Energetika v 21. století
Perspektivy jaderné energetiky,
možnosti uplatnění obnovitelných
zdrojů energie
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Světová spotřeba energie 1990 – 2035 ( quadrillion BTU).
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Světová spotřeba energie podle druhů paliva (jednotlivých
zdrojů) 1990 – 2035 (quadrillion BTU)
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Světová produkce elektrické energie podle druhu paliva
2008 – 2035 (trillion kWh)
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Světová kapacita jederných energetických zdrojů
(gigawatts)
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• OECD – Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj
• V současné době sdružuje 34 států, z toho 26
evropských
• Mimoevropské státy organizace: Austrálie,
Kanada, Chile, Japonsko, Republika Korea,
Mexiko, Nový Zéland, USA
• Kandidáty členství jsou: Brazílie, Čína, Indie,
Rusko, Indonésie, Jihoafrická Republika
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Veličiny a jednotky použité v následujících grafech:
Vyjádření jednotek
Matematické
103
106
109
1012
1015
1018

US+vědecké
tisíc
milion
bilion
trilion
kvadrilion
kvintilion

Ostatní
tisíc
milion
miliarda
bilion
1000 bilionů
trilion

Jednotky práce a energie
BTU – British thermal unit
Podle způsobu zavedení 1 BTU platí:
1 BTU = 1.054 až 1.060 kJ
1BTU = 0.293071 Wh ~ 0.000293 kWh

Podle způsobu zaveden
Jednotky práce a energie
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Pozoruhodné výroky o energii:
• Indický fyzik D. Bhabha: Žádná energie není
dražší než žádná energie.
• Předseda Evropské komise José Manuel
Barroso: Jestliže jsem v současné době tázán,
co je nejzávažnějším problémem z hlediska
globální bezpečnosti a rozvoje, otázkou s
nejvyšší naléhavostí řešení, ale také zdrojem
vážných problémů, jestliže nebudeme konat
správným směrem, je to energie a klimatické
změny.
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Členění zdrojů energie
Energie se obvykle člení do dvou kategorií:
• Primární energie – energie ve formě přírodních
zdrojů (dřevo, uhlí, ropa, zemní plyn, přírodní uran,energie
větru, vodní energie, sluneční záření.

• Sekundární energie – představuje vhodnější formy
energie, na které může být primární energie
transformována (např. elektrická energie, benzín).

Primární energetické zdroje:
•Obnovitelné – sluneční záření, energii větru a
vln, energii biomasy, geotermální a vodní energii.
• Neobnovitelné – fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní
plyn), uran.
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Většina zemí při formulování zásad své
energetické politiky řeší následující otázky:
• Jaká je naše pravděpodobná budoucí potřeba elektrické
energie?
• Jaké způsoby její výroby jsou pro nás dostupné?
• Jaká kombinace zdrojů umožní pokrýt naše potřeby při
maximální technické a politické spolehlivosti a při co
nejmenší újmě pro obyvatelstvo i životní prostředí?
Není vhodná závislost pouze na jediném zdroji energie!!!
Kombinace uhelných a jaderných elektráren tvoří v mnoha zemích
hlavní podíl výroby elektrické energie, doplněný co největším
příspěvkem obnovitelných zdrojů energie s rezervou představovanou
zemním plynem.
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Časová závislost relativní toxicity (vztaženo k přírodnímu
uranu) radioaktivního odpadu v úložišti.
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ADTT
• vyhořelé palivo z jaderných elektráren by mělo v novém
reaktoru cirkulovat ve formě roztavených solí
• štěpitelné prvky budou ostřelovány n ⇒ uvolní se další n
• koncentrace štěpitelných prvků však nebude taková, aby
se v reaktoru udržela samovolná řetězová štěpná reakce
(reaktor je podkritický)
• přísun chybějících neutronů zajistí vedlejší zdroj vzniknou při tříštění jader těžkých kovů, například Pb či
W protony (s velkou energií)
• štěpení a transformace by pravděpodobně mohly
pokračovat, dokud zcela nezmizí dlouhodobě radioaktivní
prvky - RA malého množství zbylého odpadu by pak
během pár desítek let poklesla na úroveň materiálů, které
nás běžně obklopují
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ADTT
• pokud se prokáže praktická životaschopnost,
nebude ADTT jen "spalovnou" radioaktivních
materiálů, ale elektrárna nového typu - reaktor
totiž na vlastní provoz potřebuje pouze asi
čtvrtinu uvolněné energie a zbytek může být
použit na výrobu elektřiny jako v běžné jaderné
elektrárně
• jako palivo ADTT reaktoru by nemuselo sloužit
pouze vyhořelé palivo z dosavadních jaderných
elektráren, ale např. také Th
19

ADTT
• vyhořelé palivo z jaderných elektráren by mělo v novém
reaktoru cirkulovat ve formě roztavených solí
• štěpitelné prvky budou ostřelovány n ⇒ uvolní se další n
• koncentrace štěpitelných prvků však nebude taková, aby
se v reaktoru udržela samovolná řetězová štěpná reakce
(reaktor je podkritický)
• přísun chybějících neutronů zajistí vedlejší zdroj vzniknou při tříštění jader těžkých kovů, například Pb či
W protony (s velkou energií)
• štěpení a transformace by pravděpodobně mohly
pokračovat, dokud zcela nezmizí dlouhodobě radioaktivní
prvky - RA malého množství zbylého odpadu by pak
během pár desítek let poklesla na úroveň materiálů, které
nás běžně obklopují
20

ADTT
• vyhořelé palivo z jaderných elektráren by mělo v novém
reaktoru cirkulovat ve formě roztavených solí
• štěpitelné prvky budou ostřelovány n ⇒ uvolní se další n
• koncentrace štěpitelných prvků však nebude taková, aby
se v reaktoru udržela samovolná řetězová štěpná reakce
(reaktor je podkritický)
• přísun chybějících neutronů zajistí vedlejší zdroj vzniknou při tříštění jader těžkých kovů, například Pb či
W protony (s velkou energií)
• štěpení a transformace by pravděpodobně mohly
pokračovat, dokud zcela nezmizí dlouhodobě radioaktivní
prvky - RA malého množství zbylého odpadu by pak
během pár desítek let poklesla na úroveň materiálů, které
nás běžně obklopují
21

