoru),

které je provázeno zvýšením otáček o 1/3 (vyplývá z obecné

teorie větrných motorů). Určitá předem daná konstrukce pracu-

je tedy při konstatních otáčkách pouze na 67 ÍJ svého možného

výkonu, který by odpovídal plnému využití proměnlivosti otá-

ček. Alespoň částečné využití této rezervy se odpovídajícím

způsobem (a-tedy významně) promítne do úměrného snížení měr-

ných nákladů na konstrukce a stavební část elektrárny a tím

i do celé ekonomiky provozu.

Ohledně zvýšení horní hranice otáček větrného motoru

platí dvě kriteria: hlučnost a mezní odstředivé síly s ohle-

dem na pevnostní parametry použitých materiálů. Maximálni

otáčky jsou dány dovolenou hlučností a při konstantních otáč-

kách elektrárny jsou nezávislé na rychlosti větru. Hluk je

patrný právě při nejnižších rychlostech větru. Při silných

větrech hlučnost větru převažuje nad hlučností elektrárny.

Proto zvýšení otáček, odpovídající silnému větru, nemá za ná-
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sleáek zvýšení celkové hladiny hluku a horní hranice otáček
je dána pouze konstrukčními ohledy. Zvýšení otáček je tedy
reálné.

Dosud uvedené závěry platí v podstatě pro oba hlavní druhy
rychloběžných větrných motorů a agregátů. U uspořádání s ver-
tikální osou otáčení je výhodnost proměnlivých otáček výraz-
nější vzhledem k průběhu účinnosti a výkonu dle obr. 1B.

Zbývá dodat, že u pružných systéwů probíhá normální prc-
voz při stálém nastavení úhlu náběhu vrtule, který odpovídá
maximální účinnosti .iiotoru. Z hlsdisJca automatizace z toho
plyne snížení nároků na přesnoat nastavení, na rychlost pře-
stavování úhlu náběhu, zjednodužení řídicích algoritmů ap., a
případně sa použije nere£ulovoná vrtule.

ilovněž vývoj elektrické silové části, umožňující plynulou
nebo jemná odstupňovanou změnu otáček, nelze považovat za uza-
vřený. Zjednodušení a zlevnění lze očekávat ve vhodné kombina-
ci výkonové elektroniky s klasickým kaskádovým zapojením,
v jen částečné transformaci přenášeného výkonu ap.

Z předchozího vyplývá, že agregáty s pružnými otáčkami
jsou tím výhodnější, čím větSí jsou rozdíly ve využitelných
rychlostech větru. To platí o průměrných i okamžitých rych-
lostech (poryvech) větru. Proto je třeba se krátce zmínit
o charakteru větrných poměrů u nás.

V pcrovnáiií a prímorskými oblastwi západoevropských států
je u nás mnohem aeiiäí pravidelnost, stálost a intenzita vetru,
cato nerovnoměrnost je podstatně větří. Je3tš vetái než v in-
ieuzitě jsou rozdíly v náhlých zrninách nn.éru vetru. 'i'o ovšeu
ľiesiiiiľ.:Qľiá, £e bycňuij nič li od větrné enyr^ctiiry upouštět, ale
i.iMcíi.iii :"jo.'r.i\zet ze specifických pod-.-áne}: a objeľ-:tiv;:S daných
odlrLanoô'.í a ji.v. rřispťisobovat Iror.cepoi větr.nť- er.ei'coti}:y i
výbír a prevedení technických zařízení. Prakticky to anar-iend,
äe oproti pi;í:aořský:.i státům jeme daleko více zainteresováni
se věnovat problematice, která naše specifické poiixínky i'e2í,
tj. cyatsír.:ůr.i s pruanýrni otáčkami a použití motorů s verti^lní
osou otáčení, zejména z hledisku jejich odclr.osti a. necitli-
vosti vůči náhlý:.'! změnám směru větru.
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Základen potřebného posr.ání ÍÍ.UGÍ týt souotaviiá r.ěře::í
varných po.v.urů -J -:iíz. Jo sáhoino něřit i r.a dalších niístech
::z2 ^r.\ na dccavadních ..letecrolo^ických air-nicích. ř.egistrac-
:.;'. :..-'-řo:":í pi%ůí:t3iu okair.šité rychlosti votru poskytuje vel:ii
•.o'::,o_'..o.; v. rychlou orientaci a po první::1, vyliodnucení churak-
•;on.: -lui-ó lokality, příp. oblaoti je íriožr.o !;řistoi»x»it I: syčte-

rc"lol:s:ií iístiiostí rychlosti vetľu. ?o získání dalších sku-

:ier.octí a prohloubení poznatku bude možno přistoupit ic apli-

l:aůi zjednodušeni'cli netod, která budou představovat zkrácení

doby :..ěiverií při zachování hodncvemcati výsledků. Veškeré

T:c:;:-:;itl:y v této oblasti věd&i-ií poalouňí tís ke kontrole, pří?.

koi*oki:i nevidených, nebo ko konstrukci nových, výhodJiějJÍCII

al̂ oi-iii.iu. autoniatického řízení větrných elektráren.

Velký poznávací výsiiam raá i každá provozovaná větrná

slektrárr-a, jejíž r.Sřený - registrovaný výkon podává velni

podrobnou a kvalitní informaci o poměrech v pásmu využitel-

ných rychlostí větru. Protože elektrárna je provozována trvale

•J. cllouhodobS, uiiče dokumentovat pozvolné tendence ve vývoji

větmosti ap. V íb?H. je v současné dobo v chodu již nakolik

větních, příp. velkých elektráren. Zásadním nedostatkeni je,

že ze satí:a nenašly finanční prostředky (ostatní předpoklady

tady jsou) na řádné zajištění a vyhodnocení jejich ověřova-

cích -jro

.lirec3 autora:
Ir.:> II:;iil iúsral, CSc, Vý:",ku;:j;ý ústav ^er.iědělské techniky,

i6 j 07 i'riiiľ.i C - ľi'jt:y
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Obr. 1

Obr. 2

Obr, 3

- Zdvialoat měrného výkonu horizontálního (A) n
vertikálního motoru (D) na rychloboSnost:'.

- /-ávialost měrného výkonu vertikálního niqtoru
na postupná rychlosti větru při ťňuiiých ottíckách

- Ulcánka registračního záznamu rychlosti větru a
výkonu větrné elektrárny
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-•covxC'iic servet-" of re::ev:ible z~Szrívv ;ev.ľ:r.clorie3 ir.3úr:J.l;'tior._ _ _ _ _ _ _

J. £ei."':>:, I?.::t:l";ute of F/eoncvr.ic.'T, Politických vžairi 7,

111 7:5 Fraha 1

i.'cor.crr.ic r.nJ c:ivi.ron.:.enfc.'il hcr.;.t:i;:;c of the fcoCr.litJirian syřte.",

in the Cc.'ľi oi-.ii co:..r<arst_ve occiiOiiic ccnditioi-s for rencv/xble

e.~er;..y J;t..chr.olo£iss i:.,pľ.e".ontatioii are „cntioncd. áeveral

pro.j:ct evaluat-ion ttcr:.i-;-.:.e-E arc analysed ::cid an application

to concentrated ;;olar collector A:: r-resentečl.

depend heavily on energy. --,v--ry country hu.: to r-olvc ths
problems of enercy balance, iji tl.e C3Iii the past totulit:iri;ei
r.yste;.: '.va? V:s.sed on the " a r t i s t dcc~rinc of free natural

ana relatively ionr survival of this L:"£te:.'.. Relatively

very low prices of classic?:! erer^y sources - coal, oil and

natural g-ar, - underlined conservation psychology and ccor.cnic;;

of alternative er.er;-;/ invsstrent. C?:ochoclov_ic eccno.ry relied

al:;:cst errclusively on coal /ir.d on cheap imports of oil and

n&tunl s:-ir, fro:.: the iJccľí. A lon.:ti;:ie uri l iaation of clarricnl

foi'F.i.1 fuel;-: /::OX"Ô coal v;ith hi;:h nulphur u out cut csr-fci-illy/

m tr.c wOj.;\ HÍÍĽ Isi; to íi;ľior..*cu.r5 ííiiturnl rcsources v/sstin^.

~o •• r.f:ff:.oic:it r- ro;;uctic:i -i.i'i to de r. p env.\ror_..ental r;roclr."c.

exploit-it i on o.r: n-iturrd ro-ourco:-- per n rjure ]_:.. '.Vňiie t.'ie
ccn.r>u-..ptior- of caorry i;i J.evciopel countricE represents
F to 20 : o pňr i í:^D of •""•:?, i t ir ;;0 :.:j i- the CÍP?.. Air
pollution is the ::oct urrcnt pr îjiler.: in nc-.v.idoys Gsechoslo-
vujíirt. In e.'.'ifsioiiĽ of SOp, W0„ --o:d solid fallout per
mna!?it"Jit or per area Gr R c hoe lov olei a helcn;: to the cre^.tes-t
poli-.iters in ľurepe and in the world. Specific emissions
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/ner unit area/ of S0 5 in the ČSFR in period 1950-195? reached
P

22,4 tons per km and year, in northern Bohemia surpassed
100 tons.

Economic conditions for renewable enerpy technologies

implementation in the CS7R

We can consider an electricity generated iron fossil

fuels as a basic technology, which can be substituted /in

so~ie portion at least/ by environmentally benign renewable

energy technologies.

