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Vážení kolegové,
tato konlereence "Obnovitelné zdroje energie Brno
'93" je dalším Betkánim zájemcO o problematiku využíváni
netradičních zdrojů energie.
Jestliže minulá konlerence na toto téma, konaná v Praze
Před dvěma roky, se vyznačovala masivnějel mezinárodni
účasti (což
pro mnohé domácí
Účastníky bylo úvodním
seznámením s oblasti ve světě hojné pěstovanou a u nás zatím
silně opomíjenou;, je nynější brněnské setkáni více obráceno
dovnitř nasl republiky Ci republik (přípravny výbor začal
svou
práci
ještě
v
období
trváni Československa).
Organizátoři se snažili, aby se ve vystoupeních objevily
vlastni zkušenosti se zdejšími systémy a prvky pro sběr
a využíváni obnovitelných přírodních zdroju energie.
V pozvánkách byly vymezeny tématické okruhy, do kterých
se běžně problematika obnovitelných zdroja klasilikuje.
Podle mnoŽBtvl přihlášek v jednotlivých okruzích se ukázalo,
že zájmy naSich aktivních kolega se drzí spise v oblaBti
přímého využíváni energie slunečního zářeni, ntenal zájem
existuje o využíváni energie větrné, vodní a geotermální. To
je ovsem do jiBté miry ovlivněno i geogralickým položením
našeho státu; rovněž komercionalizace v některých oblastech
vede u zkušenějších adepte
oboru spíše k uzavřenosti
a Bnlženl zájmu o veřejnou presentaci svých výsledků na
vědecko-technickych fórech.
Je škoda, Se se velmi pomalu rozviji využíváni biomasy,
neboť exotermiCnost široké skály biologických reakci a děj6
vytváří energii dosud u nás volně unikající.
Obecný
cil,
tj.
přispět
k
siréimu
uplatněni
obnovitelných zdrojO energie,
zastává ve znaku tohoto
setkáni. Věříme, že iníormace zde prezentovane a navázané
kontakty budou vSem účastníkom přínosem a pomoci v jejich
snaze o využíváni ekologických a přírodě vlastních proces©
při získáváni potřebné energie pro život.

Brno, srpen 1993

Přípravny výbor konierence
OZE '93
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EKOLOGICKÝ PŘÍNOS OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
SOCH Jan

V úvodu bych se rád pokusil o makroekologickoenergetickou
analýzu globální a regionální.
Spalování fosilních paliv je spojeno s uvolňováním CO2Tento oxid je obsažen ve vzduchu ve velmi malé koncentraci
asi 0,03 objemových procent. Je to ve skutečnosti
životně
důležitý plyn, protože je hlavní živinou pro rostliny, které
jej fotosyntézou mění ve svých zelených částech na škrob
a cukr. Oxid uhličitý však také podstatně určuje teplotu povrchu Země tak zvaným skleníkovým efektem tím, že brání vyzařování tepla ze zemského povrchu do kosmu, a je tím jakousi pastí pro část pozemského tepla. Stoupne-li obsah oxidu
uhličitého asi o 25 %, povede to k zahřátí povrchu Země asi
0 1 °C. Ve vyšších zeměpisných šířkách bude tento tepelný
efekt větší než v šířkách blíže rovníku.
Zatímco politikové začínají diskutovat o variantách
jak snížit CO2, jsou již zde výsledky měření Světové meteorologické organizace
(VMO) a ty upozorňují na další plyny,
jejichž obsah v troposféře se zvyšuje a jsou schopny znásobovat skleníkový účinek C02- Jsou to zejména N 0 x , CH4
a freony. Modelováni
klimatických změn pak ukazuje, že
vzrůst koncentrace všech těchto tzv. skleníkových plynů může
způsobit zvýšení globální průměrné teploty zemského povrchu
až o 4,5 °C. Ze zasedání posledního Světového energetického
kongresu
(VEC) vyplývá, že skleníkový efekt se prakticky
stává problémem energetickým, stejně jako fotochemického
smogu. Tomuto "energetickému problému" však musíme správně
porozumět. Rozdělme si proto zdroje skleníkových plynů do
dvou skupin:
a)
do této skupiny zahrneme zdroje, které souvisí s výrobou a spotřebou energie
b)
do této druhé skupiny pak zahrneme zdroje, které jsou
přírodního původu a také zdroje, které se netýkají výroby a spotřeby energie.
Kupříkladu u C H 4 patří do skupiny a) asi 20 - 25 % emisí souvisejících se spalováním. 80 - 75 % emisí CH4 produkují: rýžová pole, různé zeminy, zemní plyny unikající při těžebních pracích, dopravě a dobýváni uhlí, vlhká půda, termiti, oceány i sladká voda, čili CH4 patří převážně do skupiny
b ) . Celková atmosférická koncentrace metanu se ročně zvyšuje
až o 1,2 %.
Na území bývalého ČSFR je dodáváno ze SNS zhruba
7.10' m .a" zemního plynu. V České republice se spotřebuje
asi 0,8.10
m 3 .a
. Část jen dopravou přes naše území má
objem asi 6.10
m .a
. Tato část určena k tranzitu je
1 během přepravy vlastnictvím obchodních společností
v SNS
nebo odběratelů v západní Evropě. CeIkovou soustavu potrubí
na území bývalé ČSFR charakterizuje asi 43OO km potrubí
a l l kompresních stanic. Ztráty plynů jsou úměrné rozsáhlos-

tí soustavy a průchozímu objemu. Ztrátový plyn, jehož hlavní
složkou je metan, zatěžuje území naší ČR a je jednou z hlavních příčin skleníkového jevu nad střední Evropou.
Je známo, jak již bylo uvedeno, že kumulování oxidu uhličitého a dalších radiačně významných plynů, mezi nimiž má
hlavní význam metan, je příčinou skleníkového jevu a jeho
účinek se liší regionálně. Metan vytváří ve stratosféře oxid
uhličitý a vodu, čímž přímo znásobuje účinek skleníkového
jevu. Celkové světové množství uvolněného metanu je asi 0,
54.10
gramů, z toho celková část uvolněná při dobývání
uhlí činí asi 0,035.10
gramů, což je 35 milionů tun. Nad
slezskou aglomerací
tvoří
podíl metanu uvolněného při
dobývání
uhlí asi 100 % podílu metanu kumulovaného nad
aglomerací
ve stratosféře.
Objemový průtok
větrů ve
výdušných jamách jen OKD činí 2,5.10
m .a
a objem metanu
v těchto
větrech je
asi v
desetinách procent. čili
uvolněného metanu je rozhodně více než 2,5.10 m .a . Oxid
uhličitý sledujeme, ale pro účinek skleníkového jevu stejně
nebezpečný metan nás vůbec nezajímá ?
V N0„ patři do skupiny a) asi 30 % emisi souvisejících
se spalováním. Do druhé skupiny b) patří asi 70 % emisí N0„.
Vznikají při: přírodním uvolňování zeminy, kultivací půdy
a používáním průmyslových hnojiv. Celková atmosférická koncentrace NO„ se ročně zvyšuje sice jen o 0,2 %, ale jeho životnost je až 150 let. Freony patří do skupiny
b ) . Jsou
v atmosféře velmi stabilní
(75
let - CFC,j,
11O let
- C F 2 C l j 2 ) - V CO? P a t r í d o skupiny a) asi 3 - 20 % z celkového ročního množství. Převažující část patří do skupiny b ) .
Přírodní zdroje CO2 jsou v rovnováze.
Bude proto vhodné pro odstranění narušené přírodní rovnováhy CO2 vypěstovat a vysadit na celé zemi rychle rostoucí
dřeviny na ploše, která je stejně velká, jakou dnes zabírají
všechny mýtiny, k čemuž právem vybízejí mezinárodní světové
ekologické organizace.
Při vysoké koncentraci oxidů dusíku, oxidů uhlíku a uhlovodíků vzniká při působení
termoemisí a slunečního záření
v troposféře (do 11 km) fotochemický smog s vysokým obsahem
ozónu. I když katalyzátory snížily emisi škodlivin z motorových vozidel v civilizační kotlině města Los Angeles, přesto
hladina ozónu stále přesahuje 200 ppb. Kalifornskou metropolí již dohnala města Mexiko City, Sao Paulo, Santiago de
Chile, Tokyo, Athény, Kolín n.R., Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe a řada dalších. Hodnota 100 ppb ozónu se v Německu
považuje za mezní hodnotu, nad kterou je třeba se obávat
zdravotních rizik. Dochází zde již k dráždění nosní a hrtanové sliznice a při 200 až 300 ppb se po půlhodinové expozici dostavuje únava, pocit úzkostí na prsou a také se zhoršuje zrak. Situace se zhoršuje ještě tím, že se vedle ozónu
v letním smogu vyskytují také jiné jedovaté látky. Nový poznatek přichází ze Spojených států, kde se při trvalém suchu
ukázalo, že více hodin trvající koncentrace 60 až 80 ppb
ozónu může vyvolat u lidí typické symptomy působení ozónu.
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Pred 100 lety bylí lidé vystavení koncentraci ozónu
10 až
nanejvýš 20 ppb. V zemích severní polokoule jeho koncentrace
v troposféře vzrostla od poloviny padesátých let o více než
60 %.
Výskyt ozónu, jakt) důsledek smogových epizod, se však
neomezuje jen na městské aglomerace. Právě naopak. Koncentrace ozónu je zde nižší než ve venkovských oblastech vystavených větrům. Ve městech se totiž část ozónu odbourává jinými škodlivinami, zejména oxidem dusným, takže v noci, kdy
se z nedostatku slunečního záření ozón netvoří, jeho koncentrace značně klesnou. Naproti tomu v "oblastech čistého
vzduchu" zůstávají hodnoty ozónu během 24 hodin prakticky
konstantní. Poněvadž ozón je prudký jed pro rostliny, považuje se za spolupůvodce lesních škod, zvláště když se maximální
koncentrace ozónu vyskytují ve výškách mezi 500
a 1500 m, tedy ve středohoří. U smrku nastává chronické poškození ozónem již při koncentraci 50 až 75 ppb. V zásadě neexistuje prahová hodnota, pod kterou by se u rostlin neprojevily negativní vlivy ozónu. Již nejnižší jeho koncentrace
nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu a růst rostlin. To se objevuje u řady zemědělských plodin. Tak například pšenice a sojové boby reagují velmi citlivě. Ve Spojených státech se odhadují škody v zemědělství způsobené ozónem na tři miliardy
dolarů ročně.
U modelů skleníkových jevů je bohužel převážně opomíjeno, že absorbována radiační energie není jen dána rozdílem
vstupující a vystupující energie sluneční, která pak zůstává
v atmosféře jako zachycené teplo, ale že do atmosféry také
vstupují termoemise spojené jen s uvolňováním energií v důsledku antropogenní činnosti. Takže se může stát, že i když
budeme mít elektrárny, teplárny a automobily, které nebudou
zdrojem chemických a mechanických nečistot, tak přesto bude
docházet k ohřevu atmosféry, protože budou-1 i termoemise
energetiky a geotermální energie na celé zeměkouli řádově
10
kVh.a
.nebude již pravděpodobně atmosféra schopna tyto
termoemise spolu s energií sluneční vyzářit, protože tomu
budou bránit zdroje sk1 en íkových plynů skupiny b) , čili rýžová pole, zeminy, zemní plyny, vlhká půda, termiti atd. Zatím celý vývoj energetiky odpovídá tomu, že k uvedenému stavu dojde v prvé polovině příštího století.
Chceme-li
zobrazit
energetickou
spotřebu
světa,
vystačíme s logaritmickým zobrazením spotřebované energie
E (kVh.a" 1 ) v rozsahu 1 0 1 2 až 1 0 1 8 kVh.a" 1 a lineárním
zobrazením
roků
1900
až
2200.
Doplníme-li
toto
semi1ogaritmické zobrazeni sluneční tepelnou energií e = 0,
7 2 . 1 0 1 8 kVh.a" 1 a zakreslíme-1 i logaritmickou stupnici %
této sluneční
tepelné energie e, můžeme porovnávat tepelné
energetické
odpady
uvolňované
jednotlivými
státy
i aglomeracemi s energetickou spotřebou světa. Zaneseme-li
do tohoto grafu vývoj dosud použitých energetických zdrojů
ve světě a provedeme-I i extrapolaci zjistíme, že dosavadní
neřízený vývoj uvolňování energií světa by mohl dosáhnout
hodnoty sluneční
tepelné energie 0,72.10
kVh.a
okolo

'

roku 2100. K tomu nesmí nikdy dojít ! Tomu musíme zabránit !
Je dokonce možné. že země Číny, Indie, Jižní
Ameriky
a Afriky budou chtít rychle dosáhnout životní úrovně Evropy
a Severní
Ameriky. Budou tedy chtít uvolňovat na osobu
stejné množství energie jako vyspělé země, je tedy dokonce
možný průběh ještě strmější. Využívání energetických zdrojů
světa a uvolňování odpadního tepla musí tedy někde mít svou
mez. Rozhodně nesmíme pro civilizační účely aktivovat stejné
množství
jako je sluneční
tepelná energie e! Kolik tedy
smíme? Může to být 10 % e, nebo jen 1 % e, nebo je
v celoročním a celosvětovém průměru i 1 % mnoho? Pro prvou
regulační etapu - pro celosvětové zastavení aktivace energií
na hodnotě 1 % - musí být regulační opatření zahájena již
dnes!

'

Je nutné upozornit na skutečnost, že celkové množství
uvolněné energie v důsledku civilizační činnosti již před
více jak dvaceti lety překročilo 0,13 kalorií na čtvereční
centimetr za den, což je průměrné množství tepla, které se
dostává z nitra Země na povrch jako celkové geotermické teplo. V silně industrializovaných oblastech je však uvolněná
energie v důsledku civilizační činnosti mnohem vyšší. Tak
kupříkladu na Manhattanu dosahuje 250 a v Montrealu v zimě
přes 300 cal.cm
.den . Na takových místech
je tedy lidmi
uvolněná energie již ekvivalentní tepelnému záření slunce,
které na povrch Země dopadá. Jak vyplývá z prací pro Římský
klub
dosahuje
jeho
průměrná
hodnota
200
až
250
cal.cm
.den . Již před patnácti lety bylo propočteno, že
průměrně pro celou pevninu naši Země by uvolněná energie
v důsledku
civilizační činnosti
neměla překročit
4,1
cal.cm" .den" . Toho dosáhneme již před rokem 2030. Přitom
se ovšem teplota nezvyšuje rovnoměrně na celém zemském povrchu, ale koncentruje se do omezeného počtu několika vysoce
průmyslových oblastí. Složitost dynamických a termodynamických klimatických modelů narůstá. Již dnes však lepší poznání vztahů mezi podnebím a uvolňovanou energií vede ve světě k optimálnímu geografickému rozin isťování elektráren na
povrchu zemském
tak, aby se rovnomernej i využila schopnost
okolního prostředí absorbovat
uvolněné teplo. Současné
dochází
k prosazování elektráren menšího výkonu, aby nedocházelo k místní koncentraci uvolňované energie.
Podle prvé práce Římského klubu je uveden nárůst odpadního tepla v kotlině průmyslové aglomerace města Los Angeles. Z komentáře k této analýze vyplývá, že pro výchozí zobrazení v r. 1972 celkové odpadní teplo činilo ročně asi
5 % tepla. které na plochu kotliny dopadalo v důsledku
slunečního záření a že toto teplo by mohlo dosáhnout v roce
2000 asi
18 % tepla slunečního. Závěr státu Kalifornií; byl
ten, že od roku
1972 provádějí
taková opatření, aby
k uvedenému nárůstu na 18 % nedošlo.
Průměrná celoroční hodnota odpadního tepla v důsledku
naší civilizační činnosti celé bývalé ČSSR činí přibližně
6 kVh.a' ] .m" z , v okrese Ostravu 590 kVh.a''.m" 2 , v okrese
Karviná
70
kVh.a .m' 2 .
v
okrese
Frýdek-Místek
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kVh.a" .m" , v okrese Nový Jičín 9,0 kVh.a" .m~ a v rámci
celé ostravské aglomerace pak 37 kVh.a
.m . Průměrná
celoroční hodnota odpadního tepla je tedy již srovnatelná se
slunečním tepelným příkonem. A to nesmíme ještě zapomenout,
že jde o celoroční příkon. To tedy znamená, že v listopadu,
prosinci a lednu jsou měsíční průměry odpadního tepla
v důsledku civilizační činnosti
rovné slunečnímu tepelnému
příkonu v těchto měsících. Co to znamená pro klimatické
poměry v našich aglomeracích v uvedené měsíce, jistě není
nutné žádnému obyvateli severní Moravy vysvětlovat. Účinky
jednotlivých průmyslových aglomerací ve střední Evropě již
překročily vzájemné hranice účinků těchto aglomerací a jsou
již narušeny klimatické poměry v celém regionu Evropy,
zejména střední. V Evropě musí tedy dojít k podstatnému
snížení odpadního tepla v důsledku civilizační činnosti. To
tedy znamená, že se musí podstatné snížit energetická
náročnost průmyslové výroby. Pro celou ostravskou aglomeraci
z 37 na 6 kVh.a
.m
(celostátní
průměr) a v samotném
okrese Ostrava ze lOOx aspoň na l()x, tzn. na desateronásobek
celostátního průměru
U nás pan J. Fiirchgott, bývalý vedoucí meteorologické
služebny na letišti v Mošnově, zatím bezvýsledně dokazuje,
že hodnoty odpadního tepla a smogu jaderných elektráren
v Jaslovských Bohunicích a Dukovanech již vykazují makroenergetické hodnoty a důsledky. Mnoholetá pozorování, výpočty
i stovky dokumentárních snímků i družicových, přivedly pana
Forchgotta k závěru, že v důsledku jižních a jihozápadních
větrů zde existuje od těchto jaderných elektráren "smogová
řeka", která přes Moravskou bránu ovlivňuje již vstupní
"čisté" ovzduší celého Ostravsko-karvinského regionu. M&kroenergetické důsledky
těchto tepelných odpadů a teplovzdušných toků přes Moravu a Slezsko jsou pravděpodobně příčinou
narušení celého klimatu v uvedené oblasti, posunutí hraníc
tropického pásma
dál k severu,
narůstajícího vodního
deficitu atd.
Rozhodnutí
naší
vlády jsou při
nejmenším
stejně
nesprávná ve věci výstavby Temelína, jako byla nesprávná
a povrchní
rozhodnutí
minulých
vlád
ČSSR
ve
věci
koncentrované výstavby uhelných elektráren v severozápadních
Čechách. Z "ekonomického hlediska" bylo rozhodnutí minulých
vlád skutečně optimální. Byly postaveny uhelné elektrárny
u těžebních zdrojů hnědého uhlí velkých výkonů s minimálními
vícenáklady na protiemisní vybavení těchto elektráren, aby
nezvýšily cenu 1 MVh. Postavením 2 GV elektrického výkonu
v Temelíně
postavíme současně
zdroj více
jak 4
GV
termoemisí, které spolu s ozónem a celou směsicí oxidů,
uhlovodíků a mechanických nečistot střední Evropy vytvoří
při větrech od jihu nad Vltavou paralelní "smogovou řeku",
která zlikviduje zbývající
lesy Středočeské
pahorkatiny
a dostatečný díl tohoto "smogového přídělu" se dostane také
do pražské civilizační
kotliny. Při větrech od západu
zlikviduje vzniklá "smogová řeka" část
lesů Novohradských
hor a jižní části Českomoravské vrchoviny a dostatečný díl
tohoto
"smogového
přídělu"
se
dostane
do vídeňské