Výhody a nevýhody ADTT
Nevýhody:
• do urychlovače je potřeba zavést mnohem více energie, než kolik pak
nese svazek p, a zdaleka ne všechny p způsobí tříštivé reakce
(spotřeba urychlovače bude minimálně okolo 20% vyrobené energie)
• samotná výstavba urychlovače je velmi drahá (naději přinesl rozvoj
nových urychlovačů tzv. p děl v rámci projektu „hvězdných válek“ - v
LANL se staví první experimentální ADTT.
Výhody:
• lze transmutovat 232Th na 233U
– toto palivo okamžitě využito
• lze spalovat přebytky Pu
• lze přeměnit dlouhožijící RA
prvky na jiné s podstatně kratší T1/2
– n v reaktoru mohou postupně "rozbít"
všechny dlouhožijící radioizotopy
22

23

Schéma ADTT
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Schéma “standardního” reaktoru
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Varný typ reaktoru (BWR)
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Základních části standardního reaktoru
•

palivo
–

•

moderátor
–

•

část reaktoru přiléhající k aktivní zóně a sloužící k odrážení co největšího počtu
unikajících neutronů zpět do aktivní zóny

regulační a ovládací zařízení
–

•

tvoří ochranný obal paliva a moderátoru a dále vnitřní vestavby reaktoru

reflektor
–

•

tekutina odvádějící vznikající tepelnou energii ven z reaktoru

stavební materiály
–

•

pomocí srážek neutronů s jádry atomů snižuje kinetickou energii neutronů

chladivo
–

•

dochází v něm ke štěpení a uvolňuje se energie

absorpcí neutronů umožňují udržovat výkon reaktoru na žádané hodnotě

ochranný kryt
–

chrání obsluhu reaktoru před zářením vznikajícím v rektoru
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Kontejment
• primární okruh a další bezpečnostní a pomocná zařízení - jsou uzavřeny v
ochranné obálce nazývané kontejment
– jsou vybaveny ventilem s radiačními filtry - po havárii lze přetlakovanou páru
vypouštět kontrolovaně do ovzduší s tím, že naprostá většina RA látek bude
zachycena na filtrech

Primární okruh
• soubor zařízení, jejichž úkolem je řídit štěpnou řetězovou reakci a odvádět
teplo při ní vznikající; hlavní částí primárního okruhu je reaktor
Sekundární okruh
• soubor zařízení, která přeměňují pohybovou energii páry na energii
elektrickou; nejsou zde jaderná zařízení a nevyskytují se zde ani RA látky
Chladicí okruh
Dieselgenerátorová stanice
• Pro případ ztráty hlavního i rezervního elektrického napájení vlastní
spotřeby je elektrárna vybavena nouzovými zdroji elektrické energie
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Štěpné produkty
Skupina lehkých produktů (A=85 až 105)

Rb

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Sr

Y

Zr

Nb

Mo Te

Ru

Rh

Pd

Skupina těžkých produktů (A=130 až150)
Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

(červenou barvou jsou vyznačeny chemické značky štěpných produktů
vznikajících s nejvyšším výtěžkem, A – nukleonové číslo (součet protonů
a neutronů v jádře))
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Jaderné elektrárny v komerčním provozu
Typ reaktoru

Hlavní země

Počet

GW

Palivo

Chladivo

Moderátor

Tlakovodní reaktor
(PWR,LWR)

USA, Francie,
Japonsko,
Rusko, Čína

265

251.6

obohacený UO2

voda

voda

Varný reaktor
(BWR)

USA,
Japonsko,
Švédsko

94

86.4

obohacený UO2

voda

Voda

Plynem chlazený
reaktor
(Magnox a AGR)

UK

18

10.8

přírodní U (kov), obohacený UO2

CO2

Grafit

Tlakový těžkovodní
reaktor
"CANDU" (PHWR)

Kanada

44

24.3

přírodní UO2

těžká voda

těžká voda

Lehkovodní
grafitový reaktor
(RBMK)

Rusko

12

12.3

obohacený UO2

voda

Grafit

Rychlý množivý
reaktor (FBR)

Japonsko,
Francie, Rusko

4

1.0

PuO2 a UO2

tekutý sodík

Žádný

ostatní

Rusko

4

0.05

obohacený UO2

voda

Grafit

Celkem

439

384.6

GW = kapacita v tisících megawatů
Zdroj: Nuclear Engineering International Handbook 2008
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Výtěžky a poločasy přeměny některých
významnějších štěpných produktů

Nuklid

Výtěžnost [%/štěpení]
235U
239Pu
233U

Poločas

Cs

6,8 %

.......

.......

2,06 roku

I

6,3 %

.......

.......

6,57 hod.

Zr

6,4 %

3,9 %.

6,9 %

1,5.106 r

Cs

6,1 %

.......

.......

30,17 roku

Tc

6,1 %

6,2 %

5,0 %

211 000 r

Sr

5,7 %

2,0 %

6,6 %

28,8 roku

I

2,8 %

.......

.......

8,02 d

Pm

2,3 %

.doplnit..

.......

2,62 roku

Sm

1,1 %

......

.......

stabilní

I

0,7 %

1,4 %

1,6 %

15,7.106 r

Sm

0,42 %

0,8 %

0,3 %

90 roků

Ru

0,39 %

.......

.......

376,3 d

Kr

0,27 %

.......

.......

10,8 r

134

135

93
137
99

90

131

147
149

129
151

106
85
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Příští generace technologie výroby energie by
měla mít následující vlastnosti:
• Vzhledem ke stále rostoucí potřebě energie musí být
rozšiřitelná,
• Budoucí energetické zdroje musí být environmentálně
založené – „zelená energie“ se stane stále důležitějším
stimulem,
• Rozdělení energie musí být efektivní a umožnit její
rozšíření pro zlepšení životního standardu na celém
světě.
• Výroba energie, její přenos a užití musí být bezpečné,
• Technologie výroby energie musí být ekonomická.
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Výroba vodíku s použitím jaderné energie skýtá
některé významné výhody:
• Nové technologie výroby vodíku s využitím jaderné
energie umožňují zvýšení účinnosti procesu a současně
výrazné snížení znečištění v porovnání s tradičními
postupy,
• Výroba vodíku s využitím jaderné energie vyhovuje výše
uvedeným kriteriím pro budoucí nosič energie,
• Použití jaderné energie poskytuje výhody v každé fázi
životního cyklu (LCA) energetického media (výroba,
přenos, distribuce, konečné užití),
• Výroba vodíku s využitím „čisté“ jaderné energie
představuje ekologicky přijatelnou alternativu.
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Vývoj v produkci vodíku s použitím jaderné energie
je v posledním období orientován na:
• Elektrolýzu vody s využitím elektrické energie mimo
energetickou špičku,
• Použití jaderného tepla při parním reformingu zemního
plynu při teplotě až 900 oC,
• Vysokoteplotní elektrolýzu páry s využitím tepelné a
elektrické energie z jaderných reaktorů,
• Vysokoteplotní termochemickou výrobu s využitím
„jaderného“ tepla.

