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Energetika, energetické stroje 

Pro život na Zemi má rozhodující význam zářivá energie Slunce. Příkon na 1 m2 horní vrstvy 
atmosféry v kolmém směru je cca 1,3 kW. Při průchodu zemskou atmosférou se sluneční záření
selektivně zeslabuje a cca 1/3 dopadajícího záření se odráží zpět do vesmíru, asi jednu třetinu 
pohltí oceány a cca 1/3 energie, pohlcená zemským povrchem, se přeměňuje na energii větru, 
mořských proudů, příboje a způsobuje též vodní koloběh v přírodě a tím obnovitelný energetický 
zdroj – vodní energii. Pouze 0,1 % energie přicházející energie od Slunce absorbují zelené rostliny 
v procesu fotosyntézy. Ohřátý zemský povrch vyzařuje infračervené záření, které je pohlcováno tzv. 
skleníkovými plny v atmosféře, zejména oxidem uhličitým. Tím dochází k nárůstu průměrné teploty 
ovzduší (skleníkovému jevu). Technický pokrok, rostoucí spotřeba energie a zejména spalování
fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn) způsobují akceleraci tohoto jevu (v r. 1980 byla průměrná
koncentrace CO2 v ovzduší 333 ppm, v současnosti je již 365 ppm a průměrný roční přírůstek je 
dnes 1,5 ppm).

Pozn.: Skleníkový efekt na planetě Venuši, jejíž atmosféra je převážně tvořena oxidem uhličitým, 
způsobil teploty cca 470°C.

Vývoj světové spotřeby energií je značně nerovnoměrný a z hlediska životního prostředí velmi 
nerozumný:
• Primitivní zemědělec z dob 5000 let př. Kr. měl roční spotřebu energie 20 GJ (takováto roční spotřeba na 
obyvatele je dnes ještě v některých afrických zemích)
• V Evropě je dnes roční spotřeba energie na osobu cca 200 GJ 
• V USA je současná roční spotřeba energie na osobu cca 350 GJ

Úsilí po zajištění trvale udržitelného vývoje lidské společnosti i zachování kvality života v současné vyspělé
civilizaci se již nemůže opírat o neustálý růst spotřeby energie, ale o úsporné a efektivní využívání
v technice, dopravě, ve službách a denním životě člověka.
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Perspektivou pro zajištění energetických nároků lidské společnosti je v současné době jaderná
energie. Nová řešení termonukleárních zdrojů energie jsou založena na slučování jader lehkých 
atomů, palivem jsou těžké izotopy vodíku deuterium a tritium (těžký vodík), jejichž zásoby v mořské
vodě jsou prakticky nevyčerpatelné: jde o nejnákladnější projekt lidstva s mimořádnými technickými 
nároky – teplota v reaktoru (tzv. Tokamaku) musí překročit 100 milionů stupňů (teplota uvnitř Slunce 
je 13 milionů stupňů). Jaderné elektrárny na tomto principu začnou být průmyslově vyráběny zřejmě
již v polovině tohoto století (optimistický odhad moskevského Kurčatovova institutu předpokládá, že 
výroba energie pomocí termojaderné fúze bude zahájena již ve 40. letech tohoto století): energetická
vydatnost termojaderné fúze je 4x větší než u jaderného štěpení a 10 000 000x větší než u fosilních paliv.
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Formy a přeměny energie

jaderná reakce-radioaktivita-jaderný reaktorjaderné výbuchyjaderná

-chem. reakcefluorescencegalvanické
články

hořenísvaly, výbušninychemická

-fotosyntézalaserysolární kolektorytlak zářenízářivá

urychlovačeelektrolýza, 
palivové články

výbojkytransformátoryel. topidlaelektromtoryelektrická

Termojaderná
reakce

-tepelné zářičetermočlánkyradiátorytepelné strojetepelná

---alternátorytřenívodní turbínymechanická

jadernáchemickázářiváelektrickátepelnámechanickáforma

Podíl energetických zdrojů na světové
spotřebě energie 

Ropa Uhlí zemní plyn vodní energie jaderná energie

44,5 % 20,2 % 18,5 % 9,2 % 7,6 %

Podíl energetických zdrojů na světové
produkci elektrické energie 

Uhlí jaderná energie vodní energie zemní plyn ropa

42,7 % 18,5 % 18,5 % 10,5 % 9,7 %

Podíl energetických zdrojů na produkci
Elektrické energie v ČR
Pro spotřebu el.energie v ČR je průměrné
roční nasazení cca 7500 MW.

7350 MW v uhelných elektrárnách
3700 MW v JE (Dukovany, Temelín)
725 MW vodní elektrárny
11775 MW celkový nainstalovaný výkon
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Vyčerpatelné zdroje energie

Energie z fosilních paliv: fosilní paliva jsou vyčerpatelným zdrojem energie a vytvářela se po 
miliony let z odumřelé biomasy. 
Uhlí, ropa, zemní plyn, bituminózní břidlice, asfaltické písky

Energie z jaderného paliva: vstupním palivem je slabě obohacený uran (obsah 235U činí 3,1-4,5 % 
a zbytek je tvořen izotopem 238U). Ve vyhořelém palivu je 0,7 – 1 % 235U a 93 – 94 % 238U, dále je 
zde 1 % štěpitelného izotopu plutonia 239Pu, asi 3,5 % štěpných produktů, 0,4 % 236U a 0,1 % 
transuranů, mezi které patří neptunium, americium a další nuklidy. Chemickým zpracováním 
vyhořelého paliva se získají izotopové směsi jednak uranu a jednak plutonia, které se vracejí zpět 
do výroby a reaktoru. Zbytek je radioaktivní odpad, který obsahuje štěpné produkty a transurany.
Vsázka do reaktoru je asi 81 tun uranového paliva ve tvaru malých válečků (pelet), které jsou 
uloženy v palivových proutcích (386 v jednom palivovém proutku). Jedna peleta má hmotnost 4,8 
gramů a energeticky nahrazuje 1,6 tuny hnědého uhlí.
JE Temelín ušetří ročně 15 milionů tun hnědého uhlí. Štěpitelný izotop 235U, kterého je v přírodním 
uranu asi jen 0,7 %, patří rovněž k vyčerpatelným energetických zdrojům.  

Paliva Výhřevnost (MJ.kg-1)

Hnědé uhlí 11,4

Suché dřevo 16,0

Černé uhlí 21,3

Benzin 42,7

Petrolej 44,4

Vodík 120

Jaderné palivo pro JE Temelín 3,9.106
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Energie obnovitelných zdrojů

Z hlediska časových měřítek života planetárního, živočišného či rostlinného můžeme formulovat 
některé zdroje energie jako obnovitelné. Zejména se jedná o energii vodní, biochemickou konverzi, 
geotermální energii, energii přílivu, odlivu a příboje, sluneční energii (záření, větrnou) a tepelnou 
energii oceánů. Využívání obnovitelných druhů energií v současnosti je jen zlomkem celkové
světové energetické spotřeby.

Vodