Obnovitelné
zdroje energie
Markéta Petříková

Obnovitelné
zdroje energie
• Mezi módní témata patří obavy o brzké vyčerpání zásob
fosilních paliv, strach z jaderné energetiky a zájem o
obnovitelné zdroje energie.
• Týkají se různých strojů či zařízení, pro lepší
přehlednost jsou vyčleněny do kapitol
•
•
•
•

větrná energie
fotočlánky
vodní energie
snižování emisí

• Cílem není jednostranná kritika ani jednostranné
velebení té které energie,
ale snaha o objektivní zhodnocení.

Větrná energie
• Energii větru je třeba nějak akumulovat
nebo ji prodávat do připojené veřejné sítě
za velmi výhodnou dotovanou cenu a
případný nedostatek energie koupit za
cenu nižší, než za kterou se prodává větrná
energie.
• Problémy se zajištěním a udržováním
určitého nezbytného pohotového zdroje se
tak přenesou na někoho jiného a výhody
spojené s výrazným a ideologickým
dotováním větrné energie si šibalský
uživatel ponechá pro sebe.

Větrná energie
• Probíhají sveřepé diskuse o tomto
druhu získávání elektrické energie
z kinetické energie větru,
podporované štědrými dotacemi na
dovoz systémů ze zahraničí.
• Nevýhodou je, že tato energie je
k dispozici jen podle počasí – musí
foukat vítr, ale zase ne moc kvůli
pevnostnímu namáhání velkých listů
rotoru, jinak není tento druh energie
k dispozici.

Fotočlánky
•

Další nákladná možnost k přeměně energie slunečního světla na
elektrickou energii.

•

Tvrdí se, že náklady na výrobu fotočlánků jsou větší než energie
získaná z hotového výrobku po dobu jeho životnosti.

•

Nevýhodou je podobně jako u větrné energie především to, že
elektrická energie je k dispozici tehdy, když je světlo a ne tehdy,
když ji potřebujeme, tj. například ke svícení právě v noci.

•

Pro praktickou potřebu je tedy třeba energii akumulovat nebo
mít fotočlánek spojený s veřejnou sítí, kam se přebytek energie
draze s dotací prodá a nedostatek se levně odkoupí.

•

Opět šibalské řešení :o))

Vodní energie
• Vhodný způsob využití polohové energie
vody k přeměně na kinetickou energii a
poté na mechanickou práci.
• Výhodné je to, že využití nezávisí na
Carnotově zákonu, tedy účinnost je proti
tepelným oběhům podstatně vyšší, je
snižována pouze průtokovými ztrátami

Vodní energie
• Česká republika má tu nevýhodu, že je situováno na
střeše Evropy, odkud voda pouze odtéká a žádná
nepřitéká.
• Chybí tu i vysoké hory, kde je automaticky k dispozici
vysoký potenciál vody z hor.
• Naproti tomu například Rakousko má mnoho horských
vodních elektráren využívajících vysoký spád menších
toků a má také Dunaj. Ten v Rakousku prakticky nemá
volný vodní tok, protože od Pasova do Vídně protéká
soustavou na sebe navazujících přehradních nádrží.
• Naproti tomu výrazné ideologické vlivy působí na to, že
se u nás už velké vodní elektrárny nestaví

Vodní energie

• Výhodou vodních elektráren je poměrně krátká
doba k dosažení plného výkonu, tedy použití ke
krytí energetických špiček.
• Další výhodou je aplikace tzv. přečerpávací
vodní elektrárny k akumulaci mimošpičkové
energie přečerpáváním vody do výše položené
nádrže, odkud se ve špičce voda vypouští zpět
do spodní nádrže přes turbínu

Vodní energie
• Různé propagované malé vodní
zdroje jsou využitelné pro malou
spotřebu. Na příklad na úseku Černé
Nisy na úseku několika kilometrů
mezi Rudolfovem a Stráží nad Nisou
bylo v r. 1945 ke 20 vodních
elektráren pro potřebu jednotlivých
malých provozů.
• Dodnes tam zůstala v provozu jen
jediná, ostatní skončily ve sběru.

Vodní energie
• Drobné zdroje, využívající tzv. mikrospády
okolo 1 m a malé průtoky, lze považovat
spíš za zajímavé technické hříčky pro
drobné spotřebitele a ne za zařízení,
kterými by se daly zásobovat velké provozy
s velkou spotřebou.
• Podobně kola vložená do proudu řeky na
principu Archimedova šroubu jsou
principiálně shodná s reverzním zařízením
používaným už ve starém Egyptě pro
mechanické čerpání vody z Nilu.

