Zdroje energie
Zdroje energie

Spotřeba energetických zdrojů v
ČR

Spotřeba energetických zdrojů ve
světě

Primární

OZE
3%
Vodní zdroje
19%

zdroje záměrně využívané pro krytí
energetických potřeb

Uhlí
42%

Jaderné
zdroje
18%
Ropa
10%

Jaderné
zdroje
32%

Plyn
11%

Obnovitelné

čerpání je rychlejší než jejich obnova,
jejich vyčerpatelnost je počítána
řádově v desítkách až stovkách let

zdroje jejichž využíváním nedochází
k jejich vyčerpání

Uhlí
58%

Sekundární
(Druhotné)
energeticky využitelné odpady

Plyn
4%
Vodní zdroje
3%

Neobnovitelné

Ropa
0%

Tuhé odpady
komunální odpad, průmyslový odpad (průmysl
textilní, papírenský, dřevozpracovatelský atp.),
odpad ze zemědělské výroby a potravinové
produkce
výroba elektrické a tepelné energie, výroba bioplynu
spalování v roštových či fluidních kotlích

Fosilní
vznikla dlouhodobým procesem
fosilizací - přeměnou odumřelých
rostlin a těl za nepřístupu vzduchu

Energie větru

úspora fosilních paliv, redukce objemu i hmotnosti
odpadu

přímá výroba elektrické energie

produkce emisí CO2, SO2, NOx , (sloučeniny chloru a
floru, těžké kovy)

energie větru je skrze listy rotoru převedena na mechanickou
energii rotoru, rotor pohání elektrický generátor, účinnost do
30%, instalovaný výkon v ČR 193,2 MW
obnovitelný zdroj, při výrobě energie nejsou vypouštěny emise
škodlivin do ovzduší

Tuhá paliva

negativní dopad na vzhled krajiny, nízký koeficient využití (v
ČR cca 18 %), vysoké měrné investiční náklady Kč/MW

hnědé a černé uhlí, antracit, lignit,
rašelina

Zásoby uhlí ve světě

výroba elektrické a tepelné energie,
chemická surovina
Austrálie
8%

spalování v kotlích, tepelná
účinnost do 90 %, elektrická
účinnost do 50 %

Indie
7%

Střední a
Jižní
Afrika Amerika
5%
2%

Energie vody

obnovitelný zdroj, při výrobě energie nejsou vypouštěny emise
škodlivin do ovzduší, vysoká účinnost

úspora fosilních paliv

Kapalná paliva

negativní dopad na krajinu (výstavba jezů a přehradních
nádrží), sezónnost využití a závislost na klimatických
podmínkách (mráz, sucho, záplavy), při stavbě přehrad vysoké
pořizovací náklady Kč/MW

prověřená technologie, vysoký
koeficient využití, elektrická
účinnost až
60 %

bývalá
SSSR
35%
Severní
Amerika
22%

Evropa
11%

Severní
Amerika
7%

Zásoby ropy ve světě
bývalá
Evropa
SSSR Čína 2% Ostatní
1%
Afrika 5% 2%
6%

Střední a
Jižní
Amerika
7%

Blízký
východ
70%

vyčerpatelný zdroj, produkce emisí
CO2, SO2, NOx, O3

Energie slunce
výroba elektrické a tepelné energie
- sluneční záření se na povrchu absorbéru přeměňuje na
tepelnou energii, které je předávána do teplonosného média, v
případě velkých celků je vyráběna pára, která je pak zavedena
do parní turbíny
- dopadem slunečního záření na polovodičové fotovoltaické
panely vzniká stejnosměrné napětí, instalovaný výkon v ČR
1640 MW
obnovitelný zdroj, při výrobě energie nejsou vypouštěny emise
škodlivin do ovzduší

Plynná paliva

Zásoby zemního plynu ve
světě

zemní plyn, karbonský plyn
výroba elektrické a tepelné energie
spalování v kotlích, spalovacích
motorech a plynových turbínách
prověřená technologie, vysoký
koeficient využití, elektrická
účinnost až
60 %