civilizační
kotliny. - Vidíte, a na podstatné zhoršení
dýchacího ústrojí minimálně asi 5 miliónu občanů Čech
a Rakouska bych zapomněl. Kdo, komu a z čeho ten minimálně
1
dvojnásobný přídavek k
těm projektovaným
575 Kč.MVh"
uhradí? Úvahy makro- i mikroekonomické nelze oddělit od úvah
makro- a mikroekologickoenergetických! Dovolte, abych v této
souvislosti
upozornil, že náhlý vzrůst složitosti jevů
a procesů nás vyvedl z ekonomických, případně sociálních
systémů, které bylo možné řídit logickými
rozhodnutími
a včlenil nás do supersystému, který
lze zvládnout jen se
všestrannou
znalostí
kybernetických
relací
(A.Dazin).
V nestabilním prostředí, ve kterém se v současnosti lidstvo
nachází, jsou soustavy zpětných vazeb tak četné a vzájemně
propojené, že je lze nesnadno popsat tradičními prostředky,
a to i značně promyšleným modelem. Je prakticky nemožné
řídit existující
systém na základě povrchních
znalostí
a institucionálního
přístupu,
nebo
chápat
a
řídit
společenské dění jen na základě přibližných momentálních
představ (A.King, B.Scheider), tím spíše, jsou-li redukovány
jen na představy ekonomické. Nepochopit požadavky paní Marie
Rauch-Kalatové, ministryně životního prostředí Rakouska, ve
věci zastavení
gigajaderné ekologické politiky ČR, snižuje
prestiž
naší
vlády
a
odbornost
našich
moderních
ekologickoenerget ických spec ialistú.
To, co si mohou dovolit ostrovní (Japonsko), poloostrovní (Švédsko) a přímořské země (Francie) v budování koncentrovaného
instalovaného výkonu elektráren řádově v GV,
tím také budování
koncentrovaných zdrojů termoemisí dvojnásobného výkonu, to si nesmí dovolit stát uprostřed přelidněné Evropy. To si musí
také uvědomit naše vláda stále vedena
sborem "energetických poradců", kteří radili stavět hnědouhelné elektrárny, "protože byly ekonomické" a nyní radí budovat Temelín
"protože bude ekonomický". Ještě nevíme, kde
radioaktivní odpad za řadu let uložíme, ale již dnes máme
"vypočteno", že ceny meziskladů a stoletých definitivních
"skladů" uprostřed přelidněné Evropy, plných měděných a betonových bloků, nepřekročí dnes vypočtených 575 Kč.MVh" ?
Přesnost tohoto výpočtu je na prvý pohled nevěrohodná.
Hlavní nebezpečí radioaktivních důsledků odpadu atomových elektráren čeká 27 lokalit ČR, kde má být uložen. Bude
to: v okolí Melechova, Dolního Města a Kamenné Lhoty, nebo
v okolí Větrného Jeníkova, okolí Třeště či jinde ? Zatím nevíme. Ani dnešní úřední dávkový ekvivalent radioaktivity, ať
již z uhlí, atomových elektráren nebo vojenských
ponorek
a pokusů, není znám.
Vyjdeme-li z tzv. Registru zdrojů znečišťujících ovzduší (REZO I-IV) zjistíme, že inventarizuje na různé rozlišovací úrovni
stacionérní zdroje (I - nad 5 M V ) , (II - 0,2
- 5 MV) a
(III - do 0,2 MV). REZO-IV je určeno pro mobilní
zdroje, tzn. automobilovou
dopravu, železnice,
letiště
a lodní dopravu. Dosud však není systematicky sledováno. Pro
ekologický přínos obnovitelných zdrojů můžeme hovořit o Him,
že 1 kVh získané a užité sluneční energie přinese úsporu mi-
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n i má I ně 5 g prachu, 27 g SO?, 4,2 g NO X a 2 kVh termoemisí.
Užitá sluneční energie sní ži také tvorbu fotochemického smogu a ozónu. Toto snížení však nelze zatím kvant i fikovat.
Spolkové ministerstvo pro vývoj a technologie NSR
(BMFT) uvádí, že u moderních:
uhelných elektráren se sníží produkce CO2 asi na 820
1
1
g.kVh"
S 0 2 na 600 mg.kVh'
a NO
asi také na 600
1
mg.kVh"
elektráren na zemní plyn se sníží produkce CCK asi na
380 g.kVh" 1 , S 0 2 na 340 mg.kVh" 1 a NO
asi take na 75
mg.kVh" 1 a
elektráren s palivovými články se sníží produkce CO2 asi
na 310 g.kVh" , SO2 i N 0 x jsou prakticky nulové (nejde
0 články vodíkové, ale plynové).
Největší ekonomický přínos je ovšem:
v úspoře potřeby energie mechanické, elektrické, tepelné
1 plynné a
ve zvýšení účinnosti strojů a zařízení pro transformaci a
uži t i energie.
Je velmi
pravděpodobné, že makroekologickoenergetické
globální meze nám v prvé polovině 21. století dovolí zatížit
naši zeměkouli jen asi na 10
kVhjgp.a" (zdroje elektrárenské, teplárenské i trakční). Dále nám zůstanou jen možnosti využití energie slugeční. Avšak i energie sluneční bude mít mez na hodnotě 1 0 1 5 až 1() 1 6 kVh.a .
Obrázky a grafy budou promítnuty při přednášce
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Současný stav a výhled využívání obnovitelných zdrojů energie na
územ i býv. Československa v rámci celoevropských aktivit.
Ing. Lad. Michalička CSc
Česká společnost pro sluneční energii
Praha 1. Novotného lávka 5
1. Úvod.
V souvislosti s rostoucím presvedčením o nutnosti respektovat zásady
trvale udržitelného rozvoje společnosti, vystupuji do popředí snahy omezit
technologie poškozující životní prostředí a vice využívat obnovitelné zdroje energie (OZE). Svědči .-> tom i zajem o konference a symposia s touto tematikou (např. v Olomouci v listopadu 1992 nebo v květnu 1993 a konečné i
dnelní setkání). Zcela pravidelně se na těchto setkáních objevuje otázka
o ekonomické efektivnosti využívány OZE. což je v našich ekonomických podmínkách zcela pochopitelné. Odpověd na tuto otázku je však v současné době
značně problematická a tato nejistota ještě nějakou dobu potrvá s ohledem
na probíhající transformaci centrálně plánované ekonomiky na t r l n í a s tím
související radikállní změny vlastnických vztahů. Protože cílem těchto změn
je přiblížit se stavu v západoevropských zemích, rad bych upozornil na obsah.
rozsah i způsob zpracováni celoevropské studie o obnovitelných energetických
zdrojích, na které jsem konsultačně spolupracoval.
Tuto studii (Evropean Renewable Energy Study -• ERES) objednala v
r.1991 Komise ES u konsorcia 4 konsultačně - inženýrských firem z Velké B r i tanie a Německa (bližší viz příloha), s nimiž spolupr acovali vybraní konsultanti z jednotlivých zemí zapadni, střední a východní Evropy, Studie je již
připravena a měla by být vydána v nejbližší době. Jde o multidisciplinárni
studii o současném stavu a vyhlídkách využívání OZE ve státech ES a v
zemích střední a východní Evropy.
2. Osnova a pottup zpracováni ERĽS
2.1 Postup zpracování
Nejprve byl proveden rozbor situace ve dvou vybraných zemích a na
základě takto získaných zkušenosti byla zpracována jednak osnova studie,
jednak velmi podrobné zadáni (celkem 31 stran) pro konsultanty z jednotlivých
zemí. Jejich úkolem bylo soustředit požadované informace, co nejúplněji v y p l nit přiložené tabulky a zpracovat dílčí zprávu o stavu ve své zemi k 1.1.1990.
Z těchto podkladů pak zpracovali představitelé zmíněných 4 firem závěrečnou
zprávu pro zadavatele.
2 2 Osnova dílčí (národní) zprávy
Osnova obsahuje tyto části:
ÚVOD
1.OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
1.1 SlUltC*

1.2
1.3
1.4
1.5

vítr
biomasa
voda
geotermálm
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2. VYUŽÍVÁNÍ OZE
2.1 energie dodaná z OZE
2.2 náklady OZE

2.3 náklady na technologická zařízeni
2.4 rozsah trhu
2.5 výrobní kapacita

3.VYHLÍDKY OZE
3.1 komercializace OZE
3.2 překážky komercializace
3.3 příležitosti ke komercializaci
4. ENERGETICKÁ POLITIKA
4.1 tvůrci energetické politiky
4.2 současná energetická politika
4.3 budoucí trendy v energetické politice
4.4 překážky a příležitosti v energetické politice
5. ZÁVĚRY
5. t role OZE
5.2 potenciál OZE
5.3 komercionalizace OZE
Přílohy:
A - Základní zdroje informaci (písemné podklady, dokumenty, adresy
informátorů atd.)
6 - Energetický profil země
spotřeba primárni energie
dodávky energie
náklady na energii
podíl obnovitelných zdrojů
elektrárenstvi
nové technologie
produkce paliv
C - Zeměpisné a fyzikálně klimatické údaje
Ekonomické údaje
(hrubý domácí produkt a jeho struktura, mzdy, ceny, inflace, úroky,
zaměstnanost, charakteristika životní úrovně)
O - Údaje pro plné sociální náklady na energetické technologie
(pravděpodobnost nukleárních havárii, náklady způsobené emisemi
kysličníků dusíku a siry ap.)
E - Přehled výrobců zařízení na využíváni OZE
F - Domáci sektor
(charakteristika bytového fondu, spotreba energie pro vytápěni a
připravu TUV, ročni přírůstek bytů)
G - Komerční sektor
(kanceláře, obchody, školy, hotely atd)
spotřeba energie pro vytápěni a TUV
ročni přírůstek podlahové plochy
vhodnost (nevhodnost) pro solární vytápění
H - Průmyslový sektor
Produkce, spotřeba energie atd. v průmyslu metalurgickém.
chemickém, papírenském, výrobě keramických materiálů ap.
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3. Závěry z dílčí zprávy za ČSFR
Podle osnovy uvedené v předchozím odstavci byla zpracována na
počátku roku 1992 dílčí zpráva za ČSFR, obsahující tyto závěry:
1) V současné době se podílí obnovitelné zdroje energie na celkové
bilanci primárních zdrojů pouze asi 0.5t, což někdy svádí k závěru, že i v
budoucnu bude jejich role zanedbatelná. S tím nelze souhlasit. Malý podíl
obnovitelných zdrojů v celkové bilanci je spíle důsledkem dlouholeté státní
politiky levné energie.
2) Probíhající rychlá transformace celé ekonomiky a finančního systému
vede ke zvyšování cen energie, snižování její spotřeby a vyvolává poptávku
po ekologicky nezávadných zdrojích energie. V důsledku toho se bude podíl
OZE na primární energetické bilanci poměrně rychle zvyšovat.
3)Zařízení potřebná pro využíváni OZE byla v ČSFR vyvinuta a
odzkoušena s dobrými výsledky, výrobní kapacity jsou dostatečné,)novace
přinášejí také nově vznikaj jící soukromé firmy.
Jsou tím vytvořeny předpoklady pro budoucí rozšíření využívání OZE.
4)Vláda částečně spolufinancuje některé výzkumné a vývojové práce
včetně realisace demonstračních projektů, poskytuje úlevy na daních (nižší
sazba daně z přidané hodnoty), avšak pro nedostatek finančních prostředků
v rozpočtu nelze počítat (alespoň v nejbližších letech) s vydatnější podporou
využíváni OZE.
5) Pravděpodobnost aplikace jednotlivých obnovitelných zdrojů v ČSFR
byla odhadnuta takto:
(0...žádná naděje. 1...nízká pravděpodobnost, 2...využitelnost v malém rozsahu
3...využiti možné a efektivní. 4...velmi nadějné aplikace ve velkém rozsahu)
SLUNCE

ohřev vody neťo vzduchu
vytápěni

4
2

VÍTR

větrné farmy
^
ostatní zdroje napojení na sít
izolované zdroje

2
3
3

BIOMASA

městské odpady
zemědělské odpady
spalovny městských odpadů
energetické a odpadní dřevo

4
4
3
3

VODA

velké vodní e l e k t r á r n y
malé vodní e l e k t r á r n y
využití energie vln
přílivové e l e k t r á r n y

3
4
0
0

výroba e l e k t ř i n y term. cestou
fotovoltaické "lánky

GEOTERMÁLNÍ nízkoteplotní
vysokoteplotní

1
2

3
0

4) Ikvir

I uvedeného je patrno, že i v západoevropských státech se věnuje
značná pozornost využívání obnovitelných zdroju, přestože jejich energetická
spotřeba na jednotku hrubého domácího produktu je mnohem nižší než u nás.
Tím spíše bychom měli sami své úsilí zaměřené na využívání OZE zintensivnit.
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The European
Renewable Energy Study

The European Renewable Energy Study is a major multi-disciplinary study of prospects for
renewable energy in the European Community and the countries of Central and Eastern Europe
(with the exception of the USSR). It is being undertaken on behalf of the Commission of the
European Communities by a consortium of four European consulting companies. The study will
provide a deľiniiive and balanced statement of the technical and economic potential for renewable
energy technologies up to the year 2010.
Intermediate Technology Consultants
(ITC) Ltd of the United Kingdom

Background to the Sludy
Pressure of economic development on the
environment and the need for secure,
moderately priced energy supplies mean that
a comprehensive and consistent European
energy policy is essential. The emerging
Single European Market and related Internal
Energy Market require such a policy to be
coordinated ai the Community level. Radical
changes within the countries of Central and
Eastern Europe mean that it must take into
account the increasing links between East
and West.
Renewable technologies can meet a growing
proportion of Europe's total energy demand.
However, accura'eand pertinent information
on their performance, costs and likely future
directions is needed to guide impending
policy decisions. The study will provide
timely and authoritative information on
technology and energy options, policy
choices and proposed renewable energy
strategics.
The Study Team
The core study
team consists
of
representatives of the following companies:

Environmental Resources Limited
(ERL) of the United Kingdom
These companies represent an unique
combination of skills: strong technical,
economic and management experience;
specialist knowledge of a wide range of
renewable
technologies;
proven
data
collection and policy analysis expertise; and,
a wealth of international experience, both
within Europe and without.
In addition to the core team, consultants with
specialist
technical
and
in-country
experience will participate in the study.
Scope of Work
The study will assess renewable energy
within a framework which embraces the
whole energy sector throughout Europe. It
will cover engineering, performance, costs
and prospects, and the technical and
economic potential of all relevant renewable
resources and technologies.
The main
categories are:

Energy for Sustainable Development
(ESD) Ltd of the United Kingdom
Deutsche
Energie -Consul t
Ingenieureesellschnf t (DECON) mbH
of (icrmany

active and passive solar
photovoltaics
wind energy
hydroelectricity
geothermal energy
energy from the sea
biomass

ITC Myson llousi. Railway Terrace, Rugby CV21 3HT, IIK. Tel 0788 560631 Fax: 0788-540270 Tele* 3174661TDG G

ESD Ltd
IK

DECON GmbH
Germany

'•/ !*>•• /ur>-/vun rr.mmur]ii<.!

ITC Ltd
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ERL
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The study will review the global state-ofthe-art renewable energy technologies and
establish bench-marks against which to
appraise the situation of renewable energy in
the countries under study. Markets for
renewable technologies and in end-uses will
be examined. Computer models will be used
to investigate the effects on market potential
for the technologies of a range of policies fiscal, regulatory, cost internalisation and
technology support.

I
A.Tecfmical &
Financial
Review

r

F. Economic
Appraisal &
Policy Studies

Each company in the consortium brings to
the study a wealth of experience in energy,
policy and renewable technology activities.
Major areas of responsibility have been
allocated between the companies reflecting
their respective strengths and close
cooperation and interaction between team
members is a key feature of the study.
Allocations of roles can be summarised as
follows:

- DECON
- ITC
- ERL

Project methodology and
technology choice
Specialist Central and Eastern
European inputs
Project
management,
administration and financial
responsibility
Economic and policy analysis

Altogether, the study will take eighteen
months to complete, with a professional
input of 50 person months. A final report is
expected by the end of 1992.

C. C ountry
aisals

D. Financial &
Technical
Forecasts

Roles and Responsibilities

- ESD

B. In-Country
Data
Collection

E. Market
Projections to
2010

M9[Or Tasks

I

J
G.
Conclusions S
Recommendations

The study's policy recommendations will
form the basis of a Europe-wide strategy for
renewable energy and renewable energy
technologies.
This will enable the
Commission of the European Communities
and member states to address energy needs
within the context of emerging issues such as
the Internal Energy Market, energy security,
the environment and desire fora sustainable
approach to development.
Further Information

The Results
Please address all enquiries to:
The study will provide a definitive review of
the present and future technical performance
and costs for renewable energy technologies.
It will comment on infrastructure and
manufacturing requirements, and determine
current trends and likely developments. The
study will review the size of renewable
resources and the status of the renewable
energy industry, by country and region.
Projections of technical and economic
potential will allow priorities to be set
between both resources and technologies.

The European Renewable Energy Study
Project Coordinator
ITC
Myson House
Railway Terrace
Rugby CV21 3HT
United Kingdom
Tel: 0788-560631
Fax: 0788-540270
Tlx: 317466 1TDG G
C:\TERESITODAY2
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Státní podpora využívání alternativních zdrojů energie
Ing. Martin K loz. CSc.
úvod
K relativně ekologickým zařízením na využívání altrenativníeh
C obnovíteIných a druhotných) zdrojů energie patří:
- vodní elektrárny do 10 MV instalovaného výkonu),
- větrné elektrárny.
- sluneční kolektory.
- fotovoltaické články.
- tepelná čerpadla.
-

bioplynové stanice,
zařízení na spalování biomasy (především dřeva a slámy),
zařízení na spalování průmyslovýr-h a tuhých komunálních odpadů.
zařízení na jímání a úpravu skládkového plynu.

- zařízení na využívání odpadního tepla v zemědělství a průmyslu.
V současné době je roční produkce energie z alternativních
zdrojfi v Cfi odhadována asi na '.i ,f>2 TWh. 60 % z toho připadá na odpadní teplo z průmyslu a zemědělství. K dalším podstatnějším zdrojům leště patří hiomasa (2O %) a malé vodní elektrárny CIO % ) .
Udhady technicky a ekonomicky využitelného potenciálu se různí. Jsou závislé jednak na odhadu celkových budoucích podmínek,
jednak na vztahu autora k alternativním zdrojům. Při mírné optimistických výchozích předpokladech lze tento potenciál pro ČR odhadnout na 6íi. TVh ročně:
30 TVh - odpadní teplo a energie v průmyslu, odpadní teplo v zemědělství, domácnostech apod.
8 TWh - bioplyn z organických odpadů.
6 TVh - rychle rostoucí dřeviny,
5 TVh 4.1 TVh
3.3 TVh
3 TVh -

geotermální energie (předvším tepelná čerpadla).
- odpadní sláma,
- odpadní dřevěná hmota.
větrná energie

2 TWh - spalitelné průmyslové a komunální odpady,
1.6 TVh

- malé vodní elektrárny

(celkový hydroenergetický poten-

ciál je 3.4 TVh).
1,5 TVh - sluneční kolektory.
0.5 TVh - skládkový plyn.
Alternativní zdroje
vyprodukovat

tedy jsou schopny 1

nezanedbatelný

v našich podmínkách

podíl (kolem 20 £> celkové

spotřeby

energie (celková spotřeba všech primárních energetických zdrojů 1e
v současné době
dosti vzdálené

v ČR kolem 320

TVli>. Jde samozřejmě o

budoucnosti, jehož naplnění by

výhled do

si vyžádalo značné

finanční prostředky. Pokud však pro uskutečnění tohoto výhledu nebudou

již dnes

vytvořeny základní

podmínky, nebude

možno se mu

nikdy ani vzdáleně přiblížit. Garantem pro vytváření těchto podmínek musí být. stát.
Ekonomické porovnání energie získané
tivních zdrojů

lze nejlépe provést, na

lokálních zdrojfl (do 0,1 MV>

z klasických a alterna-

příkladu tepelné energie z

a centrálních výtopen (tabulka). Te-

pelná energie je zvolena z toho důvodu, že pro Její výrobu lze použít vSechny

porovnávané energetické zdroje.

Je nutno zdôrazni t,

že propočty nákladu jsou orientační.
Současné skutečné náklady na získávání tepelné energie v Kč/GJ.
zdroj tepla

domácnosti

centrální vytápění

hnědé uhlí

119

177

Černé uhlí

134

220

koks

190

207

brikety

125

164

lehký topný olej

232

256

těžký topný olej

-

200

175

210 +

elektřina přímotopná

192

230*

zenní plyn

133

137

elektřina akumulační

malá vodní elektrárna
větrná elektrárna

-

438

472

447

fotovoItalka

12 945

sluneční kolektory**

179

tepelné Čerpadlo

256

•jeotermá 1 n í energie

13 500
290

-

bioplyn

37O

-

446

dřevěná biomasa štěpka

147

173

dřevěná bi omasa brikety

191

205

sláma volně ložená

-

125

sláma brikety

-

146

tuhé komunální odpady

-

347

181

131

skládkový plyn C přímé spalování)
skládkový plyn Cs kogenerací)

-

232

odpadni teplo

-

110

•*• náklady při podnikatelských sazbách za elektřinu
++ vřetně dalšího zdroje tepla (průměr z elektřiny a zemního plynu)
V současné době isou tedy pro výrobu tepla alternativní zdroje iako celek ekonomicky
kými zdroii

isou dnes

- sluneční kolektory

nejméně výhodné. S klasickými energeticnákladově srovnatelné

(jejich nevýhodou je

pouze

že jsou schopny

dodat

jen zhruba 30 % roční spotřeby tepelné energie domácnosti),
- tepelná čerpadla (srovnatelnost, se

t.ýká pouze velkých tepelných

čerpadel pro centrální vytápění).
- dřevěná biomasa.
- odpadní sláma.
- skládkový plyn.
- odpadn í tep1o.
Pro domácnosti však žádný ze
lí. Pro centrální vytápění je

zdroifl neroflže konkurovat hnědému uhvšak liž dnes odpadní sláma, sklád-

kový plyn a odpadní teplo ekonomicky výhodnější než klasická paliva. Týká se t.o však pauze míst v relativní blízkosti těchto alternativních zdroifl tepla.
Z uvedených
zdroje jako

čísel tedy vyplývá,

celek v budoucnu

ž»; pokud mají

alternativní

tvořit, konkurenci vytápění

pevnými

palivy, je bezpodmínečně nutná státní podpora při jejich zavádění.
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Především se to týká zařízení

o malých výkonech pro lokální vytá-

pění domácností, zdravotnických zařízení, škol apod.
V případě, že stát, finančně nepodpoří zavádění alternativních
zdrojů energie, nemalí naději na
totiž nejen

větší rozšíření. V současné době

že nejsou zařízení na

využívání alternativní energie

výrazněji podporována, nýbrž ani neexistuje žádný podstatný ekonomický tlak

stimulující k přechodu z

klasických zdrojů energie na

alternat ivní.
Podpora poskytovaná ze strany státu y současné době
V současné

době existují dvě

forný státní podpory

zavádění

zařízení na využívání alternativních zdrojů energie - daňové úlevy
a zvýhodněné půjčky.
1/ Daňové úlevy
a/ Daň z nemovitostí - v

případě převodu vytápění stavby z pev-

ných paliv na ekologičtí; jsi zdroj energie muže být. snížena Caž na
nulu) dali placená z této stčivby.
b/ Daň z příjmů - od daně

jsou v nice zahájení činnosti a v ná-

sledujících pěti letech osvobozeny příjmy z provozu malých vodních
elektráren Cdo 1 M U ) , větrnýr.-h elektráren. tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu bioplynu a zařízení na využití geotermální energie. Toto

osvobození je však zvýhodněním pouze

v tom případě, kdy ji- vyrubená

energie dále prodávána. Nijak tedy

nezvýhodňuje majitele rodinného domku,

který jej chce vytápět na-

příklad tepelným čerpadlem.
c/ Daň z

přidané hodnoty - snížená daňová

sazba se vztahuje na

sluneční kolektory.
2/ Zvýhodněni' pfl íčky
a/ Program státní účasti při
v budovách a bytech.

snižování spotřeby paliv a energie

Jedna část. tohoto programu se

zařízeni využívající obnovitelné zdroje

vztahuje i na

energie. Program je zaji-

šKován Energetickou agenturou při ministerstvu prflmyslu a obchodu.
IJ/ Program podpory technického
zemědělství, lesním a vodním
stvo

zemědělství. Je

využívání obnovitelných zdralQ v

hospodářství. Program řídí minister-

určen výhradně
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pro zemědělskou prvovýrobu.

lesní a vodní hospodářství.
c/ Programy podpory podnikání. Jde a státní programy podporující
začínající podnikatele (Start) a
kání (Rozvoj. Region). Programy

rozvoj malého a středního podnizalistuje Českomoravská záruční a

rozvojová bankad/ Státní fond životního

prostředí ČR. Podpora využívání alter-

nativních zdrojů energie sice je jmenovitě uvedena mezi prioritami
na rok 1993, avšak až na jednom z posledních míst. V praxi ta znamená, že podpora ze strany fondu je omezená.
Z uvedeného výše plyne,
tivních zdrojfl

že státní podpora využívání alterna-

energie je v současné

době zcela nedostatečná. Dá

se říci že je menší, nnž byla v 80. letech.
Přehled možných opatření státu podporujících využití obnovitelných
zdrojfl
Obecne by poskytování podpor by
se. Maximální úlevy
let), pak by

mělo být diferencováno v ča-

by měly platit pro první období

mohly být postupně snižovány. Zrušeny

Ccca 5 až 10
by však úlevy

mohly být. jen tehdy, když by ceny paliv, energie a vlastních zařízení dosáhly takové úrovně, že by ekonomická efektivita obnovitelných zdroju energie a pevných paliv byla minimálně stejná.
Opatření uvedená

níže je nutno považovat

opatření, přicházejících v našich
vrhovaná opatření
vytváření podmínek

za přehled možných

podmínkách v úvahu. Některá na-

jsou do určité míry

duplicitní. Při konkrétním

pro využívání alternativních

zdrojfl tedy bude

nutno připravit vhodnou kombinaci z těchto různých opatření. Dá se
však říci.