35

Výroba vodíku
Z fosilních paliv.
Parní reforming: Reakce metanu (CH4) s vodní parou při teplotě 500
až 900 oC a tlaku 0.5 až 2.5 MPa za účinku katalyzátorů.
CH4+ H2O + teplo → CO + 3H2

(1)

CO + H2O → CO2 + H2 + teplo

(2)

Parciální oxidace metanu (zemního plynu):
CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 + teplo

(3)

Vzniklý oxid uhelnatý (CO) je konvertován na H2 podle reakce (2).
Zplyňováním uhlí:
C(s) + H2O+ teplo → CO + H2

(4)

Oxid uhelnatý je opět konvertován na vodík podle reakce (2).
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Výroba vodíku
Rozkladem vody.
Elektrolýza vody:
H2O + elektr. energie → 1/2O2 + H2
Vysokoteplotní elektrolýza: (při zvýšení teploty ze 100 oC
na 850 oC se sníží potřeba tepelné energie o 35 %)
Foto-elektrolýza: (elektr. energie získaná z PV článků).
Termochemický rozklad vody: (S-I cyklus)
(850 oC) H2SO4 → SO2 + H2O + 1/2O2
(120 oC) I2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI
(450 oC) 2HI → I2 + H2
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Prvé tři procesy jsou v podstatě procesy
kogenerační.
( společná výroba více než jednoho druhu energie)
- Celková účinnost procesu (od primárního zdroje tepla po
vodík) se pohybuje od 25 % (účinnost současných
jaderných elektráren- 33%, účinnost elektrolýzy – 75%) do
36 % s účinnějšími reaktory,
-Od 45 % pro vysokoteplotní elektrolýzu páry do ~ 50 % s
termochemickou výrobou vodíku
Porovnání: Energie potřebná pro výrobu , transport a dodání 1 kg
vodíku (well to tank) je přibližně 50 MJ/kg. Odečtením této energie od
spalného tepla vodíku – 141 MJ/kg a podělením tohoto rozdílu
spalným teplem je tepelná účinnost procesu ~ 60%
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Uran
Uran: chemická značka – U, protonové číslo - 92
Polyizotopní prvek, všechny izotopy jsou radioaktivní!!
Přírodní uran je tvořen třemi izotopy, - přeměna α
238U

– 99.28 %, T1/2 = 4.46*109 roků,

235U

– 0.71 %,

234U

- 0.0054 %, T1/2 = 2.48*105 roků.

T1/2 = 7.04*108 roků,

Přeměnové řady:
238U

(18 členů) → 206Pb (stabilní),

235U

(15 členů) → 207Pb (stabilní).

235U

je štěpitelný pomalými neutrony (jaderné reaktory).
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Základní členění jaderných reaktorů
Tepelné reaktory – reaktory tohoto typu používají vhodný
moderátor ke zpomalení neutronů na energii blížící se
střední kinetické energii částic okolního prostředí.
Pravděpodobnost vyvolání štěpné reakce 235U
tepelnými (pomalými) neutrony je podstatně vyšší než v
případě štěpení téhož nukllidu (235U) účinkem
okamžitých (rychlých) neutronů.
Výrazná většina ve světě komerčně provozovaných
jaderných reaktorů jsou reaktory tepelné.

40

Rychlý množivý reaktor (FBR) Fast Breeder Reactor
–Štěpná řetězová reakce je udržována rychlými neutrony.
- Nemají moderátor.
-Musí používat palivo více obohacené štěpitelným
materiálem v porovnání s tepelnými reaktory (palivem je
směs PuO2 a UO2 obohacená na 20 až 50 % 239Pu
případně 235U).
-Vysoké obohacení znamená vyšší tepelný výkon (jako
chladivo se používá sodík (Na) nebo slitiny kovů).
-Štěpením Pu rychlými n vzniká průměrně 3.02 n (více než
je potřebné k udržení řetězové reakce), „přebytek“ n
transmutuje U na Pu.
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Rychlé množivé reaktory.
•Výhody: Sodík má při normálním tlaku vyšší teplotu varu
(~900 oC) než je pracovní teplota reaktoru, vysoká tepelná
vodivost sodíku zajišťuje dostatečné havarijní chlazení.
-Snižují celkovou radiotoxicitu jaderného odpadu a
významně redukují jeho „dobu života“, umožňují vytvářet
štěpitelný matriál z většiny aktinidů, ochuzeného uranu,
thoria i použitého paliva z lehkovodních reaktorů.
•Nevýhody: Vysoká chemická reaktivita sodíku s kyslíkem a
vodou –nebezpečí požáru,
-Rychlé neutrony podstatně zkracují odezvu reaktoru na
vnější vlivy,
-Nebezpečí zneužití Pu pro vojenské účely
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Vodík
• Vodík je nejvíce zastoupeným prvkem ve vesmíru a
třetím nejvíce zastoupeným na Zemi. V zemské kůře a v
atmosféře je vodík v plynném stavu zastoupen v
nevýznamném množství. Protože snadno reaguje s
jinými prvky tvoří celou řadu stabilnějších sloučenin.
• Protože čistý vodík není tak snadno dostupný jako fosilní
paliva, není považován za „zdroj“ energie, ale za „nosič“
energie. Podobně jako elektřina je i vodík „vyráběn“. Za
nosič energie se považuje vhodné medium schopné
uchovávat, přenášet a užívat energii.
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Přeměna energie.
Hodnoty spalných tepel některých paliv.
(MJ/kg)
Palivové dřevo