For :;:an;y yosx-s electricity prices i'or households and

industry were in Czechoslovakia controlled by the state and

held very low /baoed on generating costs plus "nornal"

profit, but without environmental costs/. Up to December

1990 electricity prices for both industry and households

reached on average 0,50 - 0,64- Kčs / 1 k'.Vh, i.e. 0,016 -

0,020 USD in official exchange rate /about 30 lies per 1 USD/.

An indication of the differences of electricity prices aniong

so-.e Ol'CD countries and C3?R if: presented in tho following

table.

Electricity prices for households and industry /19S5/

/•United States dollars / k.vh /

households industry

AM rtria
Belgium
Canada
Denmark
France
Germany
Japan
Norway
United States

CcFií

0,129
0,035..
0,131í
0,119*
0,157*
0.170v

0,059í
O,O77x

0/J1S

0,054
0,052
0,022,

0,046,.
0,090'-
0,127
0,018-

0,016

x 19P7
Source: Or;CD, 'Quarterly Frice Stat i s t ics
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The table de:.". 0:1st r at e E net Q: :1y the cor.siáerable price

differences ar.cng countries, but also enor:.ouily lpv; co::.para-

rive price level in the CSiH /ranking v.'ould not be very

c'r-.;.a,-:-ed by uring the exchange rats bt'-sed on purchasing pov/er

parity: about 15 Kčs per 1 USD/, ouch extre::.aly low price

of electricity was the r:ain economic barrier for implementing

-•.-cnevv-able energy sources arid technologies ar.cl for potential

energy :;aving;s.

Unfortunately the situation is not better today, after
half a year transition to the market eco>:cr:y. The prices in
the CoI'H were liberalized at the beginning of 1991 and sore
industrial prices are even several tinx-s higher than at the
end of 19SC The electricity prices have stayed under the
rtate control and their level for industry is approximately
1,3? Kčs /I k'.Vh. Prices for households are to be doubled
probably in autumn. Although the level 1,35 î Ss has at the
beginning of liberalization covered all enviroir^ntal costs
it is not truth today /due to the sharp rising of industrial
inputs prices/. Sconoreic conditions for iriplerenting of
renewable energy technologies are v/orse t=c-.<ay because of
faster grov/th of industrial inputs pricec thr.n electricity
prices.

ľroject evaluation techniques

The problen of renewable energy technologies installation
is often investigated as a pure technical Tjroblen. Sorr.e
researchers compare energy inputs /construction energy/ with
energy output of a new energy technolocy. Althou.fh this
1 1 c.hiii.es:il i\n:iiyt:ir. Jr. co.'ivc-jji'.ut. Í'MJ- !.':I- i'Jr:;L; "i.n.'.'v.'iiľ u s f o r

~):o possibilities of iriplep.sm;utior., it h?.Ľ to be considered
as only a part of wider econoi.de evaluation, cuch evaluation
takes into account all econonic conäitiona of rroe'ect
financing.

In the economic aiialysis of energy iirô 'ects the concept

of discounted cash f lov; is widely used. This concept is based

on the principle that a aoney iu;i- today is worth r.ore than
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in the future. There are two common nethods of this concept:

net present value /NP7/ and internal rate of return /IHH/.

The IľPV method discounts the projected stream of net

cash flow back to the present using a given discount rate.

To obtain comparative ranking, each HFV r.ust be compared to

the magnitude of the respective investment needed to purchase

the each flow stream which has been discounted.The IRR nethod

determines the discount rate which gives present value of nil

/for the sar.e cash f lov/ stream/. Because the world is not

risk-free both methods are wholly dependent on the input

assumptions /on the assessment of costs and benefits, inclusive

prices/ used to derive the l'orcast of future cash f lov/.

Important financial input to NFV analysis is the choice of

the discount rate. The choice of the discount rate can be

very complex task but very often involves references to the

cost of capital plus a subjectively chosen addition to account

the risk of input turbulences.

The assessment of the future prices, costs, benefits .

and discount rates can be vary difficult problem especially

in evaluation of huge and longtem energy projects.

Although not favoured by economists, many decision- ma-

kers continue to use the pay-back method as a suitable

decision criterion for relatively smaller energy projects.

This criterion expresses the arbitrarily established period

over which the initial investment is recouped.

The pay-back method formally is very similar to energy

harvest ratio, which is used in technical analysis of energy

technologies. The main difference between both methods is

that the forcer one is based on technical units /units of

energy/ while the latter on economic units /prices/. Econo-

mic evaluation is indispensable for decisions in practice

not only because it reflects the development of prices within

the relevant tine period but alco because it enables to add

or subtract energy inputs and outputs with for example

environmental effects of energy technology.
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An application of pay-back method to c one entr ate d solar
collector evaluation_

Application of u simple criterion of pay-back period
to the case of concentrated solar collector with Fresnols
lenses /developed and produced in the CSFB/ can offer sor.e
prfclii.ii.nary information about tho efficiency of this
renewable energy technology in Czechoslovak economic
conditions.

Jithin the first and rou;/h assessment the actual price
of concentrated solar collector in total is about 9 000 Kčs,
i.e. 300 USD per 1 m . "e can consider the collector as a
substitute to tie local heat production system based on
the oil combustion. Icccrdinc to one year measuring,
average yearly net benefit fro:rs 1 :r of collector use is
about 900 lies. It ir.eans, that in nowadays Czechoslovak
economic conditions the collec-oor will be recouped in ten
years. Taking into account that the life time of the
collector is about 20 years and expecting another energy
pi-ices growth, the technology seems to be acceptable.

Comparison in which the collector is taken like a
substitute of centrally delivered electricity yields
different result. If 1 m 2 of concentrated collector is •••
producing yearly on average about 300 kiVh, i.e. about
435 Kčs of net benefit, the pay-back period is longer than
the life tine of the collector. Even if we consider -taxinial
utilization and peak production of the collector in Czecho-
slovak cli::a.tic conditions /probably 500 k'.Vh per 1 ;n2/.
l.ho }>.u.y-buuk j'criod in noiirly :io long uis the life Ľimo
of the collector.
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ECONOMIC FACTORS OF ALTERNATIVE SOUKCES IMPLEMENTATION

Lubomír Tetružela

.S u m m a r y i

T h e papi'r c o n s i d e r the f a c t o r s of ni.'icroeconoin i r. r e g u l a t i o n and
niicroecoiiomi c i n c e n t i v e s of the u 1 I o r n á t i vp u n o r g y r e s o u r c e s
imp 1 eine.ii ta t j on in c o n d i t i o n of p r e v a i l i n g u t i l i z a t i o n of c l a s s i c a l
e n e r g y s o u r c e s .

T h e a n a l y s i s c o n c l u d e s t h a t b o t h s t a t e r e g u l a t i o n and
m i c r o e c o n o m i c i n c e n t i v e s s h i f t a t i m e - p o i n t of e f f e c t i v e a l t e r -
n a t i v e s o u r c e s i m p l e m e n t a t i o n n e a r e r to t h e p r e s e n t t i m e . ( S e e
f i g u r e , to = p r e s e n t t i m e , t" = tim e of i m p l e m e n t , tc = t i m e of
i m p l e m e n t w i t h o u t p r o m o t i n g f a c t o r s . X - a x i s = T i m e , Y - a x i s =
C o s t s )

C

Author: Luboinir Pet ruže la PH.D.
Institute of Economics Czechoslovak Academy of Sciences
Politických vězňů 7, Praha 1
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EKONOMICKÉ PODNÉTV ZAVEDENI ALTERNATIVNÍCH
ENERGETICKTCH ZDKOJD

Lubomír Petružela
1. Základni hypotéza
Užití alternativních energetických zdrojů (ALEN) v makro i mikro-
ekonomickém kontextu je dáno t i m, že při zavedeni alternativního
energetického systému musí platit podmínka, že nák'lady na alter-
nativní energeticky zdroj jsou rovné nebo menší než náklady na
klasický energetický zdroj (KLEN). Tato podmínka formálně může
být alternativně vyjádřena ]>ro uživatele (poptávkovou stranu
trhu) o výrobtf; (nabídková strana trhu), ale v reálných rovno-
vážných systémech výroby a užití alternativních zdrojů (výrobce
j u zároveň uživatel) se zjednodušuje na:

C t r; v. (1.1)

První okrvih otázek vymezuje makroekonomický koncept, který
zahrnuje diference výroby a užití ALEN' na jedné a KLEN na druhé
straně, které se projevuji v odlišném objemu vzniku a zániku
pozitivních external'! t na jednotku energie. Zahrnuje rovněž
asymetrii mezi objeu.em nabídky a spotřeby ALES a KLEN, která je
příčinou, že marginálni náklady a tržní cena energetických zdrojů
so odvozuje o<! pícvníuj i c i ch KLKN. Diference se projevuje nižšími
agri.-ga tu í mi náklady systémů ALEN, v nichž figuruje především
úspora nákladů na. reprodukci životního prostředí a nákladů ni
veřejné statky. Součástí makroekonomického konceptu je proto i
rozbor nástrojů n faktorů makroekonomické regulace ve vztahu k
ALEN (ekologická politika, legislativa a dotace, fiskální nástro-
je, regionálni politika).

Další, mikroekonomický koncept ohraničuje otázky diferencí v
možnostech oborů a podniků aplikoat systémy ALEN a využít jejich
komparativních výhod, v závislosti na charakteru a energetické
náročnosti výroby.

Konečně třetím okruhem otázek je identifikace mikro i makro-
ekonomického "okamžiku startu" ALEN v čase, který odděluje obdubi
nižší nebo rovné efektivnosti výroby a užiti od období rovné nebo
vyšší efektivnosti výroby a užití ALE.V oproti KLEN. Při řešení
těchto otázek vstupují do, makro i mikroekonomického konceptu
poznatky o t uclini ckŕin pokroku a zdokonalování systémů AI.E.V (které
patři mezi ústřední témata odborných analýz prováděných na tomto
pol i ) .

Tendence popsaní základní hypotézou lze demonstrovat jedno-
duchým diagramom, který poslouží jako pomůcka pro celý výklad.
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(a) předpokládá se, že přímé náklady na jednotku KLEN jsou nižší,
ale porostou, následkem jejich postupného vyčerpávání a r y c h l e j -
šího růstu nákladů na těžbu, než úspor z technického zdokonalení
jejich- transformace.

(b) predpokládá se, že prime náklady na jednotku ALEN jsou vyš-
ší , a 1 o budou klusat, vlivem techni ď.čho zdokonaleni jejich výroby
a to rychleji, než úbytek jejich dosud nevyužívaného potenciálu.

(i:) předpokládá se, že určujícími rin.-rgr t i ckými zdroji v ekonomice
jsou KLEN, teoreticky potenciál ALES' se pohybuje v řádu 1/10
celkové spotřeby energie, jeho využiti je na počátku a že tech-
nické systémy ALEN jsou schopné značného zdokonalení.

(d) v základní hypotéze se neuvažují epikové a úplne náklady
•M.l-N .i Kl.EN .n f.iktory <i nástroju, kli:ľrt nvliviuijí interna 1 i Z O V O I U M I
ô .1 s I rozdílu mezi úplnými n.ikldily ;i přímými n.ikl.tdy, t j . culkuvft
iiďklfi'Jy na jednotku energie, jako základ tržní ceny.

( < • ) ľ i ' i / n i i V i i r i i'in t y k un i i ) i l i n e c í . i k l . o r ů •< ii»'i s I t u j ú , k l o i i í v n d i ; u k
různým úrovním c ľ I k o výc.li nákladu jsuu pi" IMIIIU"; I r- m iin.ilýzy.

(í) předpokládá se etrapolace trendu z nlulobi Cl - tu v souladu s
předpoklady (a) a ( b ) , to jako moment analýzy a čas t- jako
moment splněni podmínky ( 1 . 1 . ) .

2. Makroekonomický rozbor

Pri výrobe a užití KLEN' i ALEN vzniká externí škoda a pro-
spěch, které se projevuji úbytkem nebo přírůstkem veřejných
statků a jejich funkci a spolu s přímými náklady určuji výši
úplných nákladů národní ekonomiky spojených s výrobou a užitím
jednotky daného energetického zdroje. Problém je v tom, že pří-
růstek nebo úbytek veřejných statků a jejich funkci souvisí s
jejich užitkem pro národní ekonomiku jako celek. Zahrnuje kompo-
nenty, jejichž náklady a efekty se projevuji nepřímo a které
nelze beze zbytku rozdělit mezi jednotlivú ekonumické subjekty.
Externí škoda a prospěch, spojené s výrobou a užitím KLEN" i ALEN',
nejsou distribuovány trhem a proto je nelze na této úrovni měřit.
NTicméně náklady, které vyvolávají lze odhadnout z jejich vlivu na
úbytek nebo přírůstek přírodních resp. ekologických zdrojů a
j u j i c h f iinkc i .

AI.ľ.N z.ilirimjí ]iľov>'r žnč o Lirm v i I r 1 n r"- zdľrijp, ktor«í využívaj i
•. I .i v u n M I I, i I v i li i ' l i i - m i <: i; y h , I y / i I /i I u i < h T i l> i •• 1 n >; i < k y . h / i | i n j u ,
/ m i / b y i|«ir. I Ľ i •/.<• I u k I m v i ' í i t n ô i n i i s i i i ž i - i i í j ' \ j i ' li / . . i s n l i y . ľ r i v ý r c i l i i r
<i vi/. i t i AI.KN d m : h.'iz í z á r o v e ň L n i ž š í m u liliylkii J z á r o v e ň v y š š í m u
p ř í r ů s t k u p ř í r o d n í c h r e s p . e k o l o g i c k ý c h zdrojfi a j e j i c h f u n k c i .

Současny' s t a v v ý r o b y a u ž í v á n í KLEÍÍ je z a l o ž e n na pos1 u p n e m
nevrŕit n é m snižovrtni z á s o b y přtívážiič- c h e m i c k ý c h z d r o j u . J e j i c h
v ý r o b a a u ž i t í z p ů s o b u j e v y š š í ú b y t e k a n i ž š í p ř í r ů s t e k p ř í r o d n í c h
r e s p . e k o l o g i c k ý c h z d r o j ů a j e j i c h f u n k c í .

V p ř í p a d ě , že by e x i s t o v a l o t o t á l n i o c e n ě n i v š e c h p ř í r o d n í c h
a e k o l o g i c k ý c h z d r o j ů a j e j i c h f u n k c í , p o t o m ú p l n é n á k l a d y A L E N a
K L K M v n á r o d n í e k o n o m i c e se p r o m í t a j í do d i a g r a m u z á k l a d n í h y p o -
t é z y n á s 1 e d o v n ě .
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t t.:

(a) předpokládá se, že externí náklady (škody) spojené s výrobou
a užitím KLEN' jsou vyšší než přímé a že se budou v čase zvětšovat.
(b) předpokládá se, že externí náklady (škody) snížené o prospěch
výroby a užití ALEN jsou nižší než přímé a Ž P se budou v čase
dál e sní žovat.
(c) predpokladá se prosazovaní ekologických kritoril v technickém
zdokonalovaní systému KLEN i ALEN.

Ilustrace ukazuje, že celkový užitek systému ALEN v národní
ekonomice je vyšší, než odpovídá pouze jejích tržnímu hodnocení,
a zároveň bod t- kdy je splněna podmínka (1,1,) se posunuje blíže
k při tomnost i.

V regulované tržní ekonomice se reálné náklady výroby a
užití KLEK i ALEN' odvozují z přímých nákladů, jejich zvýšením o
internal izovdtiou složku rozdílu přímých a úplných nakladli a
složku odvozenou z makroekonomické regulace využíváni přírodních
zdrojů a péče o životní prostředí.

Kegulace může působit ve směru restrikce nežádoucích škod
spojených ,s výrobou a užitím KLEN, a projevit se vyššími celkovými
náklady KLEN. Takto pfisobí ekologická legislativa (náklady na
ekologické části staveb a zařízení v klasické energetice nebo
pokuty Zd znečištění), ekologická daň zatěžující spotřebu' KLEN',
regulovaná vyšší ceno při překročení normované spotřeby v pod-
nicích a domácnostech ap. V diagramu to to lze vyjádřit takto.

C IJDiagram 3jj- NI KLEN
t KLEN d KLEN

0 to t- t c • T

(a) předpokládá se použití výhradně fiskálních nástrojů
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(b) předpokládá se dobře založená t-kologická legislativa

Ilustrace ukazuje, že podmínka pro vstup systémů ALEN do
tržního prostředí je splněna v momentě (t-) bližším současnosti.

Regulace může byt použita i na straně podpory systémů ALEN s
cílem zvýšit společenský prospňch kombinace obou systémů. Kůže se
jednat o dotace, výhodnější úvěr, nižší zdanění (nebo osvobozeni
od daně). V diagramu se to projeví následovně.

Aplikace systémů ^LEN se
nebo v poměrně krátké době.

stává konkurenceschopná okamžitě,

3. Mikroekonomický rozbor

Z hlediska výrobce a uživatele (v připadli ALEN1 se jedná
nezřídka o jeden a týž ekonomický subjekt) jsou významné inter-
nalizované externí náklady, tj. náklady, které je výrobce přinucen
vynaložit, jestliže chce předejít ztrátám plynoucím z pokut za
poškozováni životního prostředí popř. další cli sankci nebo úspory
kterých může dosáhnout spotřebitel při užiti daného energetického
zdroje .

Zisk

0 to t< t c T

(a) předpokládá si> pro omezený rozsah výroby ALEN
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(!•) jde o případ oboru nebo výroby, kde je možno system ALEN'
cípl i kovat

Ilustrace ukazuje, že zatímco výrobce KLEN1 vede regulace k
sníženi zisku výrubce ALKV muže naopak svfij zisk zvýšit. Při tom
iUir:Mz ť v obou prípadoch k ž<idouc i a úsporám na životním prostředí.

'< . Eí e k I- s iibs I i Ince

Odhad riííi I noho momentu efektivní aplikace <> 11 ernat i vn í ch
s y-. 1 ŕ-m ú j Ľ závislý iifl proporci výroby 'i spotřeby KLEN' a .M.EN.
\' i.- £H t i vn i externí efekty vznik.ijicí při výrobě a užiti KLES a
pozitivní externality spojenci s A1,H.\' mají podobnou (nikoli shod-
nou) proporci jako rozsah jejich výroby. Souhrnné proto opatřeni
zaměřená na omezení výroby rt spotřeby KLEN' při TI<SŠĽII í větši objem 4

odstraněných negativních efektůi než opatření orientovaní na
aplikaci ALEN. Nicméně k pozitivním efektům spojeným s výrobou o
užitím ALEN potom přistupuje i odstraněni negativních efektů
inlpovída j í c icli takovému objemu KLEN, které systémy ALEN souhrnně
subst t tuuj i.

Ro/.bor ukazuje na podněty, které vedou k uplatňování alter-
nativních energetiokvch systému v podmínkách převažující nabídky
ft u ž i t i klasických energetických zdrojů. Upozorňuje na motivy a
a formy restriktivní . n stimulační makroekonomické a ekologické
politiky, které urychlují aplikaci alternativních systémů, na
ziskovou motivaci provozovatelů a vliv substituce části klasických

j ckých zdrojů alternativními.

07.00.91 Autor: Ing Lubomír Petruže]a,CSc
Ekonomický ústav ČSAV
Politických vězňů 7
111 73 Praha 1



O 86

ZÁKLADNÍ SMĚRY ENERGETICKÉ POLITIKY

V AGRÁRNĚ-POTRAVINÁŘSKÉM KOMPLEXU

Ing. Josef Popelka - odbor energetiky a materiálových vztahů
MZe ČR

Zajišťování energetických potřeb v převážné většině

zemí světa představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů,

podmiňujících dynamiku hospodářského rozvoje, současně

však i značný rizikový faktor hospodářské nestability zej-

ména v zemích střední a východní Evropy.

Rozdíl VG zhodnocování energie mezi průmyslově vyspě-

lými zeměmi a zeměmi střední a východní Evropy představuje

svými ekonomickými, ekologickými a v konečné podobě i so-

ciálními důsledky problém při jejich uvažované integraci do

Evropského společenství.

Tato skutečnost odůvodňuje zájem řady mezinárodních

odborných vládních i nevládních institucí o komplexní řeše-

ní problematiky využívání energetických zdrojů v Evropském

regionu, zvláště pak o úspěšné vyřešení státní energetické

politiky v zemích přecházejících od centrálně řízeného hos-

podářství k tržnímu hospodářství, jako vyjádření nezastupi-

telné a významné úlohy státu v přechodném období.

Z tohoto pohledu dochází k zásadním změnám v základ-

ních principech energetické politiky ČSFR. Smyslem energe-

tické politiky musí být především udržení rovnovážného sta-

vu na trhu paliv a energie, spolehlivé a bezpečné zásobová-

ní celé společnosti palivy a energií při důsledné ochraně

životního prostředí.

Dosavadní výsledky ve snižování energetické náročnosti

výroby nejsou dostačující v porovnání s průmyslově vyspělými

státy.
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Energetická situace v APK

Dostatek potravin byl v ČSFR dlouhodobým stabilizujícím

prvkem společnosti. Tím byly prakticky vytvořeny podmínky

pro extenzivní vývoj energetiky i v APK. I když potřeba

energetického zabezpečení výroby potravin bude i nadále ne-

sporná, začínají ekonomické prvky vyvolané tržním mechanis-

mem výrazně stimulovat aktivitu podniků APK ke snižování

energetické náročnosti výroby, k respektování požadavků eko-

logie apod.

Dosavadní struktura energetické spotřeby v APK vyplývá

z extenzivního vývoje v uplynulých desetiletích v deformova-

ném cenovém prostředí.

Podíl spotřeby jednotlivých druhů paliv a energie na

celkové spotřebě ČR a resortu zemědělství ukazuje tabulka:

Druh paliva

Černé uhlí

Hnědé uhlí

Zemní plyn

Svítiplyn

Lehký topný olej

Těžký topný olej

ti loktričká onocyio

Nafta

Benzin

Ostatní

Podíl spotřeby
na celkové spo-
třebě v České
republice

2 %

3 %

16 %

8 %

30 %

14 %

f. %
36 %
5 %
—

Podíl spotřeby
na celkové spo-
třebě resortu
zemědělství v
České republice

8 %

18 %

14 %

2 %

7 %
6 %

13 %
29 %
2 %

1 %
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Jak je patrné, největší zastoupení v celorepublikové

spotřebě mají paliva, která jsou dovážena, ať se jedná o

ropné produkty nebo o zemní plyn. To je způsobeno zejména

vysokou náročností na spotřebu pohonných hmot, dále pak po-

měrně rozvinutou sítí spotřebičů spalujících zemní plyn. Po-

díl resortu na celkové spotřebě tuhých paliv je relativně

malý.

Zemědělská spotřeba paliv je převážně decentralizována

v malých, plošně rozmístěných spotřebičích, v odvětví potra-

vinářského průmyslu jsou provozovány energetické jednotky

středních výkonů. Technický stav zařízení je v mnoha přípa-

dech nevyhovující jak z hlediska účinnosti, tak i parametrů

emisí. S ohledem na dosavadní sortiment vyráběných kotlů a

ceny jednotlivých druhů paliv je spalován vysoký podíl uhlí,

podíl ušlechtilých druhů paliv je nízký, ekologická zátěž

prostředí je vysoká.

Druhotné energetické zdroje byly doposud využívány pou-

ze ojediněle a nekoordinovaně„ jejich podíl na celkové spo-

třebě není významný.

Sněry energetického programu APK

Otázku zvýšení úrovně energetického hospodářství v re-

sortu zemědělství je nutné řešit s ohledem na široké spek-

trum vnějších vazeb a vnitřní složitost, cílevědomě a ve

společenském kontextu.

Na ministerstvu zemědělství České republiky je v sou-

časné době připravován energetický program, jehož cílem bu-

de optimalizace a koordinace prací k dosažení stanovených

cílů snížení energetické náročnosti výroby a snížení ekolo-

gické zátěže.

Program bude koncipován s ohledem na státní energe-

tický program ve smyslu nutného souladu v zásadních otáz-

kách a rozdělení úkolů i pravomocí.
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Podle předpokládaného vývoje energetických vstupů pre-

sentovaného ve smyslu usnesení vlády ČSFR z roku 1989 je

uvažováno pro resort zemědělství ČR s následujícím vývojem

bilancí ve srovnání s rokem 1987:

Rok

index
(rok/1987)

1990

0,97

1995

0,86

2005

0,77

2005

0,67

Uvedené srovnání uvažovaných energetických vstupů do-

kazuje nezbytnost přípravy takových opatření pro resort ze-

mědělství ČR, která vyloučí zejména při přechodu na nové

podmínky v extrému možnost jistého útlumu zemědělské a po-

travinářské výroby v důsledku ekonomických šoků (podstatné

zvýšení cen paliv a energie), a fyzického nedostatku paliv

a energie.

Ministerstvo zemědělství ČR z těchto důvodů bude na

úseku energetiky presentovat svoji úlohu v následujícím

rozsahu:

Změna struktury paliv

Základním strukturálním manévrem zaměření energetické

politiky je změna orientace z oblasti opatřování dalších

energetických zdrojů, a to jak tuzemských, tak i z dovozu,

na oblast vyššího zhodnocování. Tento postup považujeme za

optimální, neboť investice do úspor energie, byť by se zdá-

ly být krátkodobě vysoké, vykazují vždy nejen velmi rychlou

návratnost, ale i výrazné úspory finančních prostředků.



O 90

Energetické hospodářství v APK má v dané časové etapě

určitou maximálně dosažitelnou úroveň vzájemné zaměnitel-

nosti (substituce) energetických zdrojů a je plně závislé

na předpokládaném scénáři poptávky po energii v oblasti

spotřeby.

Podle tohoto scénáře je kladen důraz především na zvy-

šování podílu zemního plynu a elektřiny v konečné spotřebě.

V důsledku značných ekologických tlaků dojde k absolutnímu

poklesu spotřeby uhlí. Kapalná paliva bude možné z ekono-

mických důvodů dovážet pouze v minimálním objemu, nezbytném

pro mobilní pohony a pro petrochemii. S přihlédnutím k těm-

to předpokládaným změnám bude současně nutné brát v úvahu

i ekonomické podmínky opatřování paliv (je předpoklad, že

se budou stále zhoršovat).

Svoji roli, byť ne nosnou, při změně struktury paliv

sehraje využívání netradičních a obnovitelných zdrojů ener-

gie.

Využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energie

Současně se stoupající cenou paliv a energie bude do

popředí pozornosti nastupovat důležitost co nejefektivnější-

ho zhodnocení energetického potenciálu jednak v podobě vy-

užití druhotných zdrojů a jednak hledáním nových forem čer-

pání z přírodních pramenů.

Z takto specifikovaných zdrojů energie bude využívána

např. energie slunečního záření, energie vodních toků, ener-

gie větru pro výrobu elektrické energie, energie prostředí,

využitelná pomocí tepelných čerpadel, apod.

V poslední době je připravován velice perspektivní a

mezi uživateli i značně populární program získávání biomasy

rostlin pěstovaných pro technické a energetické účely. Znač-

ný, zejména ekologický význam bude mít pěstování energetické

biomasy v tzv. pánevních oblastech. Podrobné seznámení nejen
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s tímto, ale i s dalšími velmi zajímavými záměry, je před-

mětem dalších referátů.

Nezbytným faktorem pro širší praktické uplatnění zaří-

zení, na kterých bude možné využívat uvažované netradiční

formy energie bude snížení hranice návr?cnosti vložených

investic ze spoi 'enských prostředků.

Možnosti využit;' dotačního systému

Dynamiku snižování energetické náročnosti, se kterou

je uvažováno v resortním energetickém programu, nebude mož-

né řešit jen na základě vzniklých tržních vztahů a růstu

cen paliv, sle bude nezbytná účast státu ve formě uplatňo-

vání dotační politiky, daňové politiky zvýhodňující uživate-

le meněnáročných spotřeb, technologií apod.

Přímá účast ministerstva zemědělství na konkrétních

akcích při racionalizaci paliv a energie bude diferencová-

na v jednotlivých směrech, v závislosti na uplatnění trž-

ních vztahů bude utlumována. Naopak se předpokládá její po-

sílení na úseku ekonomické efektivnosti užití energetických

zdrojů, zejména ve vyrovnání existující - byť i snižující se

- záporně podnikové efektivnosti racionalizačních opatře-

ní v těch případech, kdy společenská .efektivnost je pozi-

tivní. Jedná se hlavně o netradiční a doplňkové zdroje ener-

gie, strukturu spotřeby apod.

Pro poskytování dotací na akce s dokladovaným snížením
energetické náročnosti bude možné čerpat finanční prostředky
ze státního rozpočtu pro APK podle usnesení vlády ČR z roku
1990. V souladu s tímto usnesením může být poskytnuta dotace
v rámci zdrojových možností až do výše 80 % nákladů na stav-
by a strojní investice. Současně jsou prověřovány možnosti
využití dotačního fondu MŽp ČR.
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Informační a technickoporadenská činnost

Rozhodujícím momentem pro realizaci racionalizačních

opatření ve výrobní sféře bude dostupnost technickoekono-

mických informací o možnostech technické racionalizace,

stanovení optimalizace energetických procesů ve výrobě a

technická realizace.

Převážná většina organizací APK nemá k dispozici tech-

nické ani personální vybavení k objektivnímu splnění těchto

principů (vypracování analýz, projekční a realizační zabezpe-

čení). Vytvoření těchto kapacit v daném rozsahu na podnicích

by nebylo ani účelné. K zabezpečení těchto prací je připra-

veno vytvoření konzultačního a poradenského střediska, je-

hož činnost by v počátku měla být finančně dotována z centra.

Teprve až se v našich podmínkách prosadí hodnota "informace",

lze uvažovat s přechodem střediska na částečné nebo úplné

samofinancování.

V rámci tohoto střediska jsou k dispozici parametry

měrných spotřeb, dosahovaných ve vyspělých státech pro jed-

notlivé druhy výrob a technologií. Je zpracována řada roz-

borů a technických metod, které umožní snížení spotře-

by paliv a energie. Na základě doposud provedených šetření

ve vybraných závodech potravinářského průmyslu lze ťéálně

očekávat, že technické úspory mohou přinést snížení o 15 až

20 %, úspory provozní, případně technologické mohou dosáh-

nout dalších 20 až 25 %. Tyto podklady budou vodítkem pro

vyhledávání hlavních nedostatků a dosažení rychle návrat-

ných technických opatření. Jejich technická i ekonomická ná-

ročnost bude postupně stoupat a vyžadovat i zásahy do te-

chnologií, případně i strukturální změny výrob.

Závěr

Jak vyplývá z uvedených hlavních směrů a metod činnosti

na úseku energetiky v APK bude třeba počítat s následu-

jícími zásadními cíly:
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- snižování energetické náročnosti výroby,

- změna struktury paliv, především z hlediska jejich

dostupnosti/ ekologie a ekonomiky.

Je zřejmé, že zásadní cíle jsou obdobné, jako v před-

chozích ekonomickopolitických podmínkách. Odlišné jsou

však prostředky, metody a podmínky hospodářského prostředí.

Problematika racionálního využívání všech dostupných druhů

paliv a energie bude v rozhodující míře ovlivňována eko-

nomickým a technickým prostředím a bude spadat především do

spotřebitelské sféry.

•f
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Ing. František PAŽOUT
předseda Svazu podnikatelů
pro využití energetických
zdroju

Poznatky z realizace výstavby a obnovy malých vodních elek-

tráren v ČSFR

Problematika využití té části hydroenergetického poten-

ciálu, kterou lze zachytit jen v malých vodních elektrárnách

má v jednotlivých zemích sví specifika daná nejen konfigurací

krajiny, ale i stupněm rozvoje elektrizační soustavy, existen-

cí potřebných vodních strojů (turbín), četností již zbudova-

ných jezů, ale i právními předpisy jak v oblasti výstavby,

tak v oblasti majetkoprávních vztahů (v některých zemích např.

občan nemůže zbudovat a provozovat vlastní malou vodní elek-

trárnu i když jde o výkon velmi malý apod.).

Společné probidrny pro všechny země jsou vSak

- stanovení velikosti hydroenergetického potenciálu stá-

tu,

- zvládnutí výroby technologického zařízení v potřebném

spektru,

- vyřešení problematiky efektivnosti výstavby a provozu

těchto zdrojů,

- vytvoření ekonomicko-právního klímatu pro rozvoj

malých vodních elektráren.

K jednotlivým okruhům uvádím podrobněji

A. stanovení velikostí hydroenergetického potenciálu .0

Pojem malý nebo velký energetický zdroj je relativní

a představy o tom, zda konkrétní zdroj je výkonově malý či ,

velký se v jednotlivých zemích liší.

Rozdílnost názoru na velikost energetického zdroje

je v jednotlivých zemích závislá zpravidla na velikosti energe-

tického potenciálu a na stupni ekonomického a technického
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rozvoje. V energeticky a ekonomicky rozvinutých zemích pova-

žují např. 50 MW bloky za malé. Naopak země energeticky chudé,

nebo země s malými rozměry či nižším stupněm rozvoje ekonomi-

ky považují zpravidla takové zdrojové jednotky za velké. Toto

se pinč týká i hydroenergetických zdrojů.

V řadě zemi je za malou vodní elektrárnu považován

zdroj s výkonem pod 1 MW, v čínské lidové republice tuto

hranici tvoří výkon 12 MW, USA 15 MW apod. Téměř vSechny státy

kladou za základ klasifikace malých vodních elektráren veli-

kost instalovaného výkonu. Bez klasifikace malých vodních

elektráren prakticky nelze přejít na hodnocení teoretického

a technicky využitelného hydroenergetického mikropotenciálu, což

je otázka strategická pro stanoveni přístupu k jeho využití.

Třídění těchto zdrojů v ČSSR znázorňuje tabulka č. 1

. Je provedeno ze čtyř pohledů (hlediska)

- hledisko výkonu,

- hledisko provozovatele,

- hledisko možnosti hospodařit s vodou,

- hoedisko velikosti spádu.

Základní hledisko - tj. výkonu od 1 kw do 10 000 kw

je určováno především možností sériové výroby agregátů, typi-

zace agregátů a standardizace celé stavby a tím i vytvořením

ekonomicky dostupných podmínek pro výstavbu malých vodních

elektráren. V oblasti nad 10 MW se již projevují individuální

odchylky jednotlivých lokalit a v našich podmínkách je možno

hovořit o unikátních dílech. .
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Tabulka 1

Třidcni imilých hydroenergetických zdroj ň do 10 MW

Hledisko

Instalovaný výkon mule vodní elektrárny (do 10 M W)

Mikroídrojc(pod lOOkW)

- Průmyslové (nnd I MW)
(jsou Hxcny jako zúvodni
elektrárny)

— Mínieleklrůrny(do I MW vCctnc)
(výroba neni zahrnována do limiiu
spotreby elektriny provozovatele)

- Mikroclckirúrny(36«2IOOkW)
— Domáci vodni elektrárny

(do 35 k W)

Podle provozovatele

— Verejné (resortní) - MVEprucujici výhrudnepro
elektrizační soustuvu (OJ už 10 M W)

Zúvodni (družstevní)

Mo*nosi húspodarcni si vodou

— Výrobní u pomocní
(MVl:nud0.5MWl
(provoz povoluje HH

— Výrobní a pomocné
(MVEnadO.ldoO.SMW)

— Mikroclcktrarny
(36 až 100 k W)
(k provozu dává souhlas
krajský energetický podnik)

Soukromé pod 10 1W (provo*
se povoluje obdobná jako u
veřejných a závodních HVB)

- PrntoCnc (průběžné)
(bez akumulace vody, využívající pfiroxcný průtok až
do maximální Itlinosii turbin)

— Akumulační
(s přirozenou, nebo umilou akumulaci, se schopnosti
odberu vody podle potreby energie po určitý ras)

Velikost spádu

%

"T— Nízkotlako (se spadem do 20 m)
I— Středotlako (se spádem do 100 m)
I— Vysokotlaké (se spádem nad 100 m)
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V této souvislosti nutno upozornit na mnohotvárnost

využití hydroenergetického mikropotenciálu. Jelikož malá vod-

ní elektrárny mohou být vybudovány nejen na řekách ale i na

rybnících, kanálech, úpravnách pitné vody, na potrubích vo-

dárenských a kanalizačních soustav, na plavebních komorách,

na zavlažovacích a odvodňovacích zařízeních, atd., není prak-

ticky možno stanovit přesně velikost teoretického a technicky

(případně ekonomicky) využitelného hydroenergetického mikro-

potenciálu. Jak ukazují zkušenosti budují se malé vodní elek-

trárny někdy i na velmi mohutných řekách při malém spádu a jen

s částečným využitím říčního odtoku. Střetáváme a« tedy ne-

jen s technickými možnostmi využiti hydroenergetického mikro-

potet.ciálu, ale i s ekonomickými mezemi jeho využitelnosti.

To není záležitost jen hydroenergetického mikropoten-

ciálu ale tohoto potenciálu vůbec.

Např. v SSSR je hrubý teoretický energetický poten-

ciál řek vyčíslen a 3 942 miliard kWh/rok - jda o mnoholetý

průměr. To se rovná celoročnímu výkonu 450 mil. kw. Prů-

měrný technicky využitelný potenciál je vyčíslen na 2 106 mi-

liard kWh/rok. Ekonomicky dostupný hydroenergetický potenciál

SSSR, tj. ta část, která podle ekonomických ocenění může být

reálně využita v nejbližší, nebo ne v příliš vzdálené době,

je oceněn na 1 105 miliard kWh/rok (z toho asi 20 % evropské

části a 80 % v asijské části SSSR), sovětský hydroenerge-

tický roikropotenciál byl vyčíslen pro zdroje o výkonu do 30 MW

na 84 miliard kwh/rok.
Pro porovnání uvádím situaci v CSSR.

Teoretický hydroenergetický potenciál CSSR je 28,631

miliard kWh/rok. Z toho technicky i ekonomicky využitelný

potenciál je 11,193 miliard kWh/rok. Hydroenergetický raikro-

potenciál pro zdroje s výkonem do 10 MW byl vyčíslen na 2,83

miliard kWh/rok.



Stát

1

Bulharsko
Malar sico
SRN - cast
(cývíilá :7D:
Polsko
Rumunsko
SS3Rx)

C3PR "

Velikost
. hy droe nerg. mikr o-
potenciálu,

TWh/r

2
• • •
0,32
0,70

0
1,70
5,00

84,0
2,83

Výroba elektrická energie v ma-
lých vodních olektrárnách

TWh/r na na tirov-
úrovni

.., í..„ ,
0,576
0,026
0,28

.
0,39
0,03
1,29
0,56

r. ni r.
1990

4
0,826
• • .
0,31

0,59
• 1 , 0 0

• 5 «

0,86

na úrov
ni r.
2000

5
0,976
• ••
0,41

1,21
3,00
S 9 *

If24

x) potenciál byl odhadnut pro vodní elektrárny do 30 Ktf

CO
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S ohledem na to, Se i další země, které jsme posuzovali

většinou přijaly horní hranici výkonu malé vodní elektrárny -

10 MW (viz. tabulka autorovi dostupných údajů č. 2 atrana 5)

můžeme dospět k úvaze, že přibližně 10 % z celkového (teoreti-

ckéhoJ hydroenergetického potenciálu i v ostatních zemích vět-

šinou představuje reálně využitelný mikropotenciál.

B. zvládnutí v/roby technologického zařízeni pi?o malé

vodní elektrárny v potřebném spektru

Předně nutno uvést, že CSFR se nachází na střeše

Evropy, velké řeky zde většinou pramení a energie je rozptý-

lena v říčkách a potocích a je ve značné části využitelná

jen v malých vodních elektrárnách o výkonu od 0,5 kilowat

do 10 megawat.

Již v roce 1930 bylo na území CSER v provozu 14 882

malých hydroenergetických zdrojů. Na těchto zdrojích bylo

instalováno 4 397 turbín typu Francis, 47 turbín typu Kaplan,

28 turbín typu Pelton, 55 turbín Bánki, 256 turbín typu Girard,

206 turbín ostatních typů a 11 972 vodních kol. Vezmeme-11

jen ty hydroenergetické zdroje, které vyráběly elektřinu -

byl průměrný výkon Francisových turbín 35,8 kw, turbín typu

Kaplan 53,6 kw, ostatních turbín 20,4 kW. Elektřina se taká

vyráběla Pomocí 531 vodních kol s průměrným výkonem 4,6 kw

na jednotku.

Takováto analýza nás přivedla ke stanovení strategie

využiti vodní energie v CSFR a k zajištění potřebných vodních

strojů. Z hlediska investora by to mělo být odvětví "velké

energetiky, jde-li o výkon nad 0,5 MW. Jednotlivá podniky

a družstva mohla obnovovat nebo budovat malé vodní elektrárny

do této hranice a zdroje s výkonem pod 35 kW, označované jako

domácí vodní elektrárny mohl provozovat kdokoliv včetně občanů.

V přítomné době již došlo u nás & uvolnení těchto mezí.



OBLASTI POUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH TURBÍN
V ZÁVISLOSTI VYUŽÍVANÉHO SPÁDU A PRŮTOKU VODY

oo

í
S
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Z pohledu zajištění potřebného technologického za-

řízení pro malé vodní elektrárny nám v roce 1979 (tj. v do-

bě kdy vláda CSSR rozhodla o intenzivním rozvoji těchto zdro-

jů) chyběl čas k rychlému zavedení výroby potřebného zařízeni.

Proto byla soustředěna pozornost nejprve na lokality kde bylo

možno obnovit odstavené vodní elektrárny a uvést je do provo-

zu. Za tím účelem jsme provedli v letech 1979 - 1981 rozsáh-

lou inventarizaci všech lokalit. V provozu zbylo 117 MVE

Zahájena byla nejprve výstavba malých vodních elek-

tráren větších výkonů - jejichž investorem bylo ministerstvo

paliv a energetiky. Turbíny s oběžnými koly od 2 - 3,5 m za-

jisto val tradiční výrobce CKD Blansko. Přehled použití ma-

lých vodních turbín z CKD Blansko v závislosti využívaného

spádu a průtoku vody uvádíme na tabulce č. 3(strana 7) * vy-

obrazení jednoho z typů - 4 KPK 10 je na tabulce č. 4

(at. 9),Tento výrobce, vzhledem k vybavení jeho hal těžkou

mechanizací (je orientován na velké turbíny), nebyl schopen

zajistit efektivní výrobu mikrosoustrojí. Proto byla připra-

vena výroba v dalších menších závodech:Metaz Týnec a Kovopod-

nik Brno. V přechodném období jsme orientovali budovatele ma-

lých vodních elektráren na použitelná sériově v ČSFR vyráběná

vodní čerpadla. Jejich přehled a provozní oblasti uvádíme

na tabulkách č. 5a6(at.10.11). Rada takovýchto soustrojí byla

s velkým efektem instalována na vodárenských zdržích a na

úpravnách vod. Např. všechna pitná voda ve známém lázeňském

městě Karlovy Vary prochází při její úpravě právě takovýmito

turbínami.

V letech 1983 - 1984 se rozběhla sériová výroba tur-

bíny uvedeném závodě Metaz,typu MT - 3 a MT - 5 s průměry

oběžného kola 300 - 500 mm. Jsou určena pro spády 1 - 6 m (10)

při množství protékající vody Q = 0,025 - 1,5 m*/s. Jejich

schéma a podrobné použití při různých spádech a průtocích

uvádíme na tabulce č. 7 a 8(st.12,13)> Jejich velikou výho-

dou byla předně nízká cena, nebofc celá výroba je prováděna

přesným litím (návratnost vložených prostředků do tohoto u ř í -

zení je menší než jeden rok), ale šlo hlavně o možnost neza-

sahovat destrukčně do hotových jezů a stavidel jichž nia*
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Tabulka 5

seo *oo mi 1000
n j t t 09i-ffnnJ * | «-tOJmV'j

Pí nviuni <iMa<f i |>r«» piiuiili ÍCf piidul v iwhMMvŕm prvwulu



Číslo
pole

1
2
3
4
5
6
7
e
9
10
11

12
13
U
15
16
17
18

19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Čerpadla

Typ čerpadla

200-AFG-120

2OO-AFG-67,5
2OO-APG-67t5
3OO-AFG-58.5
3OO-AFG-58.5

VSK-4
VSK-5
VSK-8
VSK-10
VSK-12
1 200-JJVPS
1 400-BVPS
1 600-3VPS
1 800-BVPS

2 000-3VPS

SSK-2,5
SSK-3
SSK-4

SSK-5
SSK-6
S3K-8

SSK-10

SSK-12

DSK-3
DSK-3

DSK-4
DSK-5

OSK-5
DSK-6

DSK-6
DSK-8

8OO-AQTV-655

0 104

pro domácí

Synchronní
otáSlcy

n
(min"1)

1 000

1 000
1 500
750
100
600
600

500-600
500
360
320

240
210

175
162

1 500
1 500

750-1500
750-1000

600
500-600

.500
370
730

1 000
1 000
600

750
600
750
600
370

vodní

Tabulka 6

elektrárn j

PrůmSr
oběžného kola

(mm)
(přibližní)

; 1
\ 1

1
1

• 1

i 1
2

1

1

1

250
250
250
400
400
400*)
500
800

000

075
250
400
600
800

000

250
300
400
500
600
800

000
200
400
400
500
700
700
800

800
000
750

r

Hmotnoat

(kg)

100
110
110
440
440

1 280

1 990
3 800
6 160
8 440
12 000

15 500
23 320
27 000
36 000

840
1 060

1 440 j
2 550 Í
3 280 j

5 180
6 600 j

1 450
1 450

3 050
3 050

3 600

3 600
5 800
9 000

Postu Vebyla zarazená äerpadla BQBV a BQAV
•J PrůmSr výtlaíneho hrdla. Vjbfcový* typ i je nahrazován AQRV

Si AQRH
Provozní pole odhadnuto,v prospektech je udán pouze
not! .nil ní nrnvri«n-f.
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N
<

LU

uotfd/l n>|M >ut| ju JO|



Rozsah
m

2 -

2 -

2 -

spádu

12
12

12

Množství
1/3

45 -

80 -

142 -

vody

113

200
348

Výkon
kW

0,7 -

1,2 -

2,1 -

10
17,8

31
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na území ČSFR veliké množství. Nespornou jejich výhodou je

rychlá montáž a nízké stavební náklady.

Ve stejném období byla zahájena sériová výroba turbín

typu Bánki v Kovopodniku Brno. Jejich rozsah použitelnosti

a funkční schéma uvádíme na tabulce č. 9( Btr. 15) •
 v podstatě

jde o 3 typy turbín:

Typ

malá B/20/17 U

střední B/30/20 U

velká B/30/35 U

Tento typ je vhodný všude tam, kde voda přichází

potrubím. Paralelně byly u nás vyvíjeny mobilní jednotky. Jednak

přenosné o výkonu do 1,5 kW, jednotky umístěné na pontonech

s výkonem od 35 kW do 1 MW. Výhodou těchto jednotek je, že je

zcela vyloučena stavební část. Výrobcem je I. Brněnská stro-

jírna. Tyto stroje jsou již u nás v provozu. Schéma soustrojí

viz. tabulka č. 10( Btr. 16) •

Podmínkou úspěchu ve výstavbě malých vodních elektrá-

ren je typyzace nejen technologického zařízení, ale i stavební

části. Práce v tomto směru jsou zaměřeny především na vývoj

typových řešení jednotlivých objektů - vtokových zařízení,

potrubí apod. Pro malé vodní elektrárny se zavádí maximální

zjednodušování objektů. V souvislosti s tím se nepoužívají

stálé provozní jeřáby pro montáž a demontáž základního zařízení

a přechází se na použití autojeřábu (umístěných někdy na vorech)

jimiž se provádí montáž otvory ve stropě energetického zdroje,

které se uzavírají kryty. Nejkratší lhůty výstavby jsou jeden,

maximálně dva roky, což podstatně zjednodušuje řešení otázek

organizace výstavby. Jednoduchost a technologická zvládnutelnost

konstrukcí umožňuje provádět práce i nespecializovaným organi-

zacím s maximálním využitím místních materiálů. Základní a po-

mocné technologické zařízení je u mikrosoustrojí dodáváno zá-

sadně ve smontovaném stavu. Mikrozdroj lze zbudovat i za 5 hodin.

Přenosnou MVE za 4 minuty.
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C. vyřešeni problematiky efektivnosti výstavby

Řešení efektivnosti výstavby malých vodních elektrá-

ren má dva konce - nákladovou a příjmovou.

Jde tedy v podstate o minimalizaci pořizovacích ná-

kladu zdroje a o dobťou tarifní politiku v zemi. Protož* se

hospodárnost výstavby zakládá již v projektu, byly vydány před-

pisy, které zainteresovávaji projektanta na minimalizaci

výstavbových nákladů. Projekt s nižšími náklady byl dražší než

projekt s náklady vyššími a určitý podíl připadá projektanto-

vy malé vodní elektrárny. Přesné limitní ukazatele byly u nás

stanoveny. Jinými slovy projekt byl tedy o něco dražší ale

náklady na stavbu podstatně p.ižál. (V současnosti to již neplatí)*

Další podmínkou snížení pořizovacích nákladu malých

vodních elektráren byl přechod na sériovou výrobu technologické-

ho zařízeni,tedy nikoliv jako dosud kdy každá turbína byla

"šita na míru" pro určitou lokalitu. Tento krok přinesl pod-

statné snížení výrobních nákladu těchto soustrojí.

Další podmínkou je zabezpečení bezobslužnostl malých

stcojů. Byly pro to u nás vyvinuty laminátové samočisticí Sesle

(stírané,nebo vybrující vodou) čímZ byla vyloučena jejich ob-

sluha, pokud byly použity (v některých lokalitách vznikly s nimi problémy).

Státní banka Československá poskytovala .úvěry pro -vý-

stavbu malých vodních elektráren se zvýhodněnou Úrokovou sazbou

o 2 % nižší než byl běžný úvSr. (tj. 4-6 £ ) .

Státní spořitelny Bpskytoval|r :občanům půjčky do celé

výSe pořizovacích nákladů malá vodní elektrárny s ví rokem 2,7 %

ročně.

Výkupní cena elektřiny z malých vodních elektráren za 1 kV/3.

byla stanovena na 50 haléřů (cožbyl v podstatě celostátní prů-

měr ceny prodávané elektřiny), pokud zdroj pracoval jen do ener-

getických špiček (rybníky, jezera)bylavýkupní cena 1 Kčs. Turbc-

soustrojí pro spád nižší než 3 m byly dotovány. S klesající*

spádemroatla dotac; tak, aby 1 kW instalovaný nebyl v .technolo-

gické části dražší než 5 S00 Kčs. Návratnost dotacebylazajištěna

platbou daně z přijmu po 10 letech provozu MVE (od r. 1990 se daň

neplatí 5 let,ale základ daně se snižuje o zvýhodněné odpisy - sta-

vební část 10 %, technologická část až 40 % ) •
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Podniky provozující malé vodní elektrárny byly pod-

statně zvýhodněny v limitech jim přidělované elektřiny, kte-

ré byly v ČSFR rozdělovány podle plánu. Elektřina z vlastní-

ho zdrojebylapro podnik energii navíc, což mu ve výrobě dávalo

ještě mnohem vyšší efekt než kdyby elektřinu z malé vodní

elektrárny prodával státu.

Na území ČSFR jsou zřízeny speciální stálé poradenské

služby, které ochotně! na požádání zájemce navštíví lokalitu

zpracují písemnou vstupní informaci (ekonomický efekt apod.)

a poradí jak akci realizovat . Projektováním tichto zdrojů

bylo pověřeno 18 projektových organizací rozložených do všech

krajů státu a nyní řada soukromých firem,

Příjmy občanů za elektřinu z provozovaných malých

vodních elektráren byly po 10 letech zdaňovány. Jejich výše byla

limitována výrobou 2OO OOO kWh/rok a příjmem 100 000 Kčs za rok.

Po deseti letech provozu bylo zdaňování diferencováno podle počtu

vyživovaných osob provozovatelem malé vodní elektrárny (byl-li sám

odevzdával až 60 % příjmu, při třech osobách 50 % apod.). Tato

úprava zůstává v platnosti pro zdroje postavené do r. 1990.

Mimořádná pozornost je věnována problematice efek-

tivnosti výstavby malých vodních elektráren. Jsou stanoveny

prakticky tři přístupy, které se liší podle toho kdo o výstavbě

rozhoduje a kdo na ni dává prostředky:

1. Větší MV.E, které byly jmenovitě zapisovány do stát-

ního plánu (o výstavbě rozhodovalo ministerstvo a Státní plánova-

cí komise) byly hodnoceny podle kritéria minima ročních pře-

vedených nákladů. Jde o ukazatel obsahující náklady na výstavbu

upravené koeficientem omezenosti investičních prostředků, mzdo-

vé náklady jsou korigovány koeficientem pracovních sil, roční

náklady na spotřebu určitého paliva se koridují koeficienty

omezenosti pro určitý druh paliva atd. Podle stejného vzorce-

byly počítány roční převedené náklady i pro jiné zdroje energie

připravované k výstavbě. Prostředky se pak vynakládají- iep PÍ

zdroje nejefektivnější.
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2. Na ťírovni podniku je uplatňován chozrasčotni prin-
cip. Zde hodně závisí na skladbě nákladů vkládaných do techno-
logického zařízení a do stavební Sásti, které mají různou ži-
votnost a proto také i různou dobu odpisováni, tj. z částek
vcházejících do nákladů na výrobu elektřiny. Celá záležitost
je u nás podrobně propracována. .

3. Staví-li malou vodní elektrárnu občan vůbec ho
nezajímá zda šetří státu prostředky na výstavbu adekvátního
výkonu v jaderných elektrárnách, ale jde mu především o uspo-
kojování jeho potřeb. Dále uvádím výpočet efektivnosti z jeho
pohledu pro případy, že občan

a) má k dispozici potřebnou sumu peněz na celou
akci;

b) musí si všechny prostředky vypůjčit.

Vztahy pro jednotlivé alternativy mají tento tvar.

a) Má-li občan vlastní prostředky, ze kterých uhradí
výstavbu

M - y - d
z

b) Občan si vypůjčil celou potřebnou sumu (na n let)

kde J je pořizovací náklad zdroje,

M - roční tržba z MVE (M = cE + F ) ,

c - cena za elektřinu dodanou do veřejné sítě,
resp. průměrná cena dosud odebírané elektři-
ny vlastním mlkrozdrojem vytesnené, nebo ná-
klady na pořízení 1 kWh nově zabezpečované
jen pro vlastní spotřebu (tam. kde dosud ne-
bvla elektrifikace),
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E - roční dodávka elektřiny do veřejné sítě (nebo

pro vlastní spotřebu) v kWh,

F - hodnota zvýšeného efektu souvisejícího s vý-

stavbou mikrozdroje (vznik možnosti pěstování

ryb, vodní drůbeže, vytesnení topné nafty z do-

mácnosti apod.),

y - rožní rezerva na opravy a údržbu zařízení

a stavby stanovená podle vyhl. 152/1982 jako

10 % z tržby;

d - průměrná roční daň za celou dobu životnosti

zdroje/

i - úroková míra užívaná pro vklady občanů spoři-

telnou (u nás při maximální rirokové ražbě 4 %

=•0,04)- je to roční iíroková sazba vztažení na jednotku
měny,

a) průměrný roční umoíovatel půjčky - tj. poměrná

anuita;

Vypočte se podle vzorce:

. r T " ( r . l )
rVn_t kde Tn • doba splátky dluhu

r - úročitel
např. pro 9%irok • 1,09

Ekor.oraicScá podstata výhodnosti pozemků 3 hydroenergetický?.!

potenciálem

Výhodnost pozemků, na kterých lze vybudovat malé vodní

elektrárny (pokud na nich již nejsou) se podstatně liší. Měrná

čeria ttchto posenků v Kčs/m4"' je u nás určována cenou a stonou,

ve které se nachází (v obci, mimo obec a pod.).
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V analogických zónách je tato cena stejná. Měrné efekty
takových pozemků se mohou diametrálně lišit* Závisí totiž
především na velikosti vodního spádu, který je na pozemku
vytvořen a také na vodnosti toku* VStší vodní elektrárny
(oo do výkonu) jsou zpravidla ekonomicky výhodnějSi, nebol
hnotnost zařízení i jejich stavební části připadající na jeden
Instalovaný kW jsou relativně menší, což se promítá do
odpisů, které jsou nákladovou položkou* Dokumentuje to
přehled ukazatelů zemědělských elektráren provokovaných
v r.1955 v SSSR. V tomto roce zde pracovalo 5 818 malých
vodních elektráren s celkovým výkonem 410 MW a s celkovou
roční výrobou 636,3 GWh. Jejich výkonová rozložení, investiční
náklady a vlastní náklady výroby byly následující!

Výkon elektrárny
(kW)

500
1 000

1 000-2 000

Investiční náklady
(Rbl/kW)

6 500
6 000
5 500

Vlastní náklady
(kop/kWh)

6-9
5-8,5
4-8

Současná Ss. zkušenost ukazuje, Se měrný náklad na
technologickou část (soustrojí SKD Blansko) UVB Modřany
(1,62 MY/ je 26 154 Kčs/Wí, u MVB Štvanice (5,6 1MT) je
14 080 KČS/UM, ale pro kompletní soustrojí MT-3 z Hetazu
Týnec (0,022 MW) je 1 798 KSs/WW. Příčiny různých měrných
nákladů jsou právě ve spádu vody (mimo jiná).

U nás se u privátního sektoru projevuje užitek z malých
vodníoh elektráren růsnou mírou uspokojení osobní spotřeby
energie a při dodávce do veřejné elektrické sítě různou
tržbou v důsledku různé reálné možnosti výroby elektřiny.
U organizací spotřebovávajících vodní sílu (z vlastního
energetického zdroj*) at již k přímému mechanickému
pohonu nebo pro výrobu elektřiny, se projeví její výhodnost
jako rozdíl mezi všeobecnou cenou finálního výrobku a růsnou
výší nákladů na energii vstupující do jednotky produkce.

Vyšší zisk výrobce zboží je s tohoto pohledu dán
nižšími náklady na potřebnou energii v důsledku využití
přírodní pohonné síly z vodního spádu, který ale sáa o sobi
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není produktem lidská práce a nemá hodnotu. X jeho peroanetnítnu
spoutání, tedy na stavební a technologickou část zdroje,
je však třeba živé i zhmotnělí práce,,ale za dobu jeho
životnosti relativně méně než na použití ekvivalentní lidské
práce v ekvivalentní materiální výrobě* Zvýšená produktivita
práce v důsledku využití vodní síly vSak nevyplývá z vkladu
peněz v podobě úhrady ceny pozemku pro zbudování malé vodní
elektrárny*

Pozemkově vlastnictví lokality s malou vodní elektrárnou
dosahující zvýšenou tvorbu zisku, nesouvisí • tvorbou
mimořádného zisku z realizované energie. Samotný vodní spád
se u nás ale neprodává. Jeho držiteli se však existence
vodního spádu projeví stejně jako hodnota pomyslného vkladu
produkujícího úrok ve výši zvýšeného zisku v důsledku využití
přírodní síly obnovitelného zdroje energie. Je-li např.
zvýšený roční zisk z vodní síly roven 10 tis. Xčs a obvyklý
roční úrok v zemi např. 5 %t představuje těchto 10 tis. Kčs
roční úrok z vkladu 200 tis. Kčs. Což je skrytá hodnota
vodního spádu v dané lokalitě. Kvantitativně představuje
součet jím vyvolaného mimořádného sisku (tržby) - v daném
případě za 20 let, ačkoli vlastníkovi nebo držiteli pozemku
tento zisk ve skutečnosti plyne po dobu neurčitou (30,50,100
let). Zdi nacházíme odpověa na otázku, proč země s nejvyšším
podílem hydroelektráren na produkoi elektřiny mají nižší
její prodejní cenu. X tomuto jevu dochází přesto, že vodní
elektrárny patří do kategorie investio s dlouhodobou
životností, sice s vyššími pořizovacími náklady, ale s dlouho-
trvajícím (byt pomalejSím) ziskem. Více jak polovinu své
životnosti pracují jako zcela odepsané. To je příčinou, že
při opakovaném investičním vkladu do vodních elektráren

dochází po dvaceti letech k rychlé globální kompenzaci
obrátkovostl kapitálu.

Při hodnocení výhodnosti pozemků určených pro
realizace malých vodních elektráren v různých lokalitách
musíme tedy rozliSovat diferenciální rentu plynouoí
z vodního spádu toku, cenu vlastního pozemku a nezbytnou
hodnotu samotné budoucí stavby malé vodní elektrárny
a jejího zařízení (přecházejících do odpisů jako výrobní
náklad na elektřinu). V souhrnu pak vyhodnocujeme
ve vzájemné vazbě výsledné efekty i nároky na realizaci
díla a z toho plynoucí atraktivnost i cenu pozemku.
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0. vytvoření ekonomicko-právniho klimatu pro rozvoj malých

vodních elektráren

Skutečnost. Za ta, která zemi mi k dispozici hydro-
energetický mikropotenciál, nebo, že umí vyrábět malé turbí-
ny či generátory vůbec nemusí 1eitě vést k tlspěinému budování
malých vodních elektráren.

V československých podmínkách se ukázaly v minulosti
problémy v byrokratickém úřadování při povolování malých
vodních elektráren. Stejný postup byl podle platných vyhlášek
pro projekci,dzemní rozhodnutí a stavební povolení pro jaderné
elektrárny o výkonu 4 000 MW jako pro malé vodní elektrárny

0 výkonu 1 kw. Desítky potvrzeni, doporučení, rozhodnutí,
povolení.pflvádiiv mnohé zájemce do situace, ie od svého zá-
mlru vybudovat malou vodní elektrárnu upustil}. Vznikaly

1 Drobíémy jiného druhu, např. majetkoprávní (vztah k pozem-
kům a nemovitostem různých organizací a osob, musí být vyřešen
ještě před stavebním povolením). Ha některých úřadech vznika-
ly 1 obavy zda v ptípádech kdy budovatelem malé vodní elektrárny
není socialistická organizace ale občan nebude docházet k re-
nesanci kapitalistických Javu (byC ilo o výkony představující
příkon akumulačních kamen bižně. v domácnostech používaných
apod.). Vláda ČSFR se celou situací podrobně zabývala a při-
jala opatřeni, kterými byl rozvol malých vodních elektráren

na Uzemí ČSFR odblokován. V současná době máme v provozu 716 MVE
a více jak BOO MVB je ve výstavbě.

Závěrem mi dovolte shrnout hlavní směry vývoje v oblasti
malých vodních elektráren. Patří k nim

1. Správná analýza mikropotenciálu v konkrétní zemi
a správná kategorizace připravovaných k výstavbě malých vod-
ních elektráren, a to n*Jen z pohledu technického, ale i z hle-
diska možných zájemců o jejich výstavbu (obnovu).
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2. Stanovení diferencovaných forem zainteresovanosti

pro různé Kategória provozovatelů malých vodních elektráren

a zabezpečeni základních potřeb pro tuto výstavbu.

3. výstavba nových vodních elektráren na stávajících

vodních dílech: na přehradách s energeticky nevyužitými nádr-

žemi, na umělých vodních tocích', vodárenských a kanalizačních

soustavách, plavebních a zavlažovacích zařízeních atd.

4. Maximální unifikace technických řeleni základního

technologického zařízení a objektu.

5. Vytvořeni zlednoduíených konstrukcí zařízení a objek-

tu, technologicky zvládnutelných ve výstavbě a provozně 1ed-

noduchých.

6. Dodávání vysoce prefabrikovaných zařízení a staveb-

ních konstrukci,tata kde jde o proud výstavby a má to smysl.

7. Zmenšováni stavebních objektů budov vodních elektráren

vyloučením instalace provozních zvedacích a dopravních mechanismů

oro montáž a demontáž základního zařízeni.

8. Použiti nového progresivního technologického zařízení.

9. Vytvoření specializovaných organizaci pro výstavbu

malých vodních elektráren (tam, kde 1e .to ilSelné) a vývoj tech-

nologie zrychlených metod vístavbv.

10. Výstavba malých vodních elektráren Dředeviím v téch

oblastech, kde 1lmi bwto možno nahradit elektrárnv spalující

deficitní a drahá paliva (dleselagregáty), ale 'i tam kde je hustá rozvodní
sít elektřiny.

11. Hledání maximálně možného komplexního využití vod-

ních nádrži instalaci malých vodních elektráren.
j

12. Mezinárodni kooperace oblasti dodávek unifikovaného

strojního zařízení a automatizačnich prostředku pro malé vodní

elektrárny, výměna souboru technické dokumentace a nejzdaři-

lejších technických těšeni.
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