Střední a
Jižní
Amerika Evropa
4%
5%
Severní
Amerika
5%
Afrika
8%

Čína
1%

Blízký
východ
36%

ostatní
1%
bývalá
SSSR
40%

nízký koeficient využití, vysoké pořizovací náklady Kč/MW

Teplo okolí
výroba tepelné energie
nízkopotenciální teplo je odebíráno ze země, vody nebo
okolního vzduchu a následně využito pro vytápění nebo ohřev
TUV, instalovaný výkon v ČR cca 65 MW
obnovitelný zdroj (za předpokladu užití hnací energie z
obnovitelných zdrojů), při výrobě energie nejsou vypouštěny
emise škodlivin do ovzduší

vyčerpatelný zdroj, produkce emisí
CO2, NOx,

nízký koeficient využití, vysoké pořizovací náklady Kč/MW,

Slapová energie moří
přímá výroba elektrické energie
kinetická energie proudů v oceánech nebo změny výšky
hladiny při přílivu a odlivu roztáčí turbínu, která pohání
elektrický generátor třífázového napětí

Jaderné

obnovitelný zdroj, při výrobě energie nejsou vypouštěny emise
škodlivin do ovzduší
uran, thorium

pouze ve vybraných lokalitách, vysoké pořizovací náklady
Kč/MW

výroba elektrické energie v jaderných
elektrárnách

Biomasa

prověřená technologie, vysoký koeficient
využití, elektrická účinnost až 60 %,nízké
provozní náklady

výroba tepelné a elektrické energie, výroba paliv

nevyřešená problematika jaderného odpadu,
vysoké bezpečnostní riziko, vysoké investiční
náklady Kč/MW
Předpokládané zásoby thoria ve
světě (IAEA 2001)
Ostatní
1%

Austrálie
20%

Indie
13%

spalování v kotlích – výroba teplé vody a páry, výroba bioplynu
v mokrých či suchých fermentorech a následné využití
v kogeneračních jednotkách, výroba biopaliv
obnovitelný zdroj, prověřená technologie

Zásoby uranu ve světě
USA
4%

Turecko
16%
Venezuela
12%

produkce emisí CO2, SO2, NOx , (sloučeniny chloru a
floru, těžké kovy)

vyčerpatelný zdroj, produkce emisí
CO2, SO2, NOx, popílku

Čína
10%

spalování v kotlích a spalovacích
motorech

Brazílie
12%

úspora fosilních paliv

Plynné odpady

výroba elektrické a tepelné energie,
chemická surovina

Norsko
12%

spalování v kotlích na kapalná paliva a v rotačních
pecích

přímá výroba elektrické energie

destiláty ropy

JAR
1%

výroba elektrické a tepelné energie

využívá se potenciální a kinetické energie vody, která působí na
lopatky turbíny, turbína pohání elektrický generátor
třífázového napětí, využívají se tři základní typy turbín –
Kaplanova, Francisova a Peltonova, účinnost až 95 %,
instalovaný výkon v ČR 1036,5 MW

vyzkoušená technologie, vysoký
koeficient využití

Grónsko Kanada
2%
Rusko
2%
4%
Egypt
5%

Kapalné odpady

Ukrajina Indie Uzbekistán Jordán
2%
2%
2%
2%
Čína
3%

Niger
5%

Mongolsko
1%

Austrálie
33%

Namibie
5%
Brazílie
5%

emise CO2, elektrická účinnost do 35 %

JAR
6%

Kanada
9%

Rusko
9%

Kazachstán
12%

Geotermální energie
zdroj tepla pro výrobu tepelné a elektrické energie
jako zdroj tepla je využívána tepelná energie z nitra Země,
teplo je využíváno pro výrobu horké vody nebo páry, která je
pak aplikována v parní turbíně
obnovitelný zdroj, při výrobě energie nejsou vypouštěny emise
škodlivin do ovzduší
pouze ve vybraných lokalitách, vysoké pořizovací náklady
Kč/MW

Autoři: Ing. Marek Baláš, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., autor obrázků: Ing. Michal Špiláček

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ENERGETICKÝ ÚSTAV
Technická 2896/2
616 69 Brno

výroba elektrické a tepelné energie
spalování v kotlích na plynná paliva
produkce emisí CO2, SO2, NOx, možný zdroj emisí
škodlivých látek (sloučeniny chloru a floru, těžké
kovy)