Spalování biomasy
• Na vypěstování biomasy je zapotřebí jisté množství
energie – např. pro rychle rostoucí byliny je třeba zorat,
uvláčet a osít pole, pak počkat, až rostliny vyrostou, pak
je sklidit a odvézt ke zpracování.
• Na to je třeba ohromné množství energie resp. nafty pro
pohon strojů.
• Další velké množství energie je třeba k usušení biomasy,
nebo je třeba čekat mnoho měsíců na přirozené vysušení,
pokud ale moc neprší.
• Rovněž úprava do obchodně vhodného tvaru (pelety
apod.) a jejich distribuce jsou činnosti energeticky
značně náročné.

Spalování biomasy
• Jen stěží si lze představit, že by
obyvatelé sídlišť přes léto pracovali
v lesích desítky kilometrů od sídlišť,
tam řezali dřevo, přepravovali je na
sídliště, tam je aspoň rok sušili a
pak s tím topili, aby využili
obnovitelné zdroje.
• Naproti tomu na samotu u lesa je asi
zbytečné kupovat uhlí či stavět
plynovod.

Snižování emisí CO2
• Emise skleníkových plynů, mezi
něž patří CO2, vznikající
spalováním fosilních paliv,
dýcháním lidí a živočichů apod.,
vzrostla za posledních 100 let
prý asi o 50%. Tj. z objemového
podílu 0,03% v atmosférickém
vzduchu na 0,04%. K tomu jen
dvě poznámky:

Snižování emisí CO2
• Měření se provádí převážně tam, kde jsou
lidé a kde je významné ovlivnění jejich
činností. Tedy v místech, kde lze očekávat
místní zvýšení koncentrace CO2. Na Zemi
jsou však i rozsáhlé oblasti, kde žádná
měření nejsou k dispozici.
• Přesnost obvyklých provozních přístrojů je
2,5 – 4 %, laboratorních 0,5 – 1,5%.
Stanovení podílu řádu setin % může být
v řadě případů obtížné.

Snižování emisí CO2
• Se vzrůstem podílu skleníkových plynů
v atmosféře údajně vzrůstá i teplota
ovzduší a moří a rozpouštějí se ledovce
okolo severního pólu.
• Nic nového pod Sluncem, v době římské se
ve Velké Británii pěstovala teplomilná
vinná réva a Grónsko bylo zelenou zemí.
• Údajné katastrofické scénáře, živené filmy
z Hollywoodu, se zabývají výpočty, o kolik
metrů stoupne hladina moří po rozpuštění
arktických ledovců.

Snižování emisí CO2
• Ten, kdo dával ve škole pozor, ví, že objem ledu je
asi o 10% větší než objem stejné hmoty vody. Tedy
po rozpuštění arktických ledovců hladina oceánů
klesne.
• Na druhé straně antarktický ledovec, umístěný na
pevnině, se údajně zvětšuje.
• Každý ledovec trvale pomalu stéká do údolí a
jakmile se jeho čelo octne na břehu moře nad
vodou bez podpory terénem, musí se ulomit.
• Tento děj je velmi fotogenický a lze s ním dobře
strašit ty, co ve škole pozor moc nedávali.

• Obecně lze říci, že každý z uvedených
způsobů má své přednosti, ale i nedostatky.
• Při úvahách o použití příslušné technologii
vzít v úvahu všechna hlediska, bez ohledu na
ideologii a úzké skupinové zájmy a dospět ke
kompromisu.
• Pokud je příslušné médium na místě
k dispozici, je použití zřejmě vhodné, ale
nelze tento závěr paušalizovat a vynucovat ho
i tam, kde pro něj nejsou splněny základní
předpoklady vhodného využití

• V každém případě je zřejmé, že pro takové doplňkové
zdroje energie je třeba mít nějakou solidní a stabilní
energetickou soustavu, která zajistí základní
zásobování celého systému elektrickou energií i
v době, kdy tyto obnovitelné zdroje objektivně
nemohou fungovat.
• Taková nadřazená soustava musí mít nějaké záložní
zdroje, které nepracují a čekají na nutnost spuštění
v případu zvýšené spotřeby.
• Během nečinnosti takové zálohy se samozřejmě
neamortizuje vynaložená investice a to je pro jejich
soukromého majitele nevýhodné.
• Provoz energetické soustavy bez rezervy nebo
s nedostatečnou rezervou vede k přetížení systému a
následně k výpadku systému na velkém území

konec