16

Hnědé uhlí (lignit)

10

Černé uhlí (nízká kvalita)

13 – 23

Černé uhlí (vysoká kvalita)

24 – 30

Zemní plyn

38

Surová ropa

45 - 46

Uran- reaktor PWR

500 000 (přírodního uranu)
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Dílčí a celkové účinnosti přeměny energie.
( podle údajů z roku 2004)
Zdroj elektrické

Elektromobil
nabíjecí zařízení 93% → Li baterie 93 %

Energie

celková účinnost přeměny 86 %

Automobil s vodíkovými články

Výroba vodíku
Elektrolýza vody 70%

Kompresor 90%

vodíkový palivový článek 40%

celková účinnost přeměny ze sítě na motor 25%
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Rychlý množivý reaktor.
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Použité palivo z lehkovodního reaktoru (při
obvyklém stupni vyhoření) obsahuje přibližně:
• 95.6 % uranu( 232U:0.1–0.3%,234U:0.1-0.3%,235U:0.51.0%,236U:0.4-0.7%,238U zbytek)
• 2.9% stabilní štěpné produkty
• 0.9% plutonium
• 0.3% stroncium+ cesium (štěpné produkty)
• 0.1% jód + technecium (štěpné produkty)
• 0.1% ostatní dlouhodobé štěpné produkty
• 0.1% minoritní aktinidy(americium, curium, neptunium)
Vyhoření (burnup) je mírou využití jaderného paliva, vyjadřuje množství
energie uvolněné z jednotkového množství původního paliva v
gigawattech /metrickou tunu těžkého kovu (GWh/MTHM)
47

Porovnání uhelné a jaderné elektrárny na základě
uvedených hodnot „ spalných tepel“.
• Obě porovnávané elektrárny mají výkon: 1000 MWe a
tepelnou účinnost: 33 %.
• Uhelná elektrárna: spotřebuje 3.2 milionů tun černého
uhlí a vyprodukuje ~ 7 milionů tun CO2, <104 tun SO2 1) ,
2*105 tun popílku – vše za 1 rok.
• Jaderná elektrárna: za stejné období spotřebuje 24 t
uranu ve formě 27t UO2 obohaceného izotopem 235U na
~ 4%.To vyžaduje 200 t přírodního uranu, k tomu je
zapotřebí 20 000 t uranové rudy. Zhruba 27 t použitého
paliva obsahuje 700 kg vysoce aktivních radioaktivních
odpadů, které je třeba po dlouhou dobu izolovat od ŽP.
•

1) údaj významně závisí na obsahu síry v palivu a na účinnosti
odsiřovacího procesu
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Významné jaderné reakce izotopů uranu
Štěpná reakce (jaderné štěpení) je jaderná reakce, při níž
se jádro atomu rozštěpí na lehčí jádra , často při současné
emisi neutronů a fotonů.
Štěpení těžkých prvků je reakce vysoce exoergická.
Energie reakce je představována především kinetickou
energií štěpných fragmentů.
K jaderné řetězové reakci dochází , jestliže jedna jaderná
reakce způsobí v průměru jednu nebo více jaderných
reakcí.
Ke štěpné řetězové reakci dochází při interakci neutronů a
štěpitelných izotopů např. 235U a 238U.
49

Štěpení 235U
Vznik konkrétních štěpných produktů a počet
okamžitých neutronů z kteréhokoliv štěpného procesu
jsou určovány pravděpodobnostními zákony, takže
nelze předpovědět způsob rozpadu daného složeného
jádra
U +n→

235

U +n→

235

U→

236

U→

236

U +n→

235

144

94

Ba + 89 Kr + 3n + 177MeV

Zr + 139Te + 3n + 197MeV

U→

236

1 eV = 1.6*1019 J,

94

Sr + 140 Xe + 2n
1 MeV = 1.6*1013 J
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Příklad štěpné reakce 235U a následné přeměny
primárně vzniklých štěpných produktů

235

U + n→

236

β
90

−

Kr →
33 s

β
90

Rb

β−
143

Ba

→
0.5 min

U → Kr +
*

90

−

→
2.7 m in

β
90

La →
12 min

−

Sr →
28 r

β−
143

143
β

90

β−
Ce →

143

33h

Ba + 3n

−

Y →
64 h

90

Z r ( stab .)

β−
143

Pr →

143

Nb( stab.)

13.7d
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Neutronový záchyt izotopem 238U
Neutronový záchyt - jaderná reakce, při které atomové
jádro pohltí jeden nebo více neutronů a vznikne těžší
jádro.
238U

není přímo použitelný jako štěpitelný materiál (je
štěpitelný neutrony o energii > 1 MeV). V tzv. množivých
reaktorech může být použit ke tvorbě štěpitelného 239Pu
β−
238
0
239
U
+
n
→
→
92
1
92 U
2 3 m in

β−
239
→
93 N p
2 .3 6 d

239
94

Pu

Np i Pu může být dalšími záchytnými reakcemi a následnými
přeměnami β- transformováno na vyšší transuranové prvky.
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Příprava štěpitelného izotopu 233U.
Alternativa ke konvenčnímu palivovému cyklu uran/
plutonium je založena na použití thoria.
232Th

- prakticky jediný v přírodě se vyskytující izotop.
V zemské kůře je zhruba 3 krát více zastoupen než
uran.
Záchytnou reakcí následovanou dvěma přeměnami βmůže být přeměněn na štěpitelný 233U.