že většina z

nich je pro

zajištění rozvoje využívání

alternativních zdroju energie nezbytná.
I. Legislativní podmínky
Základním

problémem

energetické legislativy

je

oddalování

vstupu

v platnost nové

(nový elektrizační, teplárenský

a plyná-

renský zákon). Z toho pak plyne stávající nejasnost výchozích podmínek pro využívání alternativních

zdrojfl energie. Pro další roz-

voj alternativních energetických zdrojfl
výchozích podmínek, které v

je nutné stanovení těchto

dosud platném energetickém zákonodár-
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ství nejsou řešeny. Jde především o tyto problémy:
1/ Ustanovení nezávislého regulačního
přirozené regionální

úřadu, který bude regulovat

energetické monopoly tak.

aby nedocházelo k

diskriminaci využívání alternativních energetických zdrojů.
2 / Zavedení pro firmy, zabývající se distribucí energie, povinnosti

odebírat energii

podmínky. že

vyprodukovanou 7. alternativních zdrojů

tato energie má

parametry běžné energie

Cza

v rozvodné

síti).
3/ Umožnění

dodávek energie od

smluvní ceny

zdroje k vybranému

Cprovozovatel rozvodné sítě

odběrateli za

pouze zajistuje dodávku

za úhradu za použití sítě, není vlastníkem přepravované energie).
4/ Stanovení

určité minimální úrovně výkupních

cen energie z al-

ternativních zdrojů.
Druhým problémem ie certifikace

zařízení na využívání alter-

nativních zdrojů energie. V současné době musí tato zařízení pouze
splňovat

běžné bezpečnostní

parametry, jejich

at.d již hodnocena být nemusí. Vzhledem

kvalita, účinnost

k tomu, že jde často o za-

řízení nové konstrukce, byla by jejich certifikace žádoucí. Možným
řešením tohoto problému je jeho

spojení se státní podporou využí-

vání alternativních energetických zdrojů

•• státní podporu by bylo

možno získat pouze pro ta zařízení, která prošla nepovinným hodnocením podle zákona o státním zkušebnictví a byla hodnocena kladně.
II. Ekonomické podmínky
1/ Daně
a/ zařazení

fosilních tuhých paliv

do štandartní C23

%"> sazby

daně z přidané hodnoty,
b/ zařadit

do snížené sazby

alternativních

zdroji!

DPH vybraná zařízení

energie a produkty

na využívání

zpracování energetické

blomasy,
c/ časově

omezená úleva z

daně z příjmů

pro výrobce zařízení,

pěstitele a zpracovatele energetické biomasy.
d/ zvýšení podílu investičních
do

nákladů vynaložených

nákladů, který je možno zahrnout

na zajištění

a udržení

příjmu C týká se

• {pet daně z přilnu).
e/

umožnit

nepodnikatelským

subjektům

- 19 -

Cdomácnosti, školství.

zdravotnic t.ví, sociálni zabezpečení, kultura, obce. statní orgány)
odepisovat

část

rmřizouacich

nákladů

tornou snižování daňového

základu po určitou dobu.
f/ iiž existující úleva z daně

z příjmu by měla být prodloužena

na 10 let a měla by se týkat malých vodních elektráren až do 10 MW
instalovaného výkonu bez limitu omezujících nezdaněné množství vyrobené energie,
•3/ rozšířit již existující osvobození od daně z nemovitostí i na
již

instalovaná z.iřízf.-ní

a zajistit,

závaznost poskytování

této

úlevy,
h/ zavést ekologické daně z pevných paliv, diferencovat tyto daně podle obsahu uhlíku a škodlivin.
•3/ připravovat zdanění energií

získávaných z fosilních a jader-

ných pa 1 i v.
2 / Cla
H

vybraných druha

zařízení na

využívání alternativních zdrojů

energie snížit na nulu dovozní c.-lít.
3/ Tarifní politika
a/ Stanovit dočasně

na vyšší úrovni výkupní ceny

energie z al-

ternativních zdrojů.
b/ zavést zvýhodněnou sazbu za

odběr elektřiny pro tepelná čer-

padla.
4 / Piljčky
Rozšířit možnosti

získávní zvýhodněných půjček

na pořízení al-

ternativních zdinjů energie.
\>/ Dotace
Jde sice o velice účinný způsob podpory, bude však zřejmě využíván jen velmi omezeně. Jednak se v dohledné dubě nedá předpokládat,
dostatek

volných finačních

prostředku, jednak

daňové úlevy

atd

jsou V podstatě také dotace.
6/ Netradiční formy financování
a/ Vytvoření podmínek pro poskytování půjček, splácených z nanřřV-ných úspor energie.
b/ leasing.
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VZTAHY 5ES0BTJ ZEMĚDĚLSTVÍ K VYUŽÍVANÍ
OBNOVITELNÝCH ANEVYČEBPATELNYCH ENERGETICKÝCH ZDBOJÔ
RNDr. Danuše KYasniSlcorá, CSo.
1'OBt 3*.ek enenetiolcvcfi zdroift, vhodných z ekonomických
hledisek, je pro iem«d?lst.vi mimořádné důležitý. V roce 1991
byl proto MZe provsden kriticky prhledny rozbor souCaíných
i perspektivních možnosti zdrojů energie s dorazem na vztahy
k životnímu crostředl. Výsledky je moJno struCné shrnout
*' následující konstatovaní.
IpAsoby. rsot ť-eba a možnosti získavaní energie 3 efektivnost metod je-jiho "yuii»am zásadním způsobem ovlivňuji kvalitu Si"otniho prostredí a s m pripadne spjaté- ekologické
problémy.
Tepelné energetické zdroje drasticky znečisťuji ovzduší,
což ma dalekosáhlé díisíedky " rozsáhlých oblastech republiky
a přispívají ke zvyšovaní skleníkového eíektu, který maze mlt
tragické dopady v globálním merítku. Povrchov* a podzemní
téžba uhlí poškozuje krajinu a vyvolává potrebu nákladných
rekultivaci. Zmlrrtovanl vzniklých škod na zdraví obyvatel
a v prostredí klade ofcrcske finanční nároky. Útlumové programy v '.#ib« a v energetickém ••yuživanl malo kvalitních fosilních pal i" přinášejí vázne sociální napétl.
Jaderná energetika ie
investičné mimořádné náročná
a pŕiriaei s sebou potenciální hrozbu neodhadnutéIného rozsahu.
Kromé pflpadS havárii není dořešena zejména sanace radioaktivních odpadů s celých jaderných reaktorů po skončení 2i"otnosti. V husté osídlených oblastech sílí všeobecný odpor
verejnosti vůdi jaderným elektrárnám.
Produkce energie na bázi ropy a zemního plynu je téméř
zcela závislá na zahraničních zdrojích a v cenových relacích
je silne ovlivňována politickými událostmi ve evété, což velmi ohrožuje plynulost roz"oje a predstavuje nebezpečí vzniku
krizových situaci.
Získávaní energie z velkých vodních elektráren u nás jiz
teméř dosáhlo svých maximálních možnosti. £>alsi výstavba
>a nékde i existence již vybudovaných) velkých vodních dél je
spjata s
dalekosáhlými nežádoucími zmenami
v krajiné,
s obrovskými zabory p«idy a s ničením celých ekosyatemfi.
Využíváni "ýse uvedených tradičních energetických zdrojO
je tfasto spojeno i s radou obtlSl v mezinárodních vztazích.
Z toho plyne, že rychlá a systematická orientace na jiné
energetické zdroje, zejména obnovitelné a nevyčerpatelné
zdroje energie, je naléhavé potrebná z mnoha d.Ovodfl.
Zdroje Blunecnl a v&trne energie jsou u nas zatím prakticky nevyužity. Male vodní elektrárny byly v mnoha případech
dokonce 2ruB*ny.
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Zdroie Sivé příi-odv v podobe cilevédomé získané bií
rostlin pastovaných k technickým a energetickým účelům nebo
v podobe odpadů a zbytků organisafl představuji velmi významný
obnovitelný zdroj energie. Cestu k jeho vyu21vánl nastoupily
ji2 v 80. letech vyspelé státy, zejména leme Evropského společenstvl, které odhaduji. 2e do roku 2000 by mohlo být
z těchto zdroj* kryto asi 10 312 1& % celkove spotreby enei—
gie.
V našem zemédélstvl by se v téchto souvislostech
prosazovat dosaženi zejména následujících cílů:

mřlo

-

vyu2lvänl mene úrodných, devastovaných, kontaminovaných
nebo jinak nevhodných (v porovnaní s vyspelými státy perspektivné i nadbytečných• pozemko k pestovaní energetické
biomasy, namísto produkce potravin nebo krmiv;

-

vyu2i"äni specifických abiotickych podmínek na jednotlivých lokalitách ke kombinovanému (modulovému) vyu2ivänl
rôznych zdrojů energie, t j. krcmé biomasý i malých vodních
toků, sluneční a větrné energie, produkce bioplynu a j . .
coí v souhrnu snižuje rizika projektů, přinael nové pracovni pŕile2itosti 3 umožňuje ekologiky přijatelný rozvoj
zaostalejších oblasi;

-

ekologický výhodné zhodnocovaní zemédélských, mestských
a průmyslových odpadů popr. produktů (kejdy, čistírenských
kalů a různých organických odpadů, slamnatého hnoja), a to
jednak k získavaní energie. jednak k udržovaní nebo zlepšovaní pi*iro3=n? úrodnosti půd "Četné zvyšovaní jejich
erozní odolnosti a schopnosti imobilizovat kontaminující
latky prostřednictvím aplikovaných organických substrátů;

-

z"ýsem místní soběstačnosti výrobních a regionálních jednotek v podmínkách mené koncentrovane potřeby energie na
venkove neí "e méstech a " průmyslu, kde pro dostatečné
zásobováni zpravidla postačuji menši zdroje a jsou specifické požadavky na distribuci energie na rozptýlených lokalitách.

Kromé energetických a ekologických aspektů jsou v těchto
případech velmi významne sociálnS-ekono»ické užitky, udržitelný rozpoj oblasti s novými pracovními příležitostmi náhradou za útlumové programy neeíektivnlch a škodlivých výrob.
Mimořádný význam ma v '."J; pěstováni energetické biomasy
na rozsáhlých pozeaclch v tzv. pánevních oblastech s antropogennlmi půdami s výhodným rychlým ozelenením, snížením prašnosti, zvyfcenlm fixačních schopnosti půd pro kont aminanty
a omezením vodní a v é t m e eroze při použití výzkumem i v praxi prcéřene účelné recyklace jinak obtížné zneškodňovaných
odpadů, elektrárenských popelů a kejdy.
.snižovaní závislosti zemědělství na ústředních dodavkách
energie by časem melo i pozitivní vliv na ekonomiku zemědělských převozů a venkovských usedlosti. Budování rozptýlených
drobných energetických staveb a zařízeni by B sebou nepřinášelo negativní ekologické a eocialni jevy obvykle spojené ae
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stavbou "elKvch objektů charikteristiTkvch r>ro uplynule období megalomanie. Bioenergeticke stavby a zařízeni by proto mely byt stimulovány na základě objektivního porovnáni s centrální výstavbou energot ických zdrojů (jaderných elektráren,
odsiřovacích zařízeni tepelných elektráren aj.>.
V dílčím energetickém pohledu se z mnoha jiných Bledovanych rostlin 'technické plodiny pestovane na škrob, cukr nebo
olej, obilniny, kukurice, čirok, lignocelulózové kultury,
hydroponické rostliny aj.i a technologii
jejich konverze na
energii í prime spalováni, Pýrc-lyza, zplyňováni, parní exploze, enzymatická hydrolýza, enzymové <?i chemicky katalyzovana
íermentace a j . ) v našich podmínkách jeví pro nejbllzSÍ budoucnost
jako nejreálnější a ekonomicky nadějné pjfatovdtnl
řepky a konverze repkového semene esterifikacl na bionaítu
a bianazadla. Přitom lze 'kromě domácí tradice pěstováni)
vycházet z vývojových prací a zkušenosti řady vyspelých státä
'USA, SRN, Rakousko, švédsko aj. .'.
Na zaklade této analýzy podrobného rozboru možnoetí
"Oleoprogramu" a následných úkolů určených vládou České republiky byl v prve etape v roce 1992 Ministerstvem zemědělství významné podpořen "Oleoprogram" v dotační politice a bylo zahájeno 18 projektů výstavby vyroben bionafty, a to
v různé kapacite iod 500 tun za rok až po 30.000 tun za rok).
V roce 1993 byly záméry týkající se "yužľ'áni obnovitelných
a nevyčerpatelných přírodních zdroji jesté rozšířeny tak, 2e
zemédelské nebo lesnické podniky mohou získat finanční podporu nejen na zpracovaní biomasy, ale i na využívání vétrné.
vodní a sluneční energie.
V současné dobé Ministerst-'c zemédélstvi připravuje f>ro
••ladu 'ľeske republiky obsáhlou informaci o možnostech dalšího
využívání nevyčerpatelných a obnovitelných přírodních zdrojů
s Předpokládaným možným "yijaitim těchto zdrojů energie v jednotlivých obdobích. Předpokladem širšího využívání obnovitelných zdrojů energie je "ytyčem mezních nákladů pro "yrob'j
z jednotli"ych zdrojů a rozpracování odpovídajících stimulačních nástrojů a jejich výhledového legislativního zakotvení,
co2 je i cílem předkládaného materiálu.
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T o e i n g . Karel Brož, C S c ,
Energetické agentura České republiky

ČINNOST ENERGETICKÉ AGENTURY ČR
Energetické agentura ČR /dále jen EA/ byla zřízena K 1.2.
1993 ministrem průmyslu a obchodu ČR jako příspěvkové organizace.
Jejím základním posláním je realizace praktických opatření energetické politiky vlády ČR.
Mezi nlavnírci cíli vlády v této ooiasti je snížení energetické náročnosti českého nospodářství a spotřeby energie ve státě
vůbec, změna zdrojů energie zatěžujících životní prostředí a vyšší
využívání ušlechtilých paliv, dále využívání zdroja energie méně
poškozujících životni prostředí, ekologicky přijatelné využívání
uhlí, ochrana životního prostředí, dosažení trvale udržitelného
rozvoje.
EA iniciuje a podporuje úsporné, racionální a k přírodě šetrné chování jednotlivých subjektů nejen ve sféře spotřeby, resp.
užití všech forem energie, ale i při její výrobě. Je pověřena organizací a koordinací finanční účasti státu na programech úspor energie v nevýrobní sféře a na realizaci výroby energie z alternativních
zdrojů. Pracovníci EA jsou si védomi, ze prostředky, přidělené ze
státního rozpočtu nemohou ani při sebelepší organizaci a využití zajistit veškeré reálné úspory paliv a energie v republice a důsledně
ochránit životni prostředí při výrobě, přenosu a spotřebě energie.
Finanční účast státu je však nezbytným a jiz osvědčeným krokem v této oblasti. Froto se Aa zamčřuje i na využíváni dalších finančních
zdrojů k prosazování státních záměrů v oblasti energetiky a ekologie:
např. na zahraniční pomoci zemí Evropského společenství a dalších
zemí České republice, na finanční účast zainteresovaných výrobců
a distributorů energie, zahraničních a domácích investorů, výrobců
energeticky úsporných zařízeni, profitujících subjeKtů a sponzorů,
na spolupráci měst, obcí a regionů.
EA zpracovala "Zásady státní účasti při snižováni spotřeby
paliv a energie v budovách a bytech v ČR" pro rok l ^ j a aalši léta.
íříjem žádostí o státní účast byl termínován do 2.7.1W3. Došlé žádosti prošly výběrovým řízením. V souladu s těmito Zásadami, které
schválil ministr průmyslu a obchodu, jsou podporovaný následující
oblasti úspor energie:
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- formou úhrady až 100 % úroků z poskytnutého finančního úvěru
jsou poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu vybraným viastniKiln Dyt.ových objektů na zavádění regulace a měření
spotřeby tepla a teplé užitkové vody v budovách a na zlepšení
tepelně izolačních vlastností budov částečnými úpravami,
- na kompletní dodatečné zateplování objektů ze státního rozpočtu
/včetně rodinných domků/ je vybraným vlastníkům poskytována uhrada až ICC % úroků z poskytnutého finančního úvěru nebo státní
p

dotace ve výši max, 500 Kč na 1 m

zateplované stěny. Způsob podpo-

ry může být při tom zvolen investorem /vlastníkem objektu/ podle
výhodnosti řešení a použité technologie,
- bezúročnou půjjčku ze státního rozpočtu s dobou splatnosti do tří
let od zahájení provozu zařízení jsou podporováni vybraní žadatelé, kteří provádějí výstavbu nebo obnovu zařízení pro výrobu
především elektrické energie a využívají při tom alternativní
zdroje. Jedná se o malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, využití sluneční a geotermální energie, bioplynu a výrobu eÄtŕiny
pomocí plynových motorů do výkonu 500 kW,
- ve výši ař 70 % úhrady rozpočtových nákladů se podporují realizace
demonstračních projektů, v nichž jsou ověřována různá opatření ke
snižováni spotřeby paliv a nenergie. Jedná se především o objekty
občanského vybavení /zdravotnictví, školství, sociální péče/,
o obytné budovy včetně zařízení sloužící k jejich zásobování
teplem a pod.,
- nenávratná finanční výpomoc je poskytována energetickým konzultačním a informačním střediskům typu A /EKI3 A/. Celkem je v ČR
10 středisek tohoto typu, která jsou odborně orientována vždy k určité části problematiky úspor energie a které metodicky řídi
a informacemi zásobují dalších 60 středisek typu B. Informačním
střediskům B

byla poskytnuta jednorázová 3tátní podpora v r.l5ř92.