β−
Th + 01 n →

232
90

Th →
22.3m

233
90

β−
233
91

Pa →
27.0d

233
92

U
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Přibližný informativní výpočet elektrického výkonu
potřebného k výrobě vodíku pro pokrytí roční spotřeby pro
přepravu v USA v roce 1997.
(podle údajů Argonne National Laboratory a Department of Energy)

Počet ujetých mil v USA v roce 1997 – 2.6*1012
Střední spotřeba vodíku na 1 míli– 0.013 kg H2/1 míli
Celkové potřebné množství vodíku – 3.4*107 tun H2
Energie potřebná na výrobu 1 kg H2 – 50 kWh/ kg
Potřebný instalovaný elektrický výkon – 196 GWe tedy
196 elektrárenských bloků o výkonu 1000 MWe
Celkový instalovaný výkon jaderných elektráren v USA v
roce 2011 byl přibližně poloviční
54

Systém fyzických bariér proti šíření ionizujícího
záření a radionuklidů.
•

•
•

•

Palivové pelety : Radioaktivní štěpné produkty zůstávají převážně
zachyceny uvnitř krystalové struktury tuhých keramických pelet
(UO2).
Palivové tyče (palivové elementy) :Plynotěsně uzavřené trubice ze
speciální slitiny Zircaloy obsahující keramické pelety UO2 .
Tlaková nádoba :Hermeticky uzavřená konstrukce primárního
okruhu z nerezové oceli se stěnami nádoby o tloušťce až 30 cm ,
odolná vůči tlakovému, dynamickému, teplotnímu a radiačnímu
zatížení.
Budova reaktoru (kontejnment) :Železobetonová obestavba
primárního okruhu a ochranná obálka o tloušťce 1.2 m s ocelovou
výstelkou.

55

Jaderná bezpečnost
Jaderná bezpečnost – soubor opatření zaměřených na
předcházení jaderným a radiačním nehodám nebo
omezení jejich důsledků.
Reaktorové bezpečnostní systémy jsou:
Aktivní – aktivované operátorem, automatickým řídícím
systémem nebo mechanicky v odezvě na bezpečnostní
problém nebo neobvyklou situaci (havarijní chlazení
aktivní zóny,potlačení tlaku v kontejnmentu).
Pasivní – inherentně bezpečné a plně pasivní systémy
jsou založeny na základních fyzikálních zákonech,
působí samočinně, nezávisle na fungování inženýrských
komponent ( záporný koeficient reaktivity, havarijní
56
tyče).
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Globální tok obnovitelných energií v porovnání se
spotřebou fosilních paliv v roce 2000.
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Postupný přechod k novým zdrojům energie je
považován za nevyhnutelný!!
Faktory ovlivňující přechod k nefosilním zdrojům energie:
1. Rozsah přechodu od fosilních zdrojů k nefosilním.
Polovina 19. století – počátek přechodu k fosilním zdrojům energie
~ 85 % celkových primárních energetických zdrojů je odvozeno od
biomasy, do konce století dosáhl energetický výkon z fosilních
zdrojů 0.7 TW ( 1TW = 1012 W) – stejné úrovně jako příspěvek od
biomasy.
Rok 2005 ~ 85 % globální spotřeby energie kryto z fosilních paliv, k
nahrazeni 50 % fosilních paliv (uhlí + uhlovodíky) obnovitelnou
energií v následujících desetiletích by znamenalo nahradit
energetický příkon na úrovni 6 TW!!!
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2. Hustota energie (spalné teplo).
Biomasa
12 -15 MJ/kg

→

uhlí
25-30 MJ/kg

→

uhlovodíky
42 MJ/kg

Paliva s nižší hustotou energie (spalného tepla) byla narazena palivy s
vyšší hustotou energie. Pro zajištění ekvivalentního energetického
výstupu při návratu k tuhým biopalivům jsou nutné:
Téměř 3 kg fytomasy k nahrazení 1 kg fosilních paliv, při náhradě
benzinu etanolem vyrobeným z fytomasy je tento poměr ~ 1.5.

3. Výkonová hustota produkované energie.
Množství energie produkované za jednotku času vztažené na jednotku
plochy zemského povrchu – W/m2 .
Výkonové hustoty energetických zdrojů: fosilní paliva – 102 až 103,
energie z biomasy - < 1, elektrická energie z vodních a větrných
elektráren - < 10 , fotovoltaické články - ~ 20.
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Pokračování bodu 3 z předchozího snímku
Současný, na fosilních palivech založený způsob výroby paliv a
elektrické energie, se vyznačuje výkonovými hustotami o 1 až 3 řády
vyššími, než obvyklé výkonové hustoty komerčních energií potřebných
pro stavby pro bydlení i výrobní závody. Při uvažovaném budoucím
„solárním „ zajištění alespoň stejných energetických potřeb by potřebná
plocha fotovoltaických panelů, vyjádřená v násobcích plochy střechy
uvažovaného objektu , činila:
Rodinný dům – 1, hypermarket – 10 , výšková mnohapodlažní stavba –
1000.

4. Časová proměnlivost obnovitelných zdrojů.
Minimální potřebné množství energie pro zajištění základní denní
spotřeby se neustále zvyšuje.
Tepelné elektrárny pracují s vysokým ročním využitím: uhelné > 75 %,
jaderné > 90%.
Vítr i možnosti využití slunečního záření jsou proměnlivé a nelze
předpokládat tak vysoké využití.
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Pokračování bodu 4 z předchozího snímku:
Podle údajů z roku 2004 bylo roční využití větrných elektráren v Dánsku,
Německu a Španělsku 20 až25 %.
Není stále dostatečně zvládnuto uchovávání větrem a slunečním
zářením generované elektrické energie. Proměnlivý charakter těchto
zdrojů způsobuje nestabilitu rozvodné sítě.

5. Geografické rozdělení.
Podobně jako fosilní zdroje jsou i obnovitelné zdroje energie na
zemském povrchu rozděleny nerovnoměrně.
Mnohé industrializované a hustě obydlené oblasti nemají dostatečné
lokálně dostupné obnovitelné zdroje. Mnohá místa s dobrou možností
využití sluneční a větrné energie jsou vzdálena od míst spotřeby ⇒
nutnost vybudování rozsáhlé infrastruktury.
Je málo míst s nejlepším potenciálem využití geotermální energie,
energie mořských vln a slapových vln.
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Reaktory IV. generace
Výzkumný program vývojových typů reaktorů iniciovaný
„Generation IV. International Forum“ – (GIF)
Hlavní cíle programu:
• Zvýšení jaderné bezpečnosti.
• Zlepšení opatření proti zneužití jaderného materiálu.
•Minimalizace vzniku jaderného odpadu.
• Větší využití přírodních zdrojů uranu, případně thoria.
• Snížení investičních i provozních nákladů nově vyvíjených
systémů.
Vývoj se zaměřil na nejslibnější technologie a systémy, které by
nejpravděpodobněji umožnily dosáhnout uvedených cílů
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Požadované přínosy vybraných typů reaktorů.
• Vyšší celková účinnost systému ( nadkritický reaktor η ~ 45%, GFR
60MWt/288MWe ⇒ 48 % syst.).
• Využití procesního tepla (870→950 oC, výroba vodíku).
• Snížení „doby života“ jaderného odpadu na stovky let.
• 100 až 300 krát vyšší energetické využití základní suroviny (rychlé
množivé reaktory).
• Schopnost využívat jaderný odpad současných reaktorů k výrobě
energie.
• Zvýšená provozní bezpečnost.

Komerční nasazení těchto reaktorů se nepředpokládá
před rokem 2030!!
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Měrná spotřeba energie a energetická účinnost
výroby vodíku elektrolýzou
Výrobce

Spotřeba energie(kWh/kg H2)

Energet. účinnost %

Stuart: IMET 1000

53.4

73

Teledyne:EC-750

62.3

63

Proton: HOGEN

70.1

56

Norsk Hydro: No 5040

53.5

73

Avalence: Hydrofiller 175

60.5
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Energetická účinnost: Podíl horní hodnoty spalného tepla
H2 ( 39 kWh/kg) a měrné spotřeby energie
Budoucí předpokládaná měrná spotřeba energie:
50 kWh/kg H2
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Závislost tepelné účinnosti motoru s vnitřním
spalováním vodíku na jeho zatížení.
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Porovnání účinností vodíkového motoru s vnitřním
spalováním a pohonu s vodíkovými palivovými
články.
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Palivové články.
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Metody výroby vodíku s použitím jaderné energie
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• Z fosilních paliv

Výroba vodíku

- Ze zemního plynu:
reforming SMR),
(ATR).

Parní reforming (parní metanový
Parciální oxidace (POX), Autotermní reforming

- Z uhlí: Splyňováním (uhlí, koks), Parní reforming, Fischer –
Tropschovou (FT) syntézou.

• Z biomasy Splyňováním, Pyrolýzou, Fischer – Tropschovou (FT)
syntézou

• Rozkladem vody
- Elektrolýzou vody, Elektrolýzou alkalických roztoků, Elektrolýzou s
polymerní membránou, Vysokoteplotní elektrolýzou, Fotolýzou vody,
Vysokoteplotním rozkladem, Termochemickým rozkladem.
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Modulární heliem chlazený reaktor HMR
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Modulární heliem chlazený reaktor HMR
• Reaktor se skládá z 600 MW(t) modulů umístěných v
podzemních silech
•Pasivně bezpečný s vysokoteplotním keramickým
palivem
• Umožňuje dosáhnout vysoké teploty chladiva: 850 až
950 oC
• Ve spojení s plynovou turbinou GT-MHR účinnost 48 %
• Ve spojení s termochemickým cyklem S –I pro produkci
vodíku – 50%
• Snižuje náklady a minimalizuje vznik odpadů
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Keramické palivo zachovává integritu při vysoké
teplotě
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Postup výroby metanolu, vodíku a dieselového
paliva zplynováním biomasy.
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Parní reforming vyšších uhlovodíků a etanolu.

CmHn + 2m H2O → ( 2m+n/2) H2 + m CO2
CH4 + 2H2O → 4H2 + CO2
C2H5OH + H2O + teplo → 2CO + 4H2
CO + H2O → CO2 + H2 + teplo
82

Bioetanol.
Bioetanol: vzniká etanolovou fermentací glukózy, která se
rozkládá na etanol a oxid uhličitý.
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + teplo
− glukóza se vytváří v rostlinách fotosyntetickou přeměnou:
6 CO2 + 6 H2O+ světlo → C6H12O6 + O2
− při spalování etanolu s kyslíkem vzniká CO2, H2O a teplo
CH3CH2OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + teplo
Výrobní postup: mikrobiální fermentace cukrů → destilace
→ dehydratace → denaturace
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Biopaliva
• Biomasa – obnovitelný zdroj energie, biologický materiál
z žijících nebo nedávno žijících organizmů ( C, H, O).
• Biopalivo – palivo vzniklé cílenou výrobou nebo
přípravou z biomasy a biologického odpadu.
• Bioetanol – etanol vyrobený technologií alkoholového
kvašení z biomasy.
• Bionafta – palivo pro vznětové motory na bázi metyl
esterů nenasycených mastných kyselin rostlinného
původu.
• Bioplyn – plyn vznikající při biologickém rozkladu
organické hmoty za nepřítomnosti kyslíku.
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LCA analýza
Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment)

− analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů
technologií, výrobků a služeb (obecně lidských produktů) s
ohledem na jejich životní cyklus,
− dopady jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu
materiálových a energetických toků, které systém vyměňuje
se svým okolím (životním prostředím),
− dopady jsou vyjadřovány pomocí kategorie dopadů,
− ke kvantifikaci jednotlivých kategorií se používají
indikátory kategorie odpadů,
− standardizace pomocí ČSN EN ISO 14040 a 14044.
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Well –To – Wheels analýza
„od vrtu na kola „ analýza
WTW analýza – specifická varianta LCA studie pro
hodnocení paliv používaných v dopravě.
− Kategorie dopadů:
1. globální oteplování ( dopady vyvolané emisí
skleníkových (radiačně aktivních - RA) plynů,
zvýrazňujících působení skleníkového jevu).
2. energetická bilance (energetické nároky procesů a
technologických postupů získávání alternativních zdrojů
energie).
− Indikátory kategorie dopadů:
ad1): emise RA plynů vyjádřená CO2 ekv, 2): spotřeba
energie – viz následující snímek.
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WTW analýza
− je rozdělena na dvě etapy: WTT (Well To Tank) „od vrtu
do nádrže“ a TTW (Tank To Wheels) „z nádrže na kola“
− celková WTW energie(MJ/10 km)=TTW energie (MJf/100
km)*(1+WTT celková spotřebovaná energie (MJxt/MJf)),
− WTW emise RA plynů (g CO2 ekv/100 km)=TTW emise RA
plynů (g CO2 ekv/100 km)+ TTW energie (MJf/100 km)*WTT
emise RA plynů (g CO2 ekv/MJf),
− MJf – vztaženo k energii obsažené v palivu, MJxt –
celková dodatečná vnější energie potřebná k vytvoření 1
MJ paliva z primárního zdroje energie.
− WTT – spotřebovaná energie (s vyloučením
energetického obsahu samotného paliva) na jednotku
energie obsažené v palivu.
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Proč je obnovitelná energie důležitá?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ochraňuje životní prostředí a zdraví vyloučením, případně
snižováním emisí, které přispívají ke tvorbě smogu a globálnímu
oteplování, snižuje spotřebu vody, tepelné znečištění, množství
odpadů a hladinu hluku.
Urychluje ekonomický rozvoj a vytváří nové pracovní příležitosti.
Představuje konkurenci pomáhající brzdit růst cen fosilních paliv.
Zlepšuje národní bezpečnost.
Diverzifikuje “energetický mix“ a zvyšuje spolehlivost zásob paliv.
Chrání ekonomiku před výkyvy cen fosilních paliv a snížením nebo
přerušením jejich dodávek
Snižuje rostoucí závislost na dovozu paliv a elektrické energie
Snižuje cenu současných i budoucích ekologických regulačních
opatření
Zachovává surovinové zdroje pro příští generace
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Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané
použitím biopaliv.
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Příklady uhlíkových stop z výroby elektřiny
Země nebo region
/ kWh
Finsko
Německo
Norsko
Švédsko
Švýcarsko
UCTE (viz dole)
Velká Británie
USA

Uhlíková stopa g CO2 ekv / MJ
122
184
2
10,8
5
141
165
209

g CO2 ekv

439
662
8
38,9
19
506
594
752

Nejrozsáhlejší evropská síť patří UCTE (Svazu pro koordinaci
přenosu elektrické energie), který představuje skupinu 24 států
přibližně odpovídajících Evropské unii (plus Švýcarsko a některé
balkánské země, bez Britských ostrovů, Finska a Švédska).
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Uhlíková stopa
Uhlíková stopa – suma emisí skleníkových plynů- GHG (Greenhouse
Gases), vznikajících v souvislosti s nějakým výrobkem nebo službou.
− vyjadřuje míru příspěvku daného výrobku nebo služby ke globálnímu
oteplování,
− pro daný plyn je vyjadřována prostřednictvím účinku ekvivalentního
hmotnostního množství oxidu uhličitého – CO2 ekv
− mCO2 ekv = a * b , kde
a značí hmotnostní množství vzniklého skleníkového (radiačně aktivního
RA) plynu a b je jeho potenciál globálního oteplování GWP (Global
Warming Potential),
− GWP – představuje celkový vliv daného plynu na globální oteplování v
průběhu určitého časového intervalu (zpravidla 100 let), vyjádřený
ekvivalentním množstvím CO2.
− postupně zpřesňované hodnoty GWP jsou uváděny v hodnotících
zprávách IPCC - Mezivládního panelu pro změny klimatu.
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Palivové články
( FC – Fuel Cell)
Palivový článek – zařízení přeměňující chemickou energii
paliva na energii elektrickou při chemické reakci s kyslíkem
nebo jiným oxidačním činidlem.
− palivo: nejčastěji H2, uhlovodíky (zemní plyn), alkoholy
(metanol, etanol),
− jednotlivé články poskytují napětí ~ 0.7 V ⇒ sériové ,
paralelní řazení,
− dále vytvářejí: vodu, teplo, v závislosti na použitém palivu
NO2 a další emise,
− energetická účinnost: 40 – 60 % až 80 % při využití
odpadního tepla
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Hlavní části palivového článku.
•
•
•

•

•
•
•

Anoda: záporná část, probíhá zde katalytická oxidace paliva
(obvykle H2) ⇒ vzniká kladně nabitý iont paliva + volný elektron.
2H2 → 4H+ + 4e- oxidace
Elektrolyt: zprostředkuje přenos nábojů mezi částmi elektrolytu,
vytvořené ionty jím procházejí, volné elektrony nikoliv – volné
elektrony procházejí vnějším obvodem (elektrický proud) ke katodě,
Katoda: kladná část, Ionty prošlé elektrolytem se opět spojí s
elektrony a po reakci s další složkou (obvykle kyslíkem) vzniká voda
nebo CO2.
O2 + 4e- → 2O2redukce
2O2- + 4H+ → 2H2O
Celková reakce:: 2H2 + O2 → 2H2O
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Hlavní typy palivových článků.
Palivové články se rozlišují podle typu elektrolytu.
− s alkalickým elektrolytem (AFC): vodný roztok NaOH, KOH,
palivo: čistý H2, oxidovadlo: čistý O2, katalyzátor: Ni, Ag, ušlechtilé
kovy,
− s polymerní membránou (PEM): sulfononované
fluoropolymery, katalyzátor: Pt, slitiny Pt kovů,

− s kyselinou fosforečnou (PAFC): 100 % H3PO4 fixována v
matrici SiC, 150 – 200 oC,

− s roztavenými uhličitany (MCFC): tavenina směsi uhličitanů
(Li, Na, K) v matrici tvořené LIAlO2 600- 700 oC, nevyžadují drahé
katalyzátory,

− s tuhými oxidy (SOFC): keramické membrány na bázi ZrO2
stabilizované Y2O3, 800-1000 oC.
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Palivové články mohou být
používány ve spojení se systémy kombinované výroby
tepla a a jiných druhů energie (CHP).
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Schematické znázornění dějů v palivovém článku
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Porovnání způsobů využití elektrické energie pro
pohon vozidel.

97

Příklady uhlíkových stop z výroby elektřiny.

UCTE (Svaz pro koordinaci přenosu energie) nejrozsáhlejší evropská
síť sdružující 24 zemí (plus Švýcarsko, některé balkánské státy, bez
Britských ostrovů).
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Výroba nosičů energie z primárních zdrojů
Primární energie
Fosilní palivo
uhlí, ropa, zemní plyn

Jaderná energie

Obnovitelné energie

Nosič energie
Uhlovodíky

Benzin, kerosin, LPG, CNG
DME, etanol

Elektřina

Vodík
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Pozoruhodné výroky o energii:
Pro moderní industrializovanou ekonomiku má energie
prvořadou důležitost. Závažné selhání nebo přerušení
dodávky energie by bezprostředně vedlo k téměř
úplnému zhroucení veřejného i soukromého života v
průmyslově rozvinutých zemích. To musí být náležitě
zohledněno v jakémkoliv scénáři budoucího vývoje.
Výrok prezidenta Obamy v Kongresu USA v únoru 2009:
„Víme, že země, která využívá čistou obnovitelnou energii
povede 21. století.“
Prohlášení premiéra Nečase na pražském jaderném fóru
konaném 19. – 20. 5. 2011: „ Jaderná energie v Česku je
a bude součástí energetického mixu.“
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Vozidlový vodíkový motor s vnitřním spalováním
− vodíkový motor s vnitřním spalováním je v podstatě
modifikovanou verzí klasického benzínového spalovacího
motoru,
− úpravy souvisejí s přechodem na plynné palivo a vyšší
pracovní teploty motoru, stechiometrický hmotnostní poměr
spalovací vzduch / vodík = 34.33/1.0
− výkon vodíkového motoru s přímým vstřikem je o 20 %
vyšší v porovnání s benzinovým motorem
− při spalování vodíku se vzduchem vzniká pouze voda a
zanedbatelné množství oxidů dusíku,
− úpravy zvyšují cenu motoru v porovnání s benzinovým
motorem zhruba 1.5 krát.
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IPCC faktory skleníkových plynů
(faktory doporučené 4. hodnotící zprávou [IPCC 2007a]).

Skleníkový plyn
CO2
metan (CH4)
oxid dusný (N2O)

t CO2 ekv / t
1
25
298

Ostatní skleníkové plyny nejsou v souvislosti
s uvažovanými způsoby přípravy fosilních
nebo obnovitelných paliv pro motorová
vozidla emitovány ve významných
množstvích.
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Zplynování
− Zplynování uhlí: uhlí je endoergickou reakcí probíhající za
zvýšeného tlaku působením vodní páry a řízeného množství
kyslíku konvertováno na plynnou směs (syngas) tvořenou
vodíkem, oxidem uhelnatým CO, oxidem uhličitým CO2 a
některými dalšími sloučeninami. CO v další jednotce reaguje
s vodou (posouvací reakce) za vzniku dalšího vodíku a CO2.
− v uhlí bitumenózního typu je přibližně obsaženo 0.8 atomu
vodíku na jeden atom uhlíku, zplyňovací reakce může být
nestechiometricky vyjádřena jako:
CH0.8 + O2 + H2O → CO + CO2 + H2 + další sloučeniny
CO + H2O → CO2 +H2
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Fischer – Tropschova syntéza.
− soustava chemických reakcí, při kterých se za
působení katalyzátoru (Co, Ni Ru) přeměňuje směs CO
a H2 na kapalné uhlovodíky,
− žádanými uhlovodíky jsou alkány ( uhlovodíky s
přímým řetězcem s uhlíky vázanými jednoduchými
vazbami: -C-C-C-C-)
(2n + 1)H2 + nCO → CnH2n+2 + nH2O
− pro úpravu složení reakční směsi lze použít „posouvací
„ reakci
H2O + CO → H2 + CO2
(zdroj H2 na úkor CO)
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Haváriejaderné elektrárny ve Fukušimě
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Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě.
(zkrácený popis časového vývoje události)

• Jaderná elektrárna Fukushima-Daiichi je tvořena šesti
oddělenými BWR typ MARK -1, navrženými společností
General Electric (GE)
• V okamžiku zemětřesení byly v provozu jednotky 1→ 3,
které byly automaticky odstaveny, současně byly
aktivovány náhradní el.generátory pro napájení řídících
a chladících systémů.
• Následná vlna tsunami o výšce ~14 m ( reaktory byly
navrženy aby odolaly výšce 5.7 m) přerušila dodávku el.
energie z rozvodné sítě, zaplavila náhradní generátory,
došlo k výpadku čerpadel systémů zajišťujících havarijní
dochlazování reaktorů ⇒ postupné přehřívání jádra
reaktorů.
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Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě
• V následujícím období (dny, týdny) došlo k částečnému
tavení aktivní zóny reaktorů, explozím, pravděpodobně
způsobeným nahromaděním vodíku, poškození
tlakových nádob, destrukci reaktorových budov.
• V důsledku toho došlo v několika vlnách k úniku
radioaktivity do atmosféry ( 131I, 137Cs a další), celková
aktivita odhadována na 630 000-770 000 TBq (1/7
aktivity při havárii v Černobylu) a do mořské vody.
• Bylo vytvořeno bezpečnostní ochranné pásmo do
vzdálenosti 30 km od elektrárny, z oblasti bylo
evakuováno 200 000 lidí.
• Havárie byla hodnocena stupněm 7 (velmi těžká havárie)
na sedmistupňové Mezinárodní stupnici jaderných
107
událostí

Ohlasy na havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě
Havárie může mít dlouhodobé důsledky pro budoucí vývoj
jaderné energetiky:
− německé jaderné elektrárny musí být na základě vládního
rozhodnutí uzavřeny do roku 2020
− žádné nové jaderné elektrárny nebudou postaveny ve
Švýcarsku
− italská vláda nebude pokračovat v realizaci jaderného
programu, pokud v rámci EU nebudou poskytnuty plné
záruky bezpečnosti
− dle sdělení hlavního inspektora jaderných zařízení v
Británii jsou současná bezpečnostní opatření přiměřená.
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Ohlasy na havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě
Za ohlasy ve prospěch jaderné energetiky: převzato z [ World
Nuclear News, z 16. 12. 2011] V uveřejněné „Cestovní mapě „
Evropské komise ohledně snížení emisí skleníkových plynů do roku
2050 se uvádí: „Jaderná energie zůstane důležitou částí evropského
energetického mixu“.
Ze zprávy britského Commitee on Climate Change: “ Jaderná energie se
v současné době jeví jako nejefektivnější z nízkouhlíkových technologií
výroby energie.“

Argumenty odpůrců jaderné energetiky: vysoké investiční,
provozní a udržovací náklady součástí jaderného palivového cyklu,
zacházení s radioaktivními odpady, obtížné efektivní regulování
environmentálních a lidských bezpečnostních rizik, těžba a přepracování
jaderného paliva jsou energeticky náročné, jaderný palivový cyklus není
bezuhlíkový, zásoby základní suroviny jsou omezené.
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