Tímto způsobem je zabezpečena plošná sil energetického poradenství.
EA připravila i program v oblasti promyslové energetiky. Ve
vybraných průmyslových zdrojích tepla, které zásobují i obyvatelstvo,
je snahou realizovat formou demonstračních projektů různá úsporná
opatření, která přispějí ke snížení nákladů na teplo pro obyvatelstvo,
ode v podstatě o podpůrný program k dotaci cen tepla, který od 1.1.*3
organizuje Ministerstvo financí ČR. V letošním roce se však nepodařile zajistit financování tohoto programu ze státního rozpočtu,
a proto s ním Bnergetická agentura počítá pro příotí rok.
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Energetická agentura organizuje též pokračování programů
v ČR, zahájených v minulých letech na federální úrovni:
- pro rok 1993 byly vybrány k řežení projekty výzkumu a vývoje
alternativních zdrojů energie. Konkrétní udělování podpor však
převzala grantová agentura MPO a značně snížila jejich objem proti
výSi, delimitované z bývalého federálního rozpočtu. Zároveň byla
změněna kriteria posuzování.
- Ve spolupráci s AíF ČR zajištuje podpory programů výrobců energeticky úsporných zařízení a dílů, které započely již v r. 1^91.
- V rámci programu PHAHE spolupracuje EA při realizaci úspor energie
v budovách /Z demonstrační projekty programu 3 1/. Tento program
má být dokončen v tomto roce- Ve spolupráci s americkou stranou koordinuje EA program US TDA/TDF
který je zaměřen na zpracování rekonstrukce vybraných tepláren ČR
s výkonem do 50 KIV .
- Vede poradenská střediska EKIS A a jejicn prostřednictvím střediska
typu B, organizuje pro ně semináře, získává zahraniční i domácí
zkušenosti a jejich plošné rozšíření.
- Zajištuje vedeni, realizaci, vyhodnocování a kontrolu projektů,
uskutečněných na základě vyhlásení programu "Záasady státní účasti
zxxxX při snižování spotřeby paliv a energie v buaovách a bytech
pro rok 19'šl a l'?92" a pro další léta, včetně vyhodnocení úsporných
demonstračních projektů, které byly scnvaleny v prosinci 19i/l a realizovány v r. l'yyd. Zajišíuje zveřejněni výsledků, celostátní semináře a výstavy s přednáškami, s cílem plošného rozšíření poznatku.
Energetická agentura se zaměřuje na vedení, koordinaci a spolupráci na dalších projektecn úspor energie a snížení emisi v energetice, například:
- na náhrauu žárovek kompaktními zářivkami,
- na úspory energie ve vybraných průmyslových technologiích,
- modernizaci zdrojů tepla a jejich rekonstrukce na teplárny,
- technologie ekologicky přijatelného využívání uhlí,
- náhraay uhlí a topných oiejů zemním plynem především v oblastech
nejvíce postižených emistmi,
- využívání stlačenéno zemního plynu v dopravě,
- strategie využiti větrné energie a dalších alternativních zdrojů
v ČR.
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EA zpracovala poměrně rozsáhlý program využití prostředků zahranični pomoci České republice v rámci programu PHARE na rok 1?93
/cca 20 návrhu prpjektů/, v němž hodlá aiit roli koordinátora mezi
českými a zahraničními řešiteli i uvnitř republiky, a roli uživatele výsledků. Obdobným způsobem se orientuje na vytváření, využití
a koordinaci programů dvoustranné mezinárodní spolupráce a pomoci.
Mimo vpředu uvedenou činnost se EA zaměřuje na úpravy legislativy, daňovou pZolitiku a vytváření obecných i konkrétních
podmínek k prosazování úspor energie v jednotlivých projektech,
technologiích a pod. Úspěšné projekty potom popularizuje, organizuje předáváni zkušeností a působí v oblasti vzděláváni odborníků.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Energetickou agenturu čeká
v aalším období velmi náročná práce, jejímž konečným cílem je celkově snížit energetickou náročnost v nevýrobní sféře i v průmyslu
a výrazně tak přispět k ochraně životního prostředí a ke snížení
emisí z energetiky. Dosažení tohoto cíle si vyžádá velmi úzkou spolupráci všech, kteří jsou zainteresováni na snížení spotřeby energie
a na rozvíjeni ekologicky příznivých technologií.
Energetická agentura chce působit v daných oblastech co nejúčinněji a co nejšíře, a proto vitá podněty Ke spolupráci, náměty
na projekty a jejich řešení, pdíleni se na jejich financování
a aplikaci, i náměty na nové formy působeni.
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Súčasný stav vo výrobe plochých slnečných kolektorov
a možnosti zlepšenia ich kvalitatívnej úrovne.
Ing. Jindřich Baloun, CSc. THERMO|SOLAR Žiar spol. s r.o.

1. ÚVOD
Získavanie nízkopotenciálneho tepla pomocou zariadení
s plochými slnečnými kolektormi predstavuje v súčasnej dobe
najrozšírenejší spôsob využívania fototermickej premeny.
Na tomto stave sa v podstatnej miere podieľajú predovšetkým zlepšenia rozhodujúcich komponentov slnečných zariadení,
ktoré
boli dosiahnuté
najmä v období posledných rokov.
Napriek výraznému pokroku v oblasti zefektívnenia slnečných
zariadení pre ohrev úžitkovej vody alebo prikurovanie budov,
vo väčšine prípadov tieto zariadenia zatiaľ nie sú schopné
konkurovať zariadeniam pre spaľovanie fosílnych palív.
Ukazuje sa, že krok k dosiahnutiu rentability týchto slnečných zariadení nebude príliš veľký (1). Hlavné výskumné
aktivity sa v súčasnej dobe orientujú na zlepšenie parametrov
hlavného článku slnečného zariadenia - slnečného kolektora.
2. SÚČASNÝ STAV
Všeobecné kritériá určujúce hospodárnosť slnečných kolektorov sú :
- účinnosť, resp. jej závislosť na pracovných podmienkach,
- cena,
- doba životnosti.
Energetická účinnosť slnečných kolektorov meraná podľa noriem
ISO na nezávislej skúšobni TECHNICUM vo švajčiarskom
Rapperswile, sa vyjadruje regresným vzťahom:

1 = 7 C H •c i x -c 2 s *2
X =

(Tm - Ta) / G.

f-J

(1)

/m 2 Kw"1'

kde:
'; (tí - maximálna účinnosť kolektora pri x = o,
Cj
- konštanta vyjadrujúca tepelné straty [tim K J
C2

- konštanta vyjadrujúca stupeň zakrivenia závislosti

[m'2 K-2J
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G.

- intenzita globálneho žiarenia /Wm

Tm

- stredná teplota teplonosného média

Ta

- teplota okolia.

Pre vzájomné

/

/o i
/ C/

porovnávanie rôznych slnečných kolektorov sú

dôležité účinnosti pri nasledujúcich prevádzkových podmienkach:
\ CH - účinnosť pri Ta - Tm = 0

, čo je charakteristické

pri ohreve vody v bazénoch,
\ 0,05 - účinnosť pri Ta - Tm = 40 K

a G^ = 800 Wm" , čo

sú typické podmienky pri príprave TÚV,
'^ 0,1

- účinnosť pri Ta - Tm = 40 K a G k = 400 Wm" 2 , čo sú
typické podmienky pri prikurovaní budov

v prechod-

ných obdobiach.
Prehľad uvedených charakteristických účinností
slnečných kolektorov najdôležitejších

plochých

európskych a mimo-

európskych výrobcov je uvedený v tabulke prílohy č. 1.
Najlepšie účinnosti v celom rozsahu pracovných podmienok
vykazujú kolektory švajčiarskej proveniencie (Agena,
Schuppisser) s poduškovým absorbérom fy Energie Solaire SA,
zhotoveným

z nehrdzavejúcej oceli a spektrálne-selektívnou

vrstvou z čierneho chrómu (Cr-Cr_O,). Naopak najnižšie
účinnosti majú kolektory s neselektívnym povrchom špeciálneho
solárneho laku Transfer Electric M40L1 (ARGE, VITRUV).
Strednú najpočetnejšiu skupinu tvoria kolektory jednak všetkých
najväčších a najstarších svetových producentov (Sclahart,
Amcor, Lordan, Chromagen) a naprostej väčšiny európskych producentov. Jedná sa o kolektory so zloženými absorbérmi
"rúrka-doska", spektrálne selektívnym povrchom Cr-Cr_O 3
alebo

Ni-Al 2 O 3 pričom prevláda meá alebo kombinácia meá +

hliník. Rozdiely v účinnosti sú relatívne malé a viacmenej
sú spôsobené hrúbkou zadnej izolácie.
V tabulke prílohy č. 2 sú uvedené predajné ceny kolektorov
bez DPH a súčasne aj náklady pripadajúce na jednotku tepelného výkonu. Ak ponecháme stranou extrémy je zrejmé, že ceny
slnečných kolektorov nie sú väčšinou v relácii s ich využi-
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teľným energetickým výkonom, skôr naopak, sú určované inými
kritériami napr. spôsob predaja, hmotnosť, design a podVäčšinou sa však ceny kvalitných kolektorov pohybujú v rozmedzí 450 - 600 DM/m

2

a sú 3,5 - 4-krát nižšie oproti vákuo-

vým kolektorom.
K objektívnemu posúdeniu kritéria životnosti kolektorov
chýbajú v súčasnej dobe experimentálne výsledky. Vzhľadom
k úzkemu sortimentu konštrukčných materiálov použivaných
k stavbe kolektorov možno očakávať, že rozdiely v životnosti
kolektorov nebudú príliš

veľké a podľa doterajších skúseností

sa budú pohybovať na úrovni okolo 20 rokov. Hlavný problém,
ako ukazujú výsledky výskumných prác koordinovaných International Energie Agentur, je degradácia spektrálne selektívnych
vrstiev vyvolaná jednak pôsobením tepla, jednak korózne
agresívnymi zložkami ovzdušia ako vlhkosť a agresívne plyny
prípadne prachové častice. Pri proklamovanej životnosti
kolektorov 20 rokov možno určiť ako hraničnú hodnotu ročného
poklesu energetického zisku

5 %. Pomocou modelových výpočtov

vplyvu rôznych klimatických faktorov bolo určené, že k uvedenému výsledku možno dospieť ak sa hodnota PC (Performance
Criterium) zmení o 5 %. Pre mieru degradácie konverznej vrstvy
bola odvodená kriteriálna rovnica:
PC >ů,l- 0,25,5 t

(%)

(3)

To značí, že vplyvy vyvolávajúce zmenu absorptivity pôsobia
na zníženie energetického zisku omnoho silnejšie ako vplyvy
vyvolávajúce zvýšenie emisivity.
3. MOŽNOSTI ZLEPŠENIA KVALITATÍVNEJ ÚROVNE SLNEČNÝCH
KOLEKTOROV.
V súčasnej dobe sa hlavné inovačné aktivity orientujú
na dosiahnutie dvoch základných cieľov:
- vývoj novej selektívnej vrstvy so zlepšenými optickými
parametrami a vysokou odolnosťou voči termickej a koróznej
degradácii.
- zníženie konvektívnych strát u plochých kolektorov pomocou
transparentných tepelnoizolačných materiálov.
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Vývoj nových selektívnych vrstiev nanášaných ekologicky
nezávadnou a vysokoproduktivnou technológiou magnetronového
sputteringu je v súčasnej dobe riešený vo výskumných projektoch
"INTERPANE" a "ABSORBER 2000" (2). V rámci projektu INTERPANE (SRN)

sa jedná o zavedenie výroby gradovaných cermen-

tových vrstiev typu Ni/Cr-oxid na substrátoch sklo, AI a Cu.
V projekte ABSORBER 2000 (Švajčiarsko + SRN) sa vhodný kandidát

bude voliť zo širokej škály doteraz študovaných cer-

mentových vrstiev na báze C/Me resp. C/Me-karbid a systémov
typu TiNxOy. Okrem vysokej stálosti týchto vrstiev by sa
mal dosiahnuť aj vysoký optický výkon
u plochých kolektorov resp.

£

10Q

oc

(X<>0,96, £IQQ°C
^0/Q8

u vákuovych

^~ ^
rú_

rovych kolektorov).
Predajná cena týchto selektívnych vrstiev by nemala prekročiť hranicu 35 Sfr/ra . Ukončenie obidvoch výskumných projektov
je plánované v r. 1996.
Druhý problém sa týka bezprostredne výrazného zníženia
dopredných strát plochých slnečných kolektorov.
Doterajšie výsledky získané v hannoverskom Inštitúte pre
výskum solárnej energie ukazujú, že použitím rôznych voštinových transparentných

krytov je možné znížiť tepelné straty

do úrovne

, čo je približne 50 %-né zníženie

2 f 3 Wm

K

v porovnaní s doteraz vyrábanými kolektormi so selektívnou
vrstvou. Hlavným problémom, na ktorom sa v súčasnej dobe
intenzívne pracuje v priemysle je

zvýšenie tepelnej odolnos-

ti polykarbonátových skiel ich kombináciou s anorganickými
sklenými vláknami. Je predpoklad, že v krátkej dobe budú
tieto komponenty už bežne komerčne dostupné.
4. ZÁVER
Zvýšenie energetickej účinnosti slnečných kolektorov a
zvýšenie ich vysokého výkonu počas celej doby životnosti je
rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu rentability slnečného
ohrevu TÓV a prikurovania. Možnosť riešenia týchto problémov zásadnou inováciou technológií nesie so sebou značné
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riziká najmä pre skutočne dosiahnuté ekonomické efekty
týchto riešení. Je preto potrebné hladať aj iné investične
menej náročné riešenia spočívajúce v zdokonalovaní v súčasnosti používaných technológií.

Použitá literatúra:
(1)

Erneuerbaren Energien, publ.

Der Bunderminister fiir

Forschung und Technologie, 3. preprac. vydanie r
november 1992, 175 s.
(2)

Selektive Schichten in der Solartechnik, Zborník
prednášok zo seminára

BMFT 18-19.3.1992 Bad Honnef

143 s.
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Prilmhm t .

P r e h I a d
účinností súčasne vyrábaných slnečných

I

kolektorov.

účinnosť ,/%/ - poradie

Výrobca-typ (rok výroby)

L CH

6o,o5

lo,•f

SCHUPPISER-Solar plus (1990)

86,6

(D

65,4 (1)

38,4 (2)

AGENA SA - Azur 3 (1990)

86,3 (2)

64,9 (2)

41.1

RUESCH+AMCOR-AM 2120 (1992

82,9 (3)

58,9 (4)

28.7 (8)

WAGNER-Eurokollektor M 10 (1991)

82,0 (4)

57,3 (7)

31,0 (6)

SOLAHART - 300 3

80,5 (5)

58,2 (5)

29,1 (0)

HERMANN-ZKK/H (1991)

80,3 (6)

57.2 (8)

33.1 (4)

SOLVIS-F 60 (1991)

80.2 (7)

60,3 (3)

37.5 (3)

SCHWEIZER - Model 90 (1990)

79,7 (8)

58,0 (6)

32,0 (5)

CHROMAGEN+LORDAN-CS-D (1992)

79,4 (9)

51.0 (15)

18.7 (15)

THERMOSOLAR-HSL 30 (1992) • 200 N

79.0 (1.0)

sé.o

(10)

28.6 (10)

GIORDANO - C 2 S (1991)

77.9 (11)

53,5 (11)

21,6 (14)

REICHHERZER-STA 23q (1992)

76,6 (12)

57,2 (9)

30,9 (7)

AMCOR-AM 2120 (1989)

76.2 (13)

51.2 (14)

22,3 (13)

FOCO-Ikaŕus IS (1992)

76,1 (14)

53,0 (12)

25,2 (Í2)

ARGE - K 16 (1992)

75,1 (15)

43,6 (17)

3,6 (18)

RUESCH - Typ 3 (1991)

73,3 (16)

52,0 (13)

25,8 (11)

SBG Prafigau - Model 92 (1992)

70,0 (17)

47,2 (16)

16,2 (16)

VITRUV+BROCKL - BW 1 (1992)

67.7 (18)

39,4 (18)

4.9 (17)

39,4-65,4

3,6-41,1

(-)

INTERVAL

67.7-86 .6
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(D

Príloh* e, 2

p r e h I a d
predajných a "výkonových" cien plochých slneč,kolektorov
Výrobca-typ kolektora

Cene kolekt
/DEM/m 2 /

Cena /DEM/W/ pri Ig-800
W/m 2 - poradie
% 0,oS

1 0,1

AGRE K-16

133* (1)

0,38 (2)

4,62 (15)

THERMOSOLAR ŽIAR -200 N
=HSL 30

156 (2)

0,35 (1)

0.68 (1)

SBG Prätigau - Model 92

332" (3)

0,88 (3)

2.59 (10)

VITRUV+BROCKL - BW 1

415 (4)

1,32 (12)

10,59 (17)

AMCOR - AM 2120

423 (5)

1,03 (6)

2.37 (7)

RUESCH+AMCOR - AM 2120

442 (6)

0.94 (4)

1.86 (4)

CHROMAGEN+LORDAN-CS-D

442 (6)

1,08 (8)

2,95 (12)

ŠOLAHAKT - 300 3

442 (6)

0.95 (5)

1.90 (3)

WAGNER-Eurokollektor M 10

490 (6)

1.07 <7)

1.98 (5)

F0C0-Ikeru9 1 S

500 (7)

1,18 (10)

2,48 (9)

AGENA SA - SA - Azur 3

553 (8)

1.07 (7)

1.68 C*2)

RUESCH - Typ 3

570 (7)

1.37 (14)

2.76 (11)

SCHUPISER - Solar plus

608 (10)

1.16 (9)

1.98 (5) "

SOLVIS - F 60

613 (H)

1.27 (11)

2.04 (6)

SCHWEIZER - Model 90

625 (12)

1.35 (13)

2,44 (8)

THERMOSOLAR - HSL 30
= 350 N

787 (13)

1,76 (15)

3,44 (13)

GIORDANO - C 2 S

851 (14)

1.99 (16)

4.92 (15)

HERMANN - ZKK/H

989 (15)

2.16 (17)

3.73 (14)

KONCEPCE SOLÁRNÍCH SYSTÉMU PRO OHREV VODY

Ing. Jaroslav Peterka, CSc, SOLAR DYNAMICS Liberec

Víceleté
pro

ohřev

zkušenosti z realizovaných

vody

potvrzují, že

solárních systěaů

tyto systéay,

navržené pro

konkrétní podaínky, představují vždy originální řešení.Cbcene-li zí3kané zkušenosti

zobecnit, ve

snaze solární systéa

typizovat, nedojdeae k jednoznačnému závéru.
Pokud budeae vycházet ze solárních 3ystéaů aplikovaných
na stávající projektované objekty, solární systéa představuje vnesení dalších vstupů t. j. požadavků, závislostí, vazeb
atd. do celkea

zaběhlých a

znaných zvyklostí

různých typů

stavebních objektů.Z historického hlediska lze využiti obnovitelných zdrojů energie zařadit mezi nová technická vybavení

stavebního objektu. Vyjděme z prvotní vestavby koaínu do

lidského obydlí, zavedení vodovodu, odkanalizování, ústřední
vytápění, elektroinstalace, plynofikace, bleskosvody, výtahy,
vzduchotechnika, telefonizace, televizní antény, systéay aěření a regulace, protipožární

a chladící technika, zabezpe-

čovací systéay, řízení chodu objektu počítačen a další vybavení, které přinese vývoj civilizace. Když

se zaayslíae nad

důvody zavádění uvedených profesí, novinek, event, vynálezů,
či jak

tyto prvky staveb nazveae, dojdeae k závěru, že hna-

cí n aotorea je usnadnění života lidí, snížení nebo odstranění zbytečných prací spojených s

užívania obydli, ale i sní-

žení nebo odstranění zbytečných

prací spojených s pracovnía

procesea.Z uvedeného historického hlediska proto stojíae teprve na prahu solární éry. Pokud byl dříve na vesnici terfiea
zajau ale

i závisti první motocykl
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nebo autoaobil, dnes je

to např. satelitní technika, čistírna odpadních vod na elektropohon, dálkově ovládaná vrata garáže a kromě Mnoha jiných
dalších věcí i solární systém.
U

solárních systémů

je situace

většina zájemců má nedostatečné
ce. Málokdo si múze dovolit
tový výrobek.
finančních

práci. Již před

že

znalosti o této problemati-

pořídit solární systém jako bo-

Řada zájemců chce do

prostředků,

komplikována tím,

vložit

systému, v rámci úspory

vlastní

lety se u nás tvrdilo,

znalosti i vlastní
že umíme-li vyrobit

sluneční kolektor, automaticky můžeme resp. samozřejmí umíme
využívat sluneční energii. Je to zcestná propaganda. Sluneční kolektor
lárního

představuje zhruba třetinovou

systému. Jakmile

se tuto

investici do so-

informaci drobní zájemci

dozví, větSina ztratí o systém

zájem nebo se snaží finanční

prostředky ušetřit na zbývající

části systému např. návrhem

vlastní koncepce. Řešením může být vystavování a prodej kompletního

solárního

systému "pod jednou střechou". V rekla-

mách by se nemělo uvádět pořídit si sluneční kolektory nýbrž
pořídit si solární systém.
Pokusme se nyní provést

rozbor koncepce solárních sys-

témů. Předpokládejme, že potřeba TUV a plocha kolektorů jsou
již

pevně stanoveny

a řešíme

pouze technické záležitosti.

Neuvažujeme okrajové technické zvláštnosti.
1. Typ slunečního kolektoru
- absorber
- plochý zasklený
- plochý zasklený vakuový
- trubicový vakuový
- tepelná trubice
2. Umístění kolektorového pole

- 36 -

- na terénu
- na ploché střete
- nad střetala pláštéa
- integrovaný do střešního pláítě
3. Pohonná jednotka
- se saaotíinou cirkulací
- s nucený* oběhea
4. Priaární okruh
- otevřený
- uzavřený tlakový '
5. Průtok priaárnía okrunes
- Plný
- ručně říseny
- automaticky řízený
6.

Ochrana proti zaarznutí
- nearžnoucí kapalina
- ruční vypouštění vody
- automatické vypouštění vody

7. Zásobníky TUV
- bez požadavku na zásobníky [pouze průtočný syatéa]
- zásobník bez ohřívací solární vložky
- zásobník s vložkou
- zásobník bez vložky avšak s protiproudýa výaénikea
6. Dopisováni priaárniho okruhu
- ručnía čerpadle*
- autoaatlcky řízený* el. čerpadlea
9. Autoaatická regulace
- diferenciální s 1 vstupe* a výstupea
- diferenciální s více vstupy a výstupy
- počítačová
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10. Vazba na stávající zdroj TUV
- zapojení v sérii
- zapojení serioparalelní
- zapojení paralelní
11. Využití sluneční energie
- celoročně TUV
- celoročně TUV + podlahové vytápění
- celoročně TUV + vytápění + bazén
Z

matematického hlediska

máme co

činit • kombinacemi

více prvků bez opakování. Podle výše uvedeného rozdělení mftžeae

sestavit 155

520 konkrétních

zapojení (schémat].

Ve

skutečnosti existují v solárních systémech dalií drobné rozdíly a

počet zapojeni bude obrovský.

chránit koapletní návrh
dílčí

Proto nelze patentově

solárního systému,

principy. Je dokázáno

rčení "co

ale pouze

solární

jeho

systém, to

originál". Začínající projektant solárních systému to má tedy velmi

těžké. Každá realizovaná akce

posune jeho kvality

pouze o aalý kousek kupředu.
Vraťae se v5ak k dalsía důležitý* okolnostem, které mohou ovlivnit kvalitu koncepce solárního systému. Ha
je

znázorněn princip

přípravu TUV, kdy se

návrhu většiny
solární

solárních systému pro

systém realizuje dodatečně

již hotovému systému pro konvenční přípravu TUV.

iTUV

38

obrázku

k

Projektant A navrhne konvenční systém. Projektant B navrhne dodatečně solární systém.
blémech daných

Při razných provozních pro-

vzájemnými vztahy obou

odaítá zodpovědnost,

protože au jeho

jektait B. Projektant B se
navrhnout pouze solární

systému projektant A
koncepci narušil pro-

brání argumente*, že měl za úkol

systéa. Vzniká neřešitelný problém,

který by bylo možné včas odstranit přesným zněním objednávky
na projektové práce.
Dalším problémem je údaj

o požadovaném množství TUV za

den. Na oficiální žádost projektanta odpoví úředník uživatele. Přesný údaj zná nejčistěji
vlastní rezervu

topič. K jeho údaji připočte

mistr, energetik, náměstek.

Výsledné číslo

převyšuje z vlastní zkušenosti o 1/3 až 1/2 skutečnost, kterou odhalilo vyžádané osazení kontrolního vodoměru.
Jiným problémem, který
je kvalita

ovlivňuje návrh velkého systému

obsluhy [lidský činitel).

V dobré obsluhy

máme

jistotu, že kdykoliv systém navštívíme, dokonale funguje. Ha
druhé straně považují někteří uživatelé solární systém za něco samozřejmého, co funguje samo, kdykoliv vysvitne sluníčko.
Obsluha

není ustanovena

borné úrovni.

vůbec

nebo je na nedostatečné od-

Systém je často mimo

provoz, nepřináší žádný

užitek. Můžeme navrhnout úplnou automatiku systému, bez lidské obsluhy,

ale pořízení systému je

automatizace zvyšuje pravděpodobnost
že by

se měl uživatel v

drahé a vysoký stupeň
poruchy. Domníváme se,

této věci poučit a

určit kvalitní

obsluhu, event, ji zadat specializované firmě. Složitost automatické regulace by měla rust do takové úrovně, kdy •• již
ekonomicky vyplatí
systémů

lidskou

zajišťovat
obsluhou

kontrolu jiných

tzn.
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kontrolních

volit optimální ekonomický

vztah mezi náklady na regulaci a náklady na obsluhu.
Příspěvek by nebyl úplný, kdybycboa se nezmínili o Širších důsledcích špatně
•ů. I

navržených nebo nefungujících systé-

kdyby byla navržena

sebedokonalejší koncepce, systéa

neausí být funkční z těchto důvodu:
- poddinenzovane nebo pŕediaenzované koaponenty systéau
- nečistoty a vzduch v systéau
- špatná koncepce autoaatické regulace
- špatná vazba na konvenční přípravu TUV
Návrh koncepce představuje zhruba 1/3 práce projektanta.
Druhou třetinu tvoří technické

výpočty a inženýrské zpraco-

vání návrhu. Poslední třetinu představuje úsilí vést dodavatele v průběhu montáže tak,

aby systéa i při záměně různých

komponentů, pracoval podle představ projektanta.
Fungující systéa vyvolá za
vek z

čas příliv dalších objedná-

regionu. Nefungující systéa vyvolá

na aapě republiky

bílé aísto, odkud delší dobu žádná objednávka nepřijde.
Stojíne-li na prahu

plodného [masového] nasazování so-

lárních systéaů pro přípravu TUV, ausíae si uvědomit rizika,
plynoucí z obrovského výběru koncepcí pro konkrétní zakázku.
Většina regionů

neaá zkušené projektanty

této situaci aůžeae očekávat
zbrzdit

nasazené "solární

přes vlastní

daň, kterou si

ani dodavatele. V

i havárie systémů, které mohou
tempo". Přesto

se doaníváae, že

vybírá každý pokrok,

solární systéay v ČR 1 SR úspěšné rozvíjet.

se budou

Doc.Ing. Karel Brož, U S e ,
Strojní ra&ulta ČVUT Praha, katedra techniky prostředí
VÍSLEDKY MĚŘENÍ SOLÍRNŽHO ZAŘÍZENÍ "KOMPLET 160/028"
1. Rozměrové údaje
Zařízení KOMPLET 160/028 je složeno z plastového kolektoru
EK 028 o apertuře 2,56 m , ležatého ohříváku vody OV 160 K /objem
vody je 160 dm / a expansní nádoby včetně propojovacích hadic DN 20.
Celek je montován do nosného rámu, sváreného z dutých čtvercových
profilů o straně délky 30 mm, zinkovaných. Zařízení se samotížným
oběhem je určeno především k přípravě teplé vody užitkové v období
od května do konce září. Sklon kolektoru k vodorovné rovině byl
22,5 °. Svislé rozměry hlavních částí zařízení jsou patrné z obr. 1.
Převýšení osy zásobníku TUV nad osou kolektoru, které vyvozuje účinný oběhový tlak, je 0,67 m. Akumulační ohřívák užitkové vody OV 160
je opatřen polyuretanovou izolací o tlousi.ce 35 mm. Účinná plocha
o
teplosměnné vložky je 1,1 m /obr.2/. Výměník tepla umožňuje používat k ohřevu tlakovou vodovodní vodu. Primární okruh mezi kolektorem
a výměníkem je odvzdušňován do expansní nádobky a případný odpař
média z beztlakového primárního okruhu lze doplňovat přes expansní
nádobku doplňovací trubkou.
2. Uěření výkonů zařízení
Měření proběhlo ve dnech 28., 29. a 30.7.1992 přímo u výrobce /firma EKOSOLARIS Kroměříž/ na volné výstavní ploše. Celkovou
situaci při měřeni podává obr. 3. Měření provedli pracovníci EGÚ
Freha, a.s. doc. Brož a Ing. Smolík. Byly měřeny tyto hodnoty:
t

/hod/ ... denní čas

IJJ /W/m / .... celková intenzita dopadajícího záření
w /m/s/ ..... rychlost větru /i směr/ anemometrem
t /°C/
-

-. teploty pomocí odporových teploměrů Pt 100:
venkovního vzduchu
vody na vstupu do kolektoru
vody n«i výstupu z kolektoru
vnějšího povrchu dutinného akrylatu ve středu apertury
kolektoru

- povrchu na zadní straně kolektoru ve středu plochy
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Obr.l Rozměrové schéma zařízení " KOMPLET 160/028 ".

Obr.2 Rozměry zásobníku TUV s výměníkem tepla.

-•>.>!

- teplota vzducnové vrstvy mezi absorbérem a průhledným
Krytem v nejteplejším mísLě u výstupního hrdla vody
- střední teplota vody v zásobníku / v ose /.
Teplotní lidaje v aV byly zaznamenány registračním přístrojem Poiycomp 2 a po ověřovacím cejchování čidel přeneseny
jako teplotní údaje do počítače.
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3.

Vyhodnoceni výkonů zařízeni .
Všechny

tepelné

děje v

zařízení

jsou

značně dynanické.

Intenzita slunečního zářeni ID je zákonitě proměnlivá s časem a
ještě se

znečištěním vzduchu vodními parami

Míní se tak průměrná teplota vody
její

v absorbéru i zásobníku a také

cirkulující množství, které je

hustot vody

na vstupu a

a tuhými částicemi.

přímo závislé

výstupu z kolektoru

na rozdílu

a výškovém rozdílu

mezi středám zásobníku a středem kolektoru (0,67 m). Proto nebyly
vyhodnocovány okamžité hodnoty při každém měřeni, ale souhrnné či
primárné hodnoty:
. Qc

celková dopadla energie záření (Wh)

Qc = SA ' I

...
í2
SA

čas zahájeni měření /hod/

. . . čas ukončeni měření /hod/
-

IDS . . .

IDS

ID . dT

=

2,56 mz

. . . ai>%r*tura absorbéru

střední intenzita dopadlého záření (V/m7)

.. I .

!
2 -

1

J

iD.df=

L

i

Qu ... celkové zachycené (využité) teplo

(J ,Ws)

Q u = M . c . (t2 - ti)
M ... hodnota vody v zásobníku (160 kg)
c ... měrná tepelná kapacita vody
t2 .. střední teplota vody

(4186 J/kgK)

v zásobníku na konci měření

ti .. střední teplota vody v zásobníku na začátku mířeni
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. . . průměrná účinnost

•
'
Mw . . .

Qc-3600
průměrné oběhové

množství vody

v okruhu v intervalu

měřeni (kg/h)
Qu

Mw =

{ L2 - T i )
kde

tu2 je průměrná teplota vody na výstupu z kolektoru v
intervalu měřeni (°C) a t m průměrná teplota vody na
vstupu do kolektoru v intervalu měřeni.

tvs .•. průměrná teplota vzduchu (°C)
tvs = —;

-/

T

•

tv dl,

T

v ... prdnSrná rychlost větru (m/s)

r2

~

X
[v ... okamžitá rychlost větru)

Tabulka výsledků
Dat.
iBář.
28.7.
29.7.
30.7.

IDS

QC

A/m:/ /Wh/
786
702
502

3521
2396
2570

Tab. 1
QU

"J

/fcj/

*

61C2
6430
3014

48,6
74,5
32,6

tvs
/o C /

~\í
/ n ,/ s /

23,46 3,41
26,5 0,26
24,74 2,84
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1*2 - tm
/K/

Mw

19,24
.12,96
' 4,5

45
88
49

4. Závěrečné hodnocení.
Měření výkonů zařízení proběhlo za větrného počasí, Které
je 3ice neobvykle v červenci, ale průměrná rychlost větru může se
blížit průměru za období od května do začátku října, kdy se počítá
a hlavním využitim zařízení. Měření povrchových teplot prokázala,
že v druhé polovině nabíjení zaásobníku je povrchová teplota průhledného akrylátu o 5 až 6 K vyšší než střední teplota vody v absorbéru a na zadní straně kolektoru je o 10 až li K nižší /avšak
jen o 1 K vyšší než teplota okolního vzduchu/.
Nepřímé vyhodnocení průměrného průtoku vody primárním
okruhem ukazují na množství do 90 kg/h, průměrně asi 50 kg/h.
Objem vody v absorbéru je 5 dar, což odpovídá průměrné době pobytu vody v absorbéru cca 6 minut. Sledování větších zaiěn v intenzitě slunečního zářeni a 3třední teploty vody v zásobníku ukázala,
že celkové dopravní zpoždění od zxěny intenzity až po odezvu střední teploty vody v zásobníku /v režimu bez odběru TUV/ je průměrně
15 minut.
Účinnost ohřevu a tím i celého zařízení se mění od asi
80 % na začátku ohřevu do 30 % i méně na konci nabíjení při zvyšování teploty TUV nad 50 °C v režimu bez odběru vody. Fři občasném
odběru vody, tak jak je toaiu při skutečném provozu, je průměrná
účinnost zařízeni vyžší než při nabíjení bez odběru, jak tomu
bylo při měření.
Souhrnně lze hodnotit zařízení KOMPLET 16C/028 jako
velmi dobré, schopné dodat v průiěrném slunečném dnu od května
do konce září 3,4 k'.Vh tepelné energie a ohřát tak objem zásobníku
lx z 10 na 55 °C za den. Za toto období lze počítat s asi 80 dny
plného využití zařízení a se započtením méně slunných, dnů úspory
energie by dosáhly nejméně 950 kWh za seónu z jednoho zařízení.
Zde je nutno zdůraznit, že výše energetické úspory je dána především intenzitou využívání zařízeni. Nevyužívané zařízení běží na
ztráty, přetěžované by sice lohlo dosáhnout velkých úspor, ale
pouze jako předehřívač vody na nižší teplotu, např. 30 až 35 °C.
Reálná průměrná úspora 850 k'flh z jednoho zařízení by
znamenala při náhradě hnědého uhlí jako paliva při letní 50 % účinnosti uhe'iiého ohřívače úsporu 510 až 550 kg uhlí /H = 12 MJ/kg/.
Pro 500 vyrobených zařízení pak za 10 let provozu činí úspora
2500 až 2700 tun uhlí, které není nutno těžit a z kterého nevzniknou škodlivé e&iise. Fři náhradě elektřiny z uhelné elektráfcny by
byla úspora uhlí v elektrárně dvojnásobná, t.j. cca 5 C00 tun.
47 -

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A KOMPLEXY
SOCH Jan
Rád bych v úvodu upozornil na skutečnost, že naši západní sousedé na převažující návětrné straně - Německo, Holandsko, Belgie -již překročily na svém území dovolené hodnoty měrné uvolňované energie, vztažené na plochu svých
území , které celá Země dosáhne na začátku příštího století.
Naše republika (ČR) této své hodnoty již prakticky také dosáhla. Energetický problém skleníkového jevu pro nás není
proto v tom, "jaké elektrárny stavět" pro další získávání
energie - zda na fosilní či jaderné palivo - ale v tom, že
"musíme zastavit další zvyšování uvolňování všech energií",
tzn. energií pro elektrárenství, teplárenství i automobilismus, protože termoemise antropogenní činnosti již regionálně
překročily ekologicky únosné meze. Budeme se proto muset
naučit hospodárněji žít, využívajíce celosvětově asi 1 0 1 5 až
10
kVh.a
uvolňovaných z čistých a bezpečných energetických zdrojů a také se naučit získat celosvětově 10
kVh.a přímo ze sluneční energie v daném roce. A to ještě
budeme muset naučit kompenzovat v modelech řízeného klimatu
pravděpodobnou "transportaci" transformované energie sluneční od rovníku do hustě zabydlených oblastí severní polokoule.
Při řešení rozvoje energetických komplexů našeho státu
pomíjíme (na rozdíl od našich západních sousedů) na jedné
straně stále ještě význam největšího obnovitelného energetického zdroje na našem území, totiž energie sluneční. Na
druhé straně však také nebere v úvahu, že nejen průmysl, ale
také půda, rostliny, voda, ovzduší, živočichové i my lidé
jsme konzumenty energie a jsme mimořádně citliví na změnu
jejich parametrů.
Jak tuto problematiku řešit mohou nabídnout dále uvedené skutečnosti, které zveřejnilo BMFT (Spolkové ministerstvo
pro výzkum a technologie, NSR ) si uvedeme v souladu s přístupy našeho západního souseda, jmenovitě BMFT.
V rámci pasivního využití solární energie v rámci "zelené sluneční architektury" BMFT uvádí demonstrační řadové
domy v Tubingen s bytovou plochou na dům 115 m a prosklením
51 m . Dále rovněž seznamuje s demonstračními v íceposchodbvými energeticky úspornými domy v Berlíně na LiitzowstraBe se
slunečním ohřevem i chlazením. Takových projektů je v Německu realizována již celá řada.
V rámci tzv. aktivních systémů sluneční tepelné výmény
toto ministerstvo uvádí kupříkladu systém vzduchových kolektorů plaveckého bazénu v Ingolstadtu s plochou kolektorů 350
m 2 , který šetří 40 000 I topného oleje ročně. Dále uvádí
řecké sídliště s 26 dvou- a šest i podlažní mi domy v Lykovrissi s plochými kolektory, vzduchovými kolektory, tepelnými
čerpadly a blokovou teplárnou.

V rámci koncepcí slunečních farem se žlabovými parabolickými koncentrátory seznamuje s komplexy slunečních elektráren o výkonech 30 - 400 MV lokalizovaných v Kalifornii.
Jako koncepce slunečních věží s polem zrcadlových heliostatů
existují komplexy slunečních elektráren o výkonech 30 - 200
MV. Zajímavé je rovněž uspořádání slunečního testovacího pole Almeria ve Španělsku s komplexem elektráren 3,6 MV se
žlabovými parabolickými koncentrátory a s dvěma slunečními
věžemi o výkonech asi 4 a 7 MV, jež bylo postaveno mezinárodní energetickou agenturou (IEA).
U fotovoltaických zařízení je možné se dovědět kupříkladu o komplexech elektráren 300 kV, umístěných na ostrově
Pellworm a 6 kV na integrované střeše obytného domu v Enshein v Saarsku. Je zde rovněž zmínka o fotovoltaickém zařízení
6 kV čerpacího komplexu pitné vody pro 4000 obyvatel na ostrově Sumba v Indonézii. Výkon 40 m .den" .
Vodní elektrárny se
používají průtočné, přehradní
a přečerpávací. Při dalším členěni se hovoří o malinkých (do
100 kV), malých (100 - 1000 kV) a o velkých elektrárnách
(nad 1 MV). Technické využití vodních elektráren ve Spolkové
republice je možné 24.10
kVh.a . vyžaduje však ještě dostavbu kapacit pro využití 6.10 kVh.a .
Větrné elektrárny se člení na malé (10 - 50 kV), střední
(50 - 500 kV) a velké (500 - 5000 kV). Jako příklad parku
větrných elektráren může sloužit zařízení Krummhorn. Bez
zajímavosti není ani větrná elektrárna na ostrově Helgoland
o výkonu 1,2 MV. K hlavním projektům však nyní patří projekt
"VÍTR 250 MV".
U rostlinných nosičů energie je možnost získat: pevná
paliva pro ohřev, bioalkoholy jako pohonné látky, rostlinné
oleje a pyrolýzní plyn jako paliva i pohonné hmoty. Jako
příklady projektů se uvádí projekty rychle rostoucích dřevin.
Užitý odpad je z hlediska energetického využití členěn
na: domovní odpad, organický průmyslový odpad, zvířecí exkrementy a odpad z čistíren. Realizační projekt se neuvádí.
Zařízení jsou ve vývoji.
Tepelná čerpadla (TČ) BMFT třídí na kompresní a absorpční. Kompresní
TČ dále třídí
na elektro-TČ, plynový
motor-TČ a Diesel-TČ. Jako příklad realizace lze uvést TČ
s malým plynovým motorem pro ohřev malých domků. Dalším
příkladem je
tzv. "tepelný ostrov"
ve tvaru plynový
motor-TČ v Langenfeldu blízko Dússeldorfu pro ohřev 400 bytů. L2 • jej charakterizovat jako nízkoteplotní centrálu
s 2 TČ s tepelným výkonem 1002 kV a s dostatečným plynovým
ohřevem 13SO kV.
U geotermálni
energie se uvádí
technologie HOTDRY-ROCK TECHNIK. Jako příklad může sloužit komplex v Los
Alamos o výkonu 5 MV, na jehož výstavbě se podílelo také Né-
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mecko. Hovoři
se zde o budoucích výkonech až 2 GV a to ve
státech: Itálie, USA, Island, Japonsko, Filipíny a v dalších.
V rámci dalších obnovitelných zdrojů se lze zmínit
o možnostech využití energie přílivu, vln, mořských proudů
a tepla. Komplex elektrárny využívající energie přílivu byl
realizován v St. Malo v roce 1966 a má výkon 240 MV.
Velmi důležitým zařízením pro plynulý provoz elektráren
obnovitelných zdrojů jsou zásobníky energie. Ty jsou zde
členěny na tepelné, elektrické a tzv. nové sekundární nosiče. Zásobníky tepelné energie jsou buď ve tvaru tepelně izolované vodní
nádrže nebo konstruovány na základe chemickoenergetíckého vazebního jevu. Příkladem je magnesiumhybridní
zásobník s kapacitou 0.8 - 0,9 kVh.kg" hořčíku. U zásobníků
elektrické energie (chemické, mechanické) se hovoří o bateriích, setrvačnících, přečerpávání
vody a supravodivosti.
Jako příklad je uvedena baterie Li/Poly, která při hmotnosti
300 kg iná kapacitu 45 kVh, umožňuje dojezd 300 km a má počet
dobíjení 300 cyklů. Při dořešení rychlonabíjení těchto baterií lze uvažovat o použití v osobních elektromobilech.
V nových sekundárních nosičů se hovoří
o vodíku. Příkladem je komplex
"Solar-Vasserstoff Bayern", (SVB) vybudovaný v Neunburg vorm Vald. Komplex zahrnuje fotovoltaickou
elektrárnu o výkonu 278 kV, e lek trolyzéry různých technologií, zásobníky energii a různé spotřebiče: katalytický otop,
absorpční chlazení, vodíkový automobil, vodíkové články.
V rámci obdobného projektu, jako je SVB, tzv., HYSOLAR,
byly pro výzkum vodíkových technologií
v Německu zkoušeny
fotovoltaické bloky 10 kV
a v Saudské Arábii bloky 350 kV.
Do řešení dalších projektů vodíkových technologií (HYPASSE,
HOT ELLY a pod.) je dnes zapojena řada firem a ústavů. K dispozici jsou popisy různých typů palivových článků. Kupříkladu nízkoteplotní
alkalický palivový článek výkonů až do
100 kV a nízkoteplotní membránový palivový článek o výkonu
rovněž až do 100 kV jsou vhodné pro trakci. Střednčteplotni
palivový článek s kyselinou fosforečnou o výkonu až 11 HV je
vhodný pro kombinované vodíkové elektrárny a teplárny. Vysokoteplotní palivový článek s karbonátovou taveninou je ještě
převážně ve vývoji, stejně jako vysokoteplotní oxidkeramický. Zvláštní skupinu tvoří
trakční vodíkové palivové články
typu LASER CELL.
Vysoce výkonné vodíkové palivové články umožňuji realizovat postupnou náhradu světového automobilového parku se
spalovacími motory parkem elektromobiIním, a to pravděpodobně již v letech 1995-2005. Půjde nejen o osobní vozy, ale
také o vozy nákladní, autobusy a traktory. Co to vše bude
znamenat pro průmysl automobilní, naftový a petrochemický,
to zatím nevíme. Japonsko a USA
(zejména Kalifornie) již
řadu let řeší problémy s elektromobiJ ismem spojené. Střídače. trakční motory ss, či spíše st, trakční vodíkové palivové články, nárazové baterie, využití slunečního dopadajícího
záření, senzory, elektroefektory, uměloiritť1igentní výpocet-

- 50

ní technika pro řízení provozu i nedestruktivní diagnostikování v reálnem čase, to vše jsou již řešené problémy ekologicky čistých energomotorbloků nastupujicího moderního elektromobilního průmyslu.
Propojováním různých systémů fotovoltaických, baterií,
větrných generátorů, bioplynových generátorů, palivových
článků, elektrizační si té a připadných dalších zařízení
vznikají komplexy hybridní.
Vzhledem k tomu, že budeme nuceni vyrábět a provozovat
všechny komplexy a zejména hybridní tak. abychom optimálně
využili slunečního příkonu (1 MVh.a .m ) pro civilizační
potřebu v požadovaném množství a složení (teplo, elektřina,
vodík) a v době, kdy jej potřebujeme, bude také nutné u komplexů simulovat a optimalizovat: výkonové a akumulační parametry jednotlivých stavebnicových modulů, náklady komplexů
a ceny energií, funkční chování komplexů i diagnostikování
komplexi? a obnovu jednotlivých modulů.
Naše firma nabízí detailní popisy zahraničních systémů
i komplexů, projekční návrhy vhodných komplexů, jejich simulaci a doplnění překlady i dodaných popisů zařízení nemeckých i anglických.
Schémata vybraných komplexů budou promítnuta při přednášce.
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LONG-TERM EFFICIENCY OF SOLAS COLLECTORS
DLHODOBÁ ÚČINNOSŤ SLNEČNÍCH KOLEKTOROV
Doc. Ing. Jozef MIKLER, DrSc.
ÚSTAV STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY
Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava, SR
Abstract
The contribution discusses two possible categories of
the energetic efficiency of a stable flat-plate solar collector. The first type of the solar collector energetic efficiency is the instantaneous collector efficiency and the second
one, more important especially for a user, is the long-term
average collector efficiency. There is also included an illustration of the calculated average monthly data of efficiency as well as further pertinent parameters connected with the
calculation of the collector efficiency, for a solar collector placed in the locality Hradec Králové, Czech Republic.
Energetická účinnosť stabilne umiestnených plochých slnečných kolektorov a celých nízkoteplotných slnečných termálnych systémov, v ktorých sa tento druh slnečných kolektorov
používa, je významným faktorom pri návrhu, hodnotení, ako aj
pri prevádzke týchto slnečných zariadení. Z hľadiska časového môže byť účinnosť vzťahovaná k určitému okamihu, resp. k
určitému velmi krátkemu časovému úseku, pričom v tomto prípade ide o okamžitú účinnosť. Keä je účinnosť vztiahnutá k dlhšiemu časovému úseku alebo intervalu, akým je napr. deň, mesiac, skupina mesiacov, ktoré predstavujú napr. vykurovacie
obdobie, alebo celý rok, tak hovoríme o priemernej dlhodobej
účinnosti slnečného kolektore, alebo celého nízkoteplotního
slnečného systému, prípadne slnečného systému a kolektore iného druhu.
Okamžitá účinnosť, či už získaná na základe meraní, alebo výpočtom, pri zvolených okrajových podmienkach, sa hodí
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najmä pre vzájomné porovnanie okamžitých účinností rôznych
konštrukčných a materiálových variantov plochých slnečných
kolektorov, vyrobených rôznymi výrobcami. Oveľa dôležitejšia,
z praktického používateľského hľadiska, je priemerná dlhodobá
účinnosť, ktorá nám poskytuje informácie o možnom tepelnom
energetickom výkone e o očakávaných energetických tepelných
ziskoch z konkrétneho uvažovaného stabilne umiestneného slnečného kolektora, pri jeho sklone a orientácii, umiestneného
v danej geografickej lokalite. Spôsob výpočtu priemernej mesačnej účinnosti stabilne umiestneného nízkoteplotného slnečného kolektora, s využitím autorom príspevku vyvinutej metódy SOLEM a SOLKOL [1,2,3,41, sa charakterizuje v príspevku a
na ilustráciu sa v ňom uvádza aj príklad výpočtu priemerných
mesačných účinností, ako aj dalších prevádzkovo-výkonnostných
parametrov slnečného kolektora, spojených s výpočtom dlhodobej priemernej účinnosti kolektora uvažovaného typu, umiestneného v lokalite Hradec Králové, ČR, pre zvolené áalšie okrajové podmienky.
Energetická tepelná účinnost slnečného kolektore, tak
okamžitá, ako aj dlhodobé, je premenlivá veličina, ktorej hodnota závisí od druhu použitých materiálov, od tvaru, rozmerov
a konštrukčného riešenia detailov jednotlivých komponentov
slnečného kolektora, ako aj od dynamickej časovej zmeny faktorov vonkajších klimatických podmienok a od spôsobu odberu tepla zo slnečného kolektora. Najmenšiu účinnosť majú kolektory 3
veľkými tepelnými stratami cez prednú zasklenú časť kolektora.
Fodstatné zvýšenie účinnosti slnečného kolektora, v tejto súvislosti, sa dá dosiahnuť jednak dvojnásobným zaalclením, selektívnymi vrstvami aplikovanými na zasklení a povrchu absorbéra,
ale najmä použitím transparentnej tepelnej izolácie £5,6,7,81.
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Tepelný energetický zisk z kolektora, resp, skutočne využiteľné množstvo tepla získané z kolektora, ako aj jeho účinnosť, predstavujú najdôležitejšie prevádzkovo-výkonnostné parametre a charakteristiky slnečného kolektora. Z hľadiska praktických potrieb používateľov sú zaujímavé najma dlhodobé priemerné tepelné energetické zisky a účinnosti kolektorov a celých nízkoteplotných slnečných systémov. Ukázalo sa,
že mesačný časový interval predstavuje vhodný časový úsek na
výpočet uvedených charakteristických parametrov kolektora a z
mesačných hodnôt uvedených veličín sa potom dajú získať ľahko
sumárne priemerné hodnoty pre dlhSie obdobia, akými sú napr.
vykurovacie, alebo celoročné obdobie, podľa toho, za aký časový úsek chceme priemerné hodnoty získať. Mesačný interval, ako
základný časový interval, pre ktorý sa vypočítané hodnoty poskytujú, je použitý aj v metóde SOLEií a SOLKOL.
Priemerné množstvo získanej slnečnej energie vo forme plošnej hustoty celkovej využiteľnej, resp. užitočnej tepelnej energie získanej zo slnečného kolektora za zvolený mesiac C Q U _
í Wh/m
C

] možno vypočítať pomocou vzťahu

Qum " C Q a m " °Qsm'

l m/

*2

]

{

'>

c

kde Q a m je priemerné množstvo absorpčným povrchom absorbéra kolektora pohltenej plošnej hustoty tepelnej energie
zo slnečného žiarenia za zvolený mesiac t Wh/m 2 ],
C

Q

-

priemerné množstvo plošnej huatoty celkových tepelných strát kolektora do
okolitého prostredia za
zvolený mesiac t Wh/m2 J.

Pokiaľ ide o výpočet veličiny c Q f l m zo vzťahu ( 1 ), tak táto
sa dá pomerne presne vypočítať pomocou metódy a počítačového
programu SOLSN a SOLKOL, pre zvolené zasklenie, resp. zvolený
sklený kryt kolektora a pre čierny neselektívny absorpčný povrch absorbéra kolektora. Charakteristickým pri výpočte pomo- 54

cou uvedených metód je, že plošná hustota energie celkového
slnečného žiarenia, dopadajúceho na povrch skleného kryta
C

QdB

C Wh/ar 1 v priemere za daný mesiac sa počítá s potreb-

nou presnosťou [1,21, pri uvažovaní vplyvu priemerných podmienok oblačnosti v danej geografickej lokalite. Veličina

C

pozostáva pri slnečných kolektoroch so sklonom /!> 0° i troch
zložiek [1,41 a daná je súčtom
C

P

9d. " ^d. • N a . *r W

kde P ^ j B ,

t in/-2 i

Í

2)

9,1m a r^ům ^ e P l o ä n ó hustota energie priameho, di-

fúzneho oblohového a od okolitého terénu odrazeného difúzneho
slnečného žiarenia, dopadajúceho na povrch skleného krytu slnečného kolektora C Wh/m 2 J.
Pri výpočte °Q 8 _ se uvažuje smerová priepustnosť priamej zložky slnečného žiarenia, dopadejúccho ns priesvitný kryt
kolektora P £ * s zaskleníš, ako aj smerová pohltivosť tejto
zložky slnečného žiarenia neselektívnym čiernym povrchoa absorbéra kolektora ^W., v závislosti od uhla dopadu priameho
slnečného žiarenia "i" na sklený kryt, resp. na povrch absorbéra kolektora. Takže pre smerovú priepustnosť priameho slnečného žiarenia cez zasklenie platí pZ~a

* fCi) a podobne pre

smerovú pohltivosť priameho slnečného žiarenia pohlteného absorpčným povrchom P ^ c a , ktoré po jeho prepustení zasklením dopadá na povrch sbsorbéra, taktiež platí P o c „ * f(i).
Priemerné hodnoty množstva plošnej hustoty celkových tepelných strát kolektora do okolitého prostredia za daný mesiac
c

Q 8 a C Wh/m

3 sa v metóde a počítačovom programe počítajú pod-

le C33 pomocou výrazu
CQ

kde S

s m " s a s tta. k .

(t

tmm " tovm> »•

£

" ^

2

]

(

3>

je astronomický možný čas trvania slnečného svitu v
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ur

-

'

dni daného ma s i ar-a í aico charakteristický dteň děného mesiaca sa berie 15-ho) I h J,
koeficient ne. redukovanie- astronomicky možného času trvania slnečného svitu vzhľadom na čas účinného p*sobeni3 priameho slnečného žiarenia na aktívnu
prijímaciu stranu slnečného kolektora I - ] ,
prieu-rný celkový stratový súčiniteľ prechodu tepla
cez víetky povrchy slnečného kolektora t W/m^.K 1,
očakávané prien-nr- teplota teplí>nosnej pracovnej
kvapaliny v kolektori počas trvania slnečného svitu
v chs'o'ít eristic kom dni svažovaného mesiaca t C 3,
priemerná teplota okolitého vzcuchu poča5 astronomicky možného čssu trvania slnečného svitu v charakteristickom dni daného mesiaca [ °C ] ,

k

-

!,

-

t

-

n

- počet dní v uvažovanom mesiaci.
Me zakladu vypo'xít°n»<-:h veličín CQ.1_ s ^Q.* sc potom vy-

počíta priemerná mc-snčná účinnosť slnf.-čné.ho kolektora 6 .
Vu

ktorá .je dani v?.ťnhon
6

•

^
<úm

r - 3, resp.

t

= - — á S t00
"'dm

i% 1

( 4>
;

Pomocou metódy «j počítačového progrfe'i SOLŕlOL se poskytujú prostředníc tvo3: výstupnej zostavy výsledky výpočtu za jednotlivé mesiac* a za rok Idruhý inčox "r") v tejto špecifikácii:
a) '"Q,*-, '"ÍAJ, " priemerná ploiná hustotn energie celkového slnečného žiareniu, dopadajúceho na sklený kryt.
kolektora,
bi c Q npm , C Q r r - priemerná plošná hustota energie celkového sl*
nečného žiarenia prepusteného uvažovaným skleným krytom kolektora,
- priemerná plošná hustota celkovej tepelnej energie zo slnečného žiarenia, pohltenej čiernym nsselektívnym povrchom absorbéra, umiestneného paralelne za zasklením,
priemerná plošná hustote celkovej tepelnej esai'
nergie, unikajúcej vo forme tepelných strát v
celého slnečného kolektora,
c
C
e) Q u m , Q U _ - priemerná plošná hustota celkovej využiteľnej
energie získanej kolektorom zo slnečného žiarenia, dopadajúceho na slnečný kolektor,
t) U , £
- priemerná účinnosť uvažovaného stabilne umiestneného rovinného nízkoteplotného slnečného
kolektora ze daný mesiac a celkove za všetky .
mesiace roka - za rok.
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Na obr. t se ilustruje príklad výsledkov výpočtu v grafickej
forme, pričom ide o priebehy priemerných mesačných hodnôt uvedených 6 prevádzkovo-výkonnostných parametrov, ako aj o priemernú hodnotu ročnej účinnosti, pre stabilný južne orientovaný kolektor so sklonom (b * 30°, umiestnený v Hradci Králové.
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Snola, A., Selvička, E., Weip, W.:
Self built Solars Systems
Introduction
The supply of energy will become the key question for
industrialized societies in the 2 1 s t century. The majority of
our environmental
-problems can be traced
back to the
combustion of fossil fuels. Only a radical change of course
can reduce the threav. of ecological damage in the next
decades.
These changes must be based on the economical, efficient
and environmentally sustainable source of energy and provide
a decentralized, uniform basis for the increased use of
regenerative fuels.
We must also ask ourselves the following questions:
"How do we achieve increasing affluence with less energy?",
and "What are the possibilities for the use of locally
renevable energy to supplement these diminishing resources?"
Self built Solar Systems
One the many possible ways of achieving the above
objectives is through the Society for Renewable Energy which
promotes and advises self build groups on the construction of
thermal solar instalations.
In 1983, at a time when Austrian solar technology had
experienced
a decline
after
the
first boom
of the
mid-seventies, the first self build groups were formed in
Štyria. The organizers of the first loosely connected self
build groups, founded as a result the Society for Renewable
Energy, a non-profit
organisation, providing advice and
assistance on a professional basis. Self build and assembly
procedures
were optimized,
technical and organisational
material prepared, and a chain of advice centres established
throughout
Austria,
With
support
from
Ministry
for
Environment, Youth and Family Matters. In 1991 and 1992 the
self build techniques of the Society for Renewable Energy were
also extended to Switzerland, Italy, Germany and former
Czecho-Slovakia.

Development of Self Built Solar systems
Between 1975 and 1979 - after the energy crisis - there
was a rapid mowement towards solar devices. Not only concerns
over energy prices, but also grants from the provincial and
federal governments, were decisive factors for this boom.
Reductions of oil prices, and partially disappointing
results
from technically
unsatisfactory products,
plus
mistakes in planning and installation, lead in some measure,
to the dramatic collapse of the market in 1984.
In recent years, however, further considerable growth has
been achieved.
The basis for
this was an
increasing
environmental awareness, and the return of confidence in solar
technology due to the introduction of improved, cheaper
systems.
By the end of 1992, a total area of 724 281 m 2 , of solar
collectors was installed in Austria. Of these, 41% were
plastic collectors for swimming pool heating, 59% standard
collectors and vacuum systems for the provision of domestic
hot water and heating purposes '.
In 1992 alone, 98 166 m 2 of standard collectors were
installed. This figure puts Austria amongst the leaders of the
OECD countries for the amount of annually installed collector
surface area per head of population.
One, of the fundamental reasons for this upward trend in
the solar systems sector, was the activities of the Society
for Renewable Energy in setting up and advising self build
groups.
Through the development of an assembly procedure for
solar devices by members of the Society for Renewable Energy,
based on the commonly available components and skills, it was
possible to reduce the cost by more than 50%, compared with
commercially
manufactured systems.
The necessary skills
basically include the manufacture of absorbers in working
groups and installation of the system. Not only was a wider
self build movment started trough the publicity activities,
but also the solar technology firms showed a marked increase
in sales in the last years (fig. 1).

feo

SOLAR ENERGY DEVICES FOR HOT WATER SUPPLY
MARKET SHARE OF SELF BUILD GROUPS 1984 - 1992

1964

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

!99?

Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE
ĎF2 Seibersdorf

The marketing strategy of the Society for Renewable Energy is
based on the following points:
A nationwide organization and technical quidance of self
build groups can result from the establishement of an advisory
service infrastucture throughout Austria. This will be made
possible,
above
all,
by
a
cooperation
with
other
organizations.
STRATEGIES
- Construction of pilot systems in new areas.
- Widespread, independent community lectures
solar energy.

about the use of

The organization of these local lectures occurs mainly
through one or more people interested in self built solar
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INSTALLED COLLECTOR SURFACE AREA IN AUSTRIA
till december 1992

vacuum-tube
ector 6.955 m2

standard collector
419.936 m2

plastic collector
277.390 m2
• plastic collector
D standard collector
• vacuum-tube collector

Quelle: ÓFZ Seibersdorf

n

devices. In this respect, the cooperation of about education
institutions has proved to be very effective. By arranging the
lecture to be presented by a local citizen who knows everyone
in the area, the fear of the unknown is largely overcome and
a great interest results. The effectiveness of this approach
is indicated by the fact that from 10 lectures an average of
8 groups are formed, each with a membership of between 10 and
50 people.
- Visits to installations,
experiences with the users.

with the

opportunity to

discuss

- Setting up groups with 10 - 50 members.
Three or four people take on the coordination and
organization of their group. These group leaders are provided
with technical and organistional know/how at weekend seminars.
The self build group
is a financially independent
organization, which decides for itself where materials should
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Organisation pian

Introductory lecture

Visit

2
Calculation of Dimensions

to
Decision to build

3
Purchasing
Financing
Working premises

Fomuuioa of self build group

M
0

Training of group leader

N
T

Tooling

Consmmioa phase

H
tnsaUaaoa "

S

' Dissolution of the group

be purchased.
Often groups combine
to form
collectives and obtain price reductions of 50%.

purchasing

- Absorber production
After purchase of the materials, the absorbers will be
manufactured collectively. The necessary tooling such as
presses and bending and soldering jigs will be made available
to the
groups. The tools
are specially designed
for
decentralized use and are transportable in normal trailors.
Through teamwork it is possible for people with lees technical

experience to take part. After completion of the absorber
production comes the distribution of components. The systems
are installed by the individual members or in cooperation with
a local plumber.
- Technical and organizational
construction and installation.

backup

for

groups

during

Specifications of Self Built Colectors.
Self built collectors from the Society for Renewable
Energy were tested in January 1992 cy the Institute for Solar
Energy Research in Hannover.

1

MeDwerte mil Wind (4 nn/s)
MeBwerte ohne Winej
•

O.B

L

„0.6

0.4

0.2

—

^>
ISFH Hannovtr
Kollektortesls
Test Január'92

. 0.02
1

0.04

0.06

0.08

0.1

AT/I [m*K/W]
Efficiency curves from self built collectors

1. solar
wind (4m/s)

2. solar
without wind

0,771

0,802

a n I W/m Kl

6,23

a-, [ W/m2K)

0,0227

I-l 't
2

3. DIN
wind (4m/s)

4. DIN
without wind

4,93

5,88

4.57

0,0217

0,0257

0,0250

Table 1: Efficiency coefficients of self built collectors related to collector surface area
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Performance in comparison to other collectors
As the test results from the Institute for Solar Energy
Research show, performance of self built collectors meet that
of industrially produced collectors with solar absorbent
coatings.
In comparison to flat and vacuum tube collectors with
very good selective solar coatings, the area of self built
collectors must be increased somewhat to achieve the same
conversion efficiency. To achieve a supply factor of 60%, for
example, an area of 9 in 2 of self built collectors would be
necessary in comparison with
5.7 m 2 of selective flat
collectors or 4.3 m^ of the vacuum tube type.
In 1991, such a group was founded in ČSFRas well. 15
chosen participants
of varied profesions
took part in
a year-long preparation course. At the end of the course, some
pilot programs were worked out and some of these has already
been realized.
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Abstract
The paper reviews the results of photovoltaic research and
development in Slovakia and describes the much more crystalline silicon PV-project at the Slovak Technical University
in last 3 years. These works have been done in technological
cooperation with TESLA Pieštany, Czech Technical University
Prague, University of Chemical Technology Pardubice, TESLA
Rožnov p. R., University of Florence, SEI Prato and Ansaldo
S.p.A. Genová. Paper deals partly with educational problems
of photovoltaics within subject Renewable Energy Sources at
STU, too.

INTRODUCTION

The usage of the solar energy in general quite strongly
depends on the geographical position
point of

view Slovakia has similar

of the site. From this
global solar insolation

as for instance France, Austria and the south of Germany. As
we can compare the
programmes

solar insolation, we can not compare the

dealing

with

exploration

of

the

sun energy,

mainly in the field of photovoltaics.
The more fundamental aspects of the
research, being
the

done in Slovakia, have

university/academy

different

fields

of

level

by

interests.
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the
The

photovoltaic

(PV)

been carried out at
groups
beginning

working

on

of the PV

research

is

connected

(Institute of
of

with

P.

Kordoš s

Electrical Engineering of

Sciences),

concentrated

on

working

group

the Slovak Academy

small

area

MIS

GaAs

photovoltaic structures (1977-1985),e.g.[1], [2]. Small area
(area about mm 2 ) solar cells MIS and
monocrystalline

silicon and

period 1981-1985 at our

GaAs were

department

technology of the Faculty

n-p

junction cells on
investigated in the

(Department of Electro-

of Electrical Engineering - STU )

e.g. [3], [4], [5].
Applied

photovoltaic

research

in the field of large-

-area monocrystalline silicon (mono-Si) solar cells has been
carried out by small group at the Slovak Technical University,

Fac. of Electrical Engineering - Department of Electro-

technology, in
Pieštany,
Chemical

technological

Czech

with

TESLA

Technical University Prague, University of

Technology Pardubice

in collaboration
Ansaldo

collaboration

since

1986

and since

with University of Florence

S.p.A. Genová

and partly

1990

, SEI Prato ,

with TESLA

VÚST Prague,

TESLA Rožnov p.R. and TESLA Lanškroun, too.
The first step to the development of large-area mono-Si
n + pp + cells with an area

solar cells was the realization of
3.5

cm^ and

this time we

conversion efficiency
deal

with

in

1986. Since

efficient

31 cm 2

and since 1991 with

45 cm2

development

area (cell diameter 2 1/2 inch)

13.4 %
of

area (diameter of 3 inch) mono-Si solar cells.
The best results of the development achieved up to 1990
were

presented

at important

PV Solar Energy Conferencies,

e.g. [6], [7].
The aim of
of our

this paper is to review

photovoltaic research and
6/

the recent results

development of large-area

monocrystalxine silicon solar cells, within our small photovoltaic project STU (Slovak

Technical University) in period

1991-1993 and to introduce some educational

PV

activities.

2. ACHIEVEMENTS OF CRYSTALLINE SILICON PV PROJECT AT STU
(1991 - 1993)

2.1

Monocrystalline silicon solar cells with evaporated
Ti/Ni/Ag contacts

After succesful experience with small-area monocrystalline silicon solar cells with all-implanted n + pp + structure,
the

first encourage

efficiency

11.2 %

result was

attainment

conversion

for 31 cm 2 area experimental mono-Si so-

lar cells, without any AR layer [6]. When
coating - chalcogenide
As 2 S 8 was

of

evaporated

glass
onto

As 2 S x

the

was

front

appropriate
investigated

AR
and

surface, conversion

efficiency increased to the value 13.8 % [8].
Using of more appropriate
tivity

2.2

conditions

-

3.7

Ohmcm)

resulted to

basic silicon wafers (resis-

and

14.6 %

optimizing of implantation
efficient 31 cm 2 area n + pp +

monocrystalline silicon solar cell [8].
Such thirteen

specimens

of

31 cm 2 area mono-Si solar

cells were assembled into small 5 W module ple

of

photovoltaic

[9].

Silicone rubber

used

as

an

module

fabricated in Czecho-Slovakia

SilGel 612

encapsulation.

the first sam-

Some

(Wacker Chemie)
experiences

had been

dealing

of

encapsulation tests were published in [10].
Parallely
ment the

with crystalline silicon

50 W photovoltaic

PV module develop-

system electronic control
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unit

was

developed [11]. Another

cerning

of

AR-layer and

solar cells have

been

two

patent applications con-

contacts for

crystalline silicon

accepted by Czecho-Slovak Office for

Inventions, Prague.

2.2 Monocrystalline silicon solar cells with screen
printed contacts

Single crystalline silicon solar cells of a 45 cm
with

an

all-implanted

structure
prepared

and

screen

within next

and

furnace

printed

annealed

silver

approach of

area

n + pp + layer

contacts

have been

development of efficient

large area solar cells. These cells had the conversion efficiency 13.1

% already without any AR coating (tested during

technological experiments) [12]. Applying of plasmochemical
Si-jN4

AR coating

( deposited in TESLA

Rožnov p. R. ), the

conversion efficiency increased to the value of 15.4 % [13].
Screen printed contacts of

these cells were prepared within

technological collaboration with University of Florence

and

Ansaldo s.p.A. Genová.

3. PV MEASUREMENTS FOR INDUSTRIAL ACTIVITIES

The changes in Czecho-Slovakia
new efforts/activities
The

managements in

seen the
production

after 1989 have brought

to the semiconductor

some factories

possibility to introduce
of silicon

in Czech

industry, too.
Republic have

new items into

components -

existing

fabrication of silicon

solar cells.
Cell

performance measurements
69

under a

simulated AM 1

standard spectrum were done for TESLA Vrchlabí, TESLA Blatná
[14] and

TESLA Rožnov [15] in our photovoltaic

laboratory ,

in past two years.

4. PHOTOVOLTAICS IN EDUCATIONAL PROCESS

Lectures

concerning

of

photovoltaic

conversion have

been red at STU - Faculty of Electrical Engineering, Department of Energetics within the subject "Exploitation of solar
energy" for

more than 10

years [16]. Similar lectures for

students of Electronics Technology are given at Department of
Electrotechnology within subject

"Renewable Energy Sources",

since 1992.

5. CONCLUSION
As mentioned
has

approx.

16

level, supported

above, photovoltaic research
years

history

by a very

at

in Slovakia

the university/academy

thin budget, only.

In spite of

the fact that it has been here the appropriate semiconductor
technology base (TESLA Pieštany), we have to say, that there
was practicaly

no interest for

photovoltaic production and

commercial activities. Therefore there had
who would

realize results

of our

been no producer

PV research in

practice

in Slovakia.
Within cell
in

large area

research itself

monocrystalline silicon

past three years. In
given

the accent has

conclusion

circumstances,

Bratislava (13000.-

e.g.

ECU

size

it
of

solar cells

can
PV

- 70

during

be said that with
project

for period 1991-1993)

mentioned achievements are acceptable.

been done

that

at

STU

above
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VÝZNAM AKUMULÁTORŮ PŘI APLIKACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
M.Cenek, J.Kazelle, J.Havel,

P.Škop, B.Wilczek, L.Nezgoda

FE VUT Brno

Bochemie, a.s. Bohumín

PF MU Brno

1. Úvod
Výzkum

v oblasti

alkalických akumulátorů

se na našem

ústavu přesouvá v posledních letech výrazněji do oblasti jejich aplikace. Při aplikaci
den

velký

důraz

vlastností jak

na

alkalických akumulátorů je kla-

možnost

využití

systému Ni-Fe, tak

některých výhodných

i Ni-Cd akumulátorů

při

ochraně životního prostředí.
Ve stacionární aplikaci se jedná o možnost intervalového způsobu dobíjení obou typů alkalických akumulátorů po dosažení plného

stavu nabití. Tím

je výrazné omezeno

trvalé

přebíjení akumulátorových baterií spojené s nežádoucím uvolňováním

aerosolu

elektrolytu

prostřednictvím vylučovaných

plynů, nepříznivé ovlivňující životní prostředí. Trvalé přebíjení akumulátorových baterií výrazně zkracuje i jejich životnost, což

se zvláště projevuje

u olověných akumulátoro-

vých baterií.
Vedle uvedených předností umožňuje aplikace alkalických
akumulátorů pro životní

prostředí výrazné snížení korozního

působení jejich elektrolytů

a minimálně dvojnásobné zvýšení

životnosti. Vyšší životnost spolu
ného použití

s možností jejich druhot-

po mobilní aplikaci např.

lejbusech představuje

v tramvajích a tro-

též výrazné snížení

zátěže životního

prostředí vzhledem k možnosti nižší produkce těchto akumulátorů pro daný provoz.
Velkým vkladem pro ochranu životního prostředí představuje

možnost aplikace

elektrody alkalických

železa jako

aktivní složky

akumulátorů. Tím je

negativní dopad použití kadmia

záporné

elimitován nejen

v systému Ni-Cd akumulátorů,

ale i negativní vliv olova spojený s použitím olověných akumulátorů.
Výzkumné práce v
torů při

oblasti aplikace alkalických akumulá-

ochraně životního prostředí
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jsou součástí pedago-

gické činnosti našeho ústavu spojené se založením kabinetu
ekologického inženýrství a ekologického směru bakalářského
studia v oboru elektrotechnologie na našem ústavu.
2. Použití alkalických akumulátorů k akumulaci elektrické
energie z obnovitelných zdrojů
Při tomto ekologickém program'", je možno použít ovéřený
intervalový způsob nabíjení Ni-Cd a Ni-Fe akumulátorů vedoucí k podstatnému zlepšení životního prostředí i jejich provozu a údržby. Tento režim nabíjení vychází ze stability
hodnot samovybíjení plné nabité Ni-Fe a Ni-Cd baterie mezi
3-14 dny s cílem odstranění jejich trvalého nežádoucího přebíjení. S ohledem na proměnlivost nabíjecích proudů použitých baterií při jejich nabíjení z větrných elektráren a fotovoltaických systémů byl stanoven optimální nabíjecí proud
pro Ni-Cd i Ni-Fe baterie mezi C 5 0 až C 4 . K optimalizaci
provozu obou typů alkalických akumulátorů lze použit dvou
elektronických zařízení vyvinutých našim ústavem, a to měřiče stavu nabití a odpojovači jednotky.
Zdrojem elektrické energie v oblasti větrné energie mohou sloužit větrné agregáty o výkonech 250 W, 300 W a 500 W,
které vyrábí brněnské firmy MEA Brno a A.V.E. Moravia Brno.
V oblasti fotovoltaických systémů je možno použit fotovoltaických baterií vyráběných TESLOU SEZAM Rožnov p. R.
a firmami Solarglas Praha a Dialog Praha. Vodní elektrárny
malých výkonů, které je možno použít k nabíjení akumulátorových baterii vyrábí např. ČKD Blansko a UP závody TUSCULUM
Rousínov.
Program
stacionární
aplikace
nikl-železných
a nikl-kadmiových akumulátorů vychází z mnohaletého výzkumu
chemických zdrojů elektrické energie, který započal v letech
1963-1964.
Je tedy
pokračováním třicetiletého výzkumu
v oblasti palivových a biopalivových článků a v současné dobé alkalických akumulátorů. Na tomto výzkumu se vedle pracovníků našeho ústavu podíleli i pracovníci katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty Masarykovy university
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v Brné. Tento program vychází bezprostředné z patnáctiletého
výzkumu v oblasti elektrodových hmot alkalických akumulátorů, jež probíhal a dosud probíhá v úzké spolupráci s komerčním výrobcem akumulátorových hmot pro alkalické akumulátory
t j.
Bochemií
a.s.
Bohumín
a
výrobcem
komerčních
nikl-kadmiových akumulátorů kapsové konstrukce FERAK Raškovice.
V
rámci
stacionární
aplikace
nikl-železných
a nikl-kadmiových akumulátorů se náš řešitelský tým od roku
1982 zabývá provozem těchto akumulátorů při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Ověření obou uvedených
typů akumulátorů probíhá od roku 1983 ve spolupráci s Ústavem elektrodynamiky ukrajinské akademie véd v Kijevé na
Ukrajine (do roku 1988 s Polytechnickým institutem v Kijevé)
a od roku 1991 se střediskem pro obnovitelné zdroje energie
v Dánsku, FOLKECENTER. v letech 1982-1984 byl výzkum v této
problematice prováděn ve spolupráci s VÚES Brno. V roce
1991 byl provoz alkalických akumulátorů spolu s větrnými
elektrárnami ověřován v rámci programu Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze. V současné době je funkce Ni-Fe
a Ni-Cd akumulátorových baterií ověřována v rámci dlouhodobého provozu s větrnými elektrárnami vyrobenými firmami MEA
Brno a A.V.E. Moravia Brno o výkonu 250 W, 300 W a 500 w.
Tyto systémy jsou provozovány v Antarktidě v rámci činnosti
čs. antarktické expedice, kde je provozována větrná elektrárna firmy A.V.E. Moravia Brno AVE 300 o výkonu 300
W s 12 V Ni-Cd baterií
o kapacitě 160 Ah. V Letovicích
u Brna probíhá ověřování větrné elektrárny AVE 500 shodné
firmy o výkonu 500 W spolu s 12 V Ni-Cd baterií o kapacitě
120 Ah. Dlouhodobé ověřovaní větrné elektrárny VICTOR 250
firmy MEA Brno o výkonu 250 W s 12 V Ni-Cd baterií o kapacitě 120 Ah probíhá v Krkonoších. Na St. statku Jirikov
s.p. u Rumburka je ověřována větrná elektrárna VICTOR 250
o výkonu 250 W firmy MEA Brno s 24 V baterii kapacity 120 Ah
tvořenou 12 V Ni-Fe a 12 v Ni-Cd baterii.
Dosažené výsledky v oblasti akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů do Ni-Fe a Ni-Cd akumulátorových
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baterií byly presentovány v roce 1987 v časopise Elektrotechnický obzor a na mezinárodních kongresech v SNS (1987),
v Anglii (1988, 1990, 1991 a 1993), ve Švýcarsku (1991)
a v Norsku (1992).
Použití obou typů alkalických akumulátorů zvyšuje spolehlivost celého systému, tj. včetně vlastního obnovitelného
zdroje elektrické energie. Zvláště použití nikl-železných
akumulátorů výrazně zlepšuje ekologické uplatnění použité
akumulátorové baterie, jak z hlediska jejího provozu, tak
i z hlediska recyklace této baterie. Možnost druhotného použití nikl-železných i nikl-kadmiových akumulátorových baterii v systému s obnovitelnými zdroji elektrické energie po
prvotní mobilní aplikaci přináší další výrazné ekonomické
úspory.
Použití nikl-železných a nikl-kadmiových akumulátorových baterií zvyšuje proto význam použití obnovitelných
zdrojů elektrické energie jako doplňkového zdroje energie.
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Hožnostl porovnania opticVých vlastnosti koncentračných
slnečných kolektorov.

J. Tkáč. TU r.oôlce. KEE. O41 2O Košice.
Abstract - It is very important to knov optical
properties
for design of concentration col 1 actors.This Article d<>als
with problems of judgement
and comparison
of optical
properties of concentrators of various shapes and also with
process of searching of suitable shape of concentrator
with aim to reach the optimum acceptance angle at small
optical losses.

Napriek tomu.že rovinné slnečné
dokonale

prepracovanei

a

kolektory sa v dôsledku

jednoduchej

konštrukcii výrazne

rozsi r i 1 i.mnoho prác je naďalej zameraných na výskum a vývoj
slnečných

kolektorov koncentrujúcich

vyvinutých

mnoho

konštrukčných

koncentrácie.ktoré sa
konfitrukcie
prevádzky,do
záujem o

ako

slnečné žiarenie.Bolo

rieôenl

vsak pre svoju
aj

Širšieho

vývoj v tejto oblasti

aj

spôsobov

náročnosť na presnosť

potrebu
používania

ako

polohovania

počas

nepresadi1 i.Napriek tomu

pokračuje .pretože existujú

aplikácie v ktorých sú tieto zariadenia nenahradi teľné.Návrh
takýchto

kolektorov je

časťou

koncentračného

tvorený

vsak veľmi

reflexnou plochou

náročný.NajdOleži tejsou

kolektora

je

rôznych tvarov.Pri

koncentrátor
návrhu tejto

časti sa najčastejšie vychádza z reflexných kriviek

v tvare

paraboly, logari tmickej a archImedovéj spirály,kardioldy. ..
Keď

uvážime.Se každú

r&snymi
pri

takúto

krivku

vstupnými matematickými

malých

zmenách

výrazne

vlastnosti,zistime ze k tomu

je možné

zostrojiť s

parametrami.ktoré mozu
ovplyvniť

výsledné

aj

optické

aby sme mohli zvoliť optimálny

tvar reflexnej krivky.a to tak k počiatočným ako aj postupne

sa

vyvíjajúci*

požiadavka*,

je

nevyhnutné

vzájo*né

porovnanie optických analýz uvazovaných kriviek.
Cieťo*

nasej

archiMedovej
•ožnostl

a

ich

práce

bolo

porovnať

logaritmickej
použitia

pri

optické vlastnosti

Spirály,za
konštrukcii

účel ose posúdenia
reflexných

piOch

koncentračných kolektorov spolupracujúcich s rúrovýai vákuový*l kolektor*i

vo

funkcii

sjbsorbéra.

Jednotlivé krivky.ktoré je aozné aatoaatlcky vyjadriť
=a.e b " boli
kanatánt

graficky konstruované

a,b a uhla

.Sledované

pri rôznych

geometrické

-a.'

hodnotách

rozitry

boli

zvolené a označené podľa obr.l.

Obr.l
lz~S z -celk.Sirka

Spirály,číselne

totožná

a

veľkosťou

zastavanej plochy na im dĺžky koncentrátora.
lp*Sp-slrka

vstupného otvoru

.číselne totožná

s veľkosťou

plochy vstupného otvoru,
a -

vzdialenosť aedzl geometrický* stredom a koncový* bodo*
Spirályta'konst.-42c*).

hx

hĺbka Spirály

tvj-

geometrická hĺbka Spirály

Sa*S« Sirka absorbéra .plocha absorbéra dĺžky ta.
Optické

vlastnosti

sa

posudzovali

na

základe analýzy

cesty

o

lú^ov.

dĺžke

sa

VTl.iipiniK-irh iio vtnil.i a koru-pnt.rařrnétin

I a v rovine

Ben i I

kolaej

v rozsahu

1O

na pozdĺžnu

170° v ráaci

os. pod uhloi
celel

.ktorý

Sirky vstupného

otvoru.

•v

Obr. 2
Pri

kazdoa

uhle

sae zisťovali

kde sa nachádzalú

úseky cez ktoré prechádzajúce lúče sa neodrazia po prvol ani
druhol

odraze

od reflexnei

koncentrátor.Výsledkoa
Sm,

plochy

bola účinná

pri danoi uhle • .ktorou

na absorber,ale alao
plocha vstupného otvoru

vylupujú

lúče

koncentrované

na absorber.KerfSe plocha vstupného otvoru sa v závislosti od
veľkosti uhla

zdanlivo aeni

je potrebné

uvažovať s 1e1

prieaetoa do roviny kolaej na saer dopadajúcich lúčov Ses. .
K porovnaniu

a vyhodnoteniu

optických

realizovali na základe závislosti Ss ,
je

to na obr.3 Veľal

skutočného
C,

výhodné

koncentračného

vlastnosti sae

a Sps,.. od uhla ako

Je zostrojiť aj závislosť

poteru

C» ,

od

uhla

sae definovali ako C s , "S». / S«.V nasoa prípade S«-0.1a

a preto
údajoa.

údaje
ktorý

S», staci
je ložné

vynásobiť

na základe

1O.Hajuältočne JSI a
uvedených závislosti

'.IJ
1

r.-] I- )

C

S.Sll

Obr. 3
získať.je zberný uhol r.od ktorého závisí požadovaná presnosť
resp. nutnost! natáčania kolektora za slnkoi.
Takéto

závislosti

boli

krivku.Jednoduchým

porovnania

na i lepšie vlastnosti
sú

zostrojené

pre

sme

každú analyzovanú

mohli

konštatovať.ôe

preukázala logaritmická Spirála.ktorei

na

obr. C 4

parametra b lepšie

a

obr č.5.Táto

krivka

pri

využíva zastavanú plochu Sz a

zmenšuje sa hĺbka krivky h* Optické vlastnosti krivky sa pri
tom sice postupne zhoršujú avSak zároveň dochádza k lepšiemu
ožiareniu absorbéra
nedostatok

priamo dopadajúcimi lúčmi.cim

kompenzuje.Archimedova

Spirála

sa

sa tento
vyznačuje

väcSou hĺbkou . menstm využívaním zastavanej plochy a veľkým
množstvom spatných
urôlté

zjednodušenia

preukázala
pomer
možnosti

odrazov.Aj keď pri
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Využiti zbytkové energie odpadního tepla pro výrobu el.
energie v projektu vysokootáčkové turbíny s generátorem
Ing. Tomáš Nepustil

VTÍES Brno

Popisovaný zdroj energie nepatří sice mezi "obnovitelné",
ale zachraňuje energii vyzářenou do okolí bez užitku a mění
ji na využitelnou formu. Snižuje dále tepelnou expozici, což
je zejména v místech výměníkových stanic velmi prospěšné
a terciárně snižuje exhalace a spady.
Projekt jednotek využívajicícn vysokootáčkové turbogenerátory (dále jen VOTG) byl realizován pro stále se zvyšující zájem o úspory všech druhů energií, včetně energií, které
dříve využívány nebyly. Příkladem energeticky ztrátového výrobního postupu je snižování tlaku páry, případně plynů v redukčních stanicích, snižování teploty ve výměnících tepla,
nedostatečné využívání odpadního tepla ve sklárnách, odpadního tepla velkých naftových motorů apod.
Místo redukčních stanic jsou v zahraničí využívány vysukootáčkové expanzní turbíny, které přes převodovku pohánějí klasické synchronní nebo asynchronní generátory s výstupní
frekvenci 50 nebo 60 Hz a vyrobenou elektrickou energii dodávají do veřejné sítě. Realizace této varianty řešení naráží
na dostupnost vhodné převodovky s vysokým převodovým poměrem
resp. na její životnost a spolehlivost.
V zahraničí jsou rovněž používány nízkootáčkové turbíny
přímo spojené s generátorem, které však vycházejí hmotnostně
a rozměrově velmi nepříznivě, zejména u menších výkonů.
Jako progresivní technické řešeni uvedeného problému se
jeví varianta využívající vysokootáčkové expanzní turbíny,
která tvoří s přímo mechanicky spojeným homopolárním generátorem monoblok. Tato jednotka vyrábí elektrickou energii
s výstupní frekvencí 1000 až 2000 Hz, kterou je však možné
přes střídač rekuperovat do veřejné sítě.
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Obr. I. Principiální schema zařízení

Na obr. 1 je znázorněn princip využití energie

při

redukci tlaku např. technologické vodní páry nebo jiných
plynů. Vlastními redukčními prvky jsou redukční ventil
a expanzní turbína. Redukční ventil s rychlouzavěrem musí
být součásti zařízení z důvodů bezpečnostních. Základním
principem zařízení je využití co největšího tlakového spádu
pro expanzi v turbině. Regulátor tlaku před turbínou zůstane zachován. Naší snahou bude, aby tlak omezovaný redukčním
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ventilem byl co největší a vlastní regulace nižšího tlaku
(v případě znázorněném na obr. 1 0,50 - 0,61 MPa) se uskutečňovala regulací zatížení případně otáček turbíny. V případě expanze na atmosférický tlak předpokládáme, že optimální otáčky turbogenerátoru budou dány tlakem, ze kterého
se expanduje. Obecně lze říci, že optimální otáčky turbogenerátoru budou dány poměrem vyššího a nižšího tlaku.
Pcužité vysokootáčkové generátory jsou třífázové, zubové, homopolární generátory ve spojení do Y, buzené do statoru. Jmenovité napětí generátoru je 400 V (hodnoty se vztahují
na jmenovité otáčky 35.000 min

).

Při jmenovitých otáčkách je výstupní kmitočet 1750 Hz.
El. energii výše uvedených parametrů přeměnit na energii
sítových parametrů je technicky zvládnutelné usměrněním a následným převedením do sítě několika způsoby :

Obr. 2. Rotační soustrojí
Měničová soustava z obr. 1 je rozkreslena na obr. 2.
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Skládá se z neřízeného usměrňovače, ochranné aparatury stejnosměrného motoru, třífázového generátoru, regulátoru buzení,
fázovací soupravy a řízení. Samotné točivé stroje jsou pro
uvedené výkony běžně dostupné. Fázovací aparatura ani základní provedení regulátorů buzeni nepotřebuje prakticky žádný
vývoj.
Základní spolehlivost ochrany proti přeběhnutí turbogenerátoru do nedovolených otáček (daná koncepcí zařízení) je
menší než u dále uvažovaných řešení popisovaných koncepcí.
Účinnost jednotlivých strojů (ss motor, generátor) odhadujeme na 0,9. Ztráty energie v rotačním soustrojí při této
účinnosti budou asi 20 \ při jmenovitém zatížení.
Řízený usměrňovač v invertorovém stavu
je střídač vedený sítí. Umožňuje postavit zařízení dle obr. 3.
NEŘÍZENÝ

0CH8JHMA

""T
\

KEG.
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'

Obr. 3. Řízený usměrňovač v invertorovém stavu
Převedení el. energie ze stejnosměrného meziobvodu do el.
rozvodné sítě se zde provádí při použití běžného nereverzačního
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řízeného usměrňovače bez dodatečných úprav. Projekt el.
výzbroje zařízení dle obr. 3 je jednodušší než zařízení
s rotačním soustrojím. Důsledkem použití jednoduššího principu je větší základní spolehlivost. Měničová soustava je
statická, zvláště pro menší výkony ji lze vyrábět v krytí
IP 43, které je možno umístit i mimo el. rozvodny.
Účinnost přeměny energie ve statické měničové soustavě odhadujeme na lepší než 0,9, u výkonu 150 kW se bude blížit
k 0,95. Měření této účinnosti je však problematické. Nevýhodou řešení s řízeným usměrňovačem v inverturovém stavu jsou
nepříznivé vlivy na el. íozvodnou sil. Ty spočívají ve zhoršování účiníku (odběru jalové energie ze sítě), zatěžování
sítě vyššími harmonickými a radiovým rušením.
Řízený usměrňovač se šířkově impulsní modulací realizovaný
pomocí vypínatelných tyristorů nebo pomocí výkonových tranzistorů
Zařízení umožňující zachovat všechny výhody varianty na obr. 3
a zároveň potlačit všechny její nevýhody. Jinak řečeno umožňuje přesunout řešení elektromagnetické kompatibility měniče
z napájecí sítě do oblasti návrhu algoritmu řízení a schémat
zapojení.
Takovýto měnič dodává do sítě sinusové napětí i sinusový
proud s požadovaným účiníkem (může dodávat nejen činnou, ale
i jalovou energii). Měniče s těmito vlastnostmi zatím vyrábí
pouze firma General Electric ve výkonovém rozsahu 75 kW
až jednotek MW.
Zhodnocení uvažovaných variant
Varianta s rotačním soustrojím se jeví koncepčně zastaralá, příliš složitá a vzhledem k nezbytnosti vývoje některých komponent finančně náročná.
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Varianta s řízeným usměrňovačem má *'ážný nedostatek
v negativních vlivech na el. rozvodnou sil. Protože však můžeme výměnou řízeného usměrňovače (samostatné skříně) za jiný
bez vážných nároků získat zařízení plně vyhovující, považujeme tuto variantu za vhodnou.
Varianta s řízeným usměrňovačem se šířkově impulsní
modulací bezezbytku vyhovuje a bude proti předchozí variantě spolehlivější.
Tab. 1. Odhad energie dodávané do sítě pro tři typy vyprojektovaných generátorů
G20/35

Typ generátoru

G50/35

G150/35

12,6 kW

31,5 kW

94,5 kW

8000

3200

1100

Střední výkon
dodávaný do sítě
Počet hodin provozu během

1 Kč

kterých dodá zaíízení do

2 Kč

4000

1600

550

sítě energii v hodnotě

3 Kč

2650

1100

350

100.000 Kč při ceně za
1 kWh
Koncepce řešeni řady generátorů
Navržená koncepce řešení řady homopolárních generátorů
pro přímé spojení s vysokootáčkovými expanzními turbínami
vychází ze zkušeností získaných při vývoji vysokootáčkových
trakčních generátorů ve VUES Brno. Obecně lze říci, že tyto
generátory jsou využívány pro nejvyšší dosažitelné otáčky
elektrických točivých strojů vzhledem ke skutečnosti, že mechanicky nejvíce namáhaná část stroje - rotor - je bez vinutí,
Ve VUES Brno byly v rámci trakčního programu dosud vyrobeny
a experimentálně ověřeny generátory uvedené v tab. 2.
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Tab. 2. Přehled realizovaných generátorů
Výkon

Maximální

Obvodová

otáčky
min"

rychlost rotoru

kVA

Typ
generátoru
G23/40

25.5

40 000

G175/A0B

100
175
175

G1000/16

1000

16 000

G100/40
G175/40A

1B4
293
293
356
313

40 000
40 000
40 000

Je ovšem nutno poznamenat, že realizace generátorů s obvodovými rychlostmi rotoru nad 300 ms

je s ohledem na ná-

růst mechanických ztrát třením povrchu rotoru o vzduch v mezeře problematická.
Projektované generátory jsou řešeny jako třífázové, šestipólové homopolární stroje s budicími soustřednými cívkami
a pracovním vinutím na statoru. Generátory G23/35 a G50/35
jsou navrženy s jednoduchým dvoupaketovým systémem, generátor G150/35 s dvojitým třípaketovým systémem. Rotor generátorů je vyfrézován z ocelového výkovku ve tvaru zubového kola.
Závěr :
Tyto detailnější údaje měly za účel ozřejmit širší technické veřejnosti, jakým

způsobem lze zvyšovat energetickou

účinnost některých průmyslových procesů a tím sekundárně snižovat energetickou náročnost některých procesů.
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Experimentální ekologický dům
s nízkou spotřebou energie
Doc. Dr. Ing. Milan SIEGL, CSc.
VUES Brno
Abstrakt : Experimentálni rozvoj technologii v celosvětovém měřitku vede k nárůstu energie. Značnou část celkové
spotřebované energie
představuje vytápěni budov.
Snižováni energetické spotřeby z klasických zdrojů
u staveb zabezpečováním nových netradičních obnovitelných zdrojů energie se jevi žádoucí. Projekt
ekologického domu VUES Brno sleduje výše uvedené
čile. Pro sníženi a transformaci energetické spotřeby
je využito solární energie, energie vetru, rekuperace
energie a zvýšené tepelné izolace stavby. Projekt
tohoto objektu bude použit pro výstavbu a nato
navazující experimentální provoz. Výsledky experimentů vytvoří bázi pro širší rozvoj staveb s nizkou
spotřebou energie.

1. Úvod
Permanentní rozvoj technologií v globálním méřítku vede
zákonité k nárůstu spotřeby energie.
Kvantitativní limity
stávajících zdrojů energie nás núti k hledáni nových přístupů.
Jsou zabezpečovány nové netradiční zdroje energie obnovitelného
charakteru. Dále je vyvíjeno úsilí vytvářet nová technologická
zařízení s nižší měrnou spotřebou energie.
Vytápění budov představuje cca 30 - 40 % celkové spotřebované energie. Proto snižováni měrné spotřeby energie staveb a
hledání nových netradičních zdrojů energie k vytápěni se jevi
jako maximálně žádoucí. Projekt experimentálního ekologického
domu s nízkou spotřebou energie, popsaný v této zprávě, sleduje
tyto záměry.
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Ekologické domy s nizkou spotřebou energie jsou stavebné
tak uzpůsobeny, že pro udržení komfortní teploty uvnitř potřebuji
podstatně méně energie, nežli stavby dřívější. Dále se v těchto
ekologických domech nahrazuji klasické zdroje energie, t.j. plyn,
elektřina, tekutá nebo pevná paliva, novými netradičními zdroji
energie s minimálními dopady na životni prostředí. Zejména se tím
omezuje zvyšováni teploty okolí a generace škodlivin, které opět
ke zvyšováni teploty atmosféry nepřímo přispívají (skleníkový
efekt). Zavedením vhodné optimální regulace systému netradičních
zdrojů energie a k nim kompatibilních spotřebičů lze dosáhnout
relativné vysokých úspor dodávané energie.

2. Ekologické domy s nízkou spotřebou energie
v letech 1950 - 1970 se objevují stavby výše uvedeného typu
se solárním kolektorem s vodní náplni a velkoobjemovým akumulátorem energie. V pozdějších letech se ekologické domy s minimalizovanou spotřebou energie stávají mnohem komplikovanějšími s náročnou tepelně energetickou a ventilační technikou. Jako netradiční
zdroje energie slouží solární kolektory s velkoobjemovými akumulátory energie, solární baterie s akumulátory staničního typu,
vétrné elektrárny a systémy na využiti bioplynu a geotermální
energie. Spotřeba energie je dále snižována rekuperací energie
pomoci výměníků jednak z odtékající ohřáté užitkové vody a jednak
z ohřátého vzduchu, který je pro zabezpečení požadované obměny
vzduchu v domě vyfukován ven.
K tomu přistupuje nová metoda snižováni tepelných ztrát
budov, nazývaná metodou superizolace. Pomocí pro tento účel
vhodných materiálů (polystyren, polyuretan, minerální vlákna) je
tepelně důkladně izolována střecha, stěny a základy objektu. Nová
konstrukce oken umožňuje snížit tepelné ztráty přes okna až v
poměru 1 : 4 . Objevuji se dokonce stavby panelového typu, řešené
na bázi materiálu s
vynikajícími izolačnimi vlastnostmi a
současné přímo se zabudovanými solárními kolektory.
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V současné
nízkou

dobé lze považovat za

spotřebou

energie

s

vzorové ekologické domy s

velmi

dobrou

evropskou

úrovni

následující objekty :
1. "PALM HOUSE" firmy Andreas Messerli, AG (Wetzikon, Švýcarsko),
popsáno v [1].
2.

Rodinné

ekodomy s velmi nízkou

spotřebou energie (Wädenswil,

Švýcarsko) , popsáno v f 2].
3. Projekt

ekologického

nízkoenergetického

Fraunhoferovým Institutem ve Freiburgu,
nována na léta
ních

domu

připraveného

SRN. Výstavba je plá-

1992 - 1993 včetně následujících experimentál-

zkoušek velkého

rozsahu v

délce

3 let (cena

5,8 mil.

DEM).
Výše uvedené
odborníků

VUES

nizkoenergeticke objekty ad
Brno

navštíveny.

Při

1 a 2

návštévé

byly týmem

byly

ziskány

potřebné technické i ekonomické informace.

3. Experimentální ekologický dům VUES Brno
3.1 Koncepce a cil
Experimentální ekolc •jký dům VUES Brno (dále zkrácené pouze
EKODÚM) je charakterizován
odebírané

z

klasických

podstatným snížením spotřeby energie,
zdrojů,

a

dále minimalizaci vybraných

ekologických dopadů mezi tímto objektem a okolním prostředím.
Hlavní cíle projektu jsou definovány následovné :
1. Sníženi

spotřeby

energie

odebírané

objektem

z

klasických

zdrojů pod 20 \ původní hodnoty.
2.

Příprava zavedení výstavby energeticky úsporných domů.

3.2 Technologie k dosažení nízké spotřeby energie
Experimentální

ekologický

dvoupodlažnímu domu o půdorysu cca

dům

odpovídá

svou

velikosti

15 x 15 m. Technické vybaveni

zabezpečující požadovanou energetickou bilanci je následující :
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1. Solárni kolektor cca 40 m 2 .
2. Dvojitý velkoobjemový akumulátor energie s kapalinovou náplni
(celosezónni).
3. Sekundárni solárni systém s obéhent vzduchu a zásobník z
kameniva.
4. Dvé tepelná čerpadla.
5. Sluneční fotovoltaická baterie, stacionárni akumulátory a
meniče na sítové napětí.
6. Malá větrná elektrárna.
7. Výměník pro zpětné získávání tepla z odtékající ohřáté užitkové vody.
8. Výměník pro zpětné získávání tepla z ohřátého vyfukovaného
vzduchu ven (ventilace domu).
9. Minimalizace tepelných ztrát je dále zvýrazňována podstatným
zlepšením izolačních vlastnosti odpovídajících části experimentálního objektu, t.j. vnějších stěn, střešní konstrukce
a oken.
10. Optimální podmínky při vytápění zabezpečí adaptivní regulační
systém řízený počítačem se speciálně vyvinutým programovým
vybavením. Na regulační systém navazuje monitorovací systém,
který umožní rozsáhlá měřeni energetických parametrů objektu
a dále měření ekologických veličin i pro potřeby Ořadu mésta
Brna.
Výše uvedené uzly vytváří vyšší logické celky, a to solární
systém s akumulátory, vytápěcí systém a příprava teplé vody a
ventilační systém, dále malá větrná elektrárna, regulační a
monitorovací systém.
Prostorové rozmístěni prvků trivalentní sestavy slunečních
kolektorů, tepelného čerpadla a plynového kotle v topné* systému
donu je zakresleno v řezu experimentálního nízkoenergetického
EKODOMU na obr. 1.
V domě je umělá výména vzduchu, bez parazitní propustnosti
oken a dveří. Ventilační okruh je vybaven odstředivým nízkotlakým
ventilátorem, rekuperačním výměníkem tepla a regulačními orgány
k řízeni průtočného množství vzduchu. Všude v domé je mírný
přetlak.
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3.3 Energetická bilance
Výpočty energetických poměrů byly realizovány pro určité
konkrétni uspořádáni
EKODOMU. Úspora teoelné
energie byla
dosažena především snížením tepelných ztrát cilevédomou stavební
konstrukci, vybavením domu a racionálním využitím netradičních
zdrojů tepelné energie. Výpočet tepelných ztrát budovy byl
proveden ve shodě s ČSN 060210, určené pro budovy s ústředním
topením.
Dobře tepelné izolovaná budova uvažovaných rozměrů potřebuje
pro vytápěni a teplou vodu cca 30 - 40 HWh/rok. Podle výpočtů
VUES lze zabezpečit potřebná energetická množství následovně :
Sluneční energie přes solární
kapalinové kolektory
větrná energie
fotovoltaický systém
rekuperace tepla : vzduch
voda

28 MWh/rok
1,5 MWh/rok
1,5 MWh/rok
5 MWh/rok
1 MWh/rok

Výše uvedené obnovitelné zdroje energie jsou schopny snížit
spotřebu energie domu pod plánovaných 20 % původní hodnoty z
klasických zdrojů.

4. Příprava výstavby a experimentální etapy
Na základě zadání VUES bylo zpracováno několik variant
architektonického řešení. Jedna z nich (Akad.Ing.arch. J. Velek)
je uvedena na obr. 2.
Předpokládá se zahájení stavby do konce r. 1993, dokončeni
stavby včetně montáže a uvedeni technologie do provozu do konce
roku 1994.
Navrhovaný
nizkoenergetický EKODÚM
je od
prvopočátku
koncipován jako experimentální stavba, která má experimentálne
ověřit při návrhu objektu realizované technické výpočty a dále
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získat výbér experimentálních dat, které neni možné stanovit
předběžným výpočtem. Dřívější ekodomy se nevyznačovaly realizací
rozsáhlejších měření. Měřeni jsou prováděna teprve v posledních
letech a to v omezeném rozsahu. Rozsáhlá měřeni jsou ojedinělá
anebo jsou plánována na ekodomech nacházejících se v současné
době ve stavu projektu.
Realizaci experimentálních etap umožni projektovaný regulační a monitorovací systém.
Experimentální etapa I - optimalizace energetického systému
je plánována na první pololetí r. 1995. V rámci této etapy půjde
o stanoveni potřebných statických a dynamických konstant systémů
a subsystémů EKODOMU, stanoveni vazebních funkci mezi systémy,
stanoveni kritérii optimálni regulace, definitivní forma řídicího
a optimalizačního programu.
Experimentální etapa II - celoroční energetická bilance je
plánována od června r. 1995 do června r. 1996. Bude provedena
detailní analýza dilčích energetických toků a celkové energetické
potřeby jak z netradičních, tak z klasických zdrojů energie během
12 měsíců provozu včetně vhodného zahrnuti topné sezóny.
Na tyto dvě základní experimentálni etapy naváže dalši
experimentální provoz v souhlasu se záměry investora, sponzorů a
podnikatelských kruhů v oblasti úspor energie.

5. Závér
Navrhovaný
nízkoenergetický EKODŮM
je koncipován jako
experimentálni
stavba,
která
má
umožnit
přímé
ověřeni
projektových technických výpočtů a dále získat soubory dat, které
umožni komplexní posouzeni projektovaných parametrů objektu a
zpracování přípravy zavedeni výstavby energeticky úsporných domů.
U navrhovaného experimentálního
následující přínosy :
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EKODOMU

se předpokládají

I.

Snížení spotřeby energie odebírané z klasických zdrojů pro
vytápéni a přípravu teplé vody pod 20 % původní hodnoty.
(Hodnota stanovená výpočtem je velmi nízká, avšak není
uvedena, protože nebyla experimentálně ověřena).
2. Využití EKODOMU a jeho špičkového méřiciho systému pro
realizaci ekologických měřeni pro potřeby Úřadu mésta Brna.
3. Využiti EKODOMU jako výzkumného pracoviště VUES Brno a ev.
dalších zainteresovaných organizací pro realizaci experimentálních práci v oblasti tepelné techniky, energetiky obytných
domů a ekologických studii.

4. EKODÚM bude využit části své kapacity pro EKO-Centra brněnského regionu, ev. i pro EKO-organizace se středoevropskou
působnosti a pro výchovu studentů v oblasti ekologického
inženýrství.
5. Stanoveni vhodného spektra netradičních obnovitelných zdrojů
energie, aplikovatelných na malé a střední stavby v tuzemských geografických a ekonomických podmínkách.
6. Stanovení vhodného souboru vybraných stavebních komponent s
vysokými izolačními schopnostmi (střechy, fasády, stropy,
okna a pod), vhodných pro domáci podmínky.
7. Ověření optimálního způsobu regulace použité pro experimentální EKODŮM a zobecněni závěrů pro projekčni praxi obdobných
systémů.
8. Ověřeni komponent a materiálů tuzemského původu s výhledem na
zavedení do výroby u určitého počtu organizaci ČR.
9. Ověřeni komponent a materiálů zahraničního původu s výhledem
na nákup licence a zavedeni do výroby v ČR.
10. Zavedeni koncepce nizkoenergetických domů na českém technickém a výrobním fóru včetně návrhu dalšího rozvoje tohoto
směru.
II. Výpočtové a experimentální stanoveni negativních vlivů okolí
na EKODŮM a naopak (elektromagnetického pole, výskyt radioaktivity a radonu, výskyt geopatogenních zón, apod.) a návrh
příslušných stíněni.
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Obr. 1 : fiez EKODOKU - rozmístěni prvků topného systému

Obr. 2 :

Axonometricky pohled na návrh experimentálního EKODOMU
s nízkou spotřebou energie (Akad. Ing. arch. J. Velek)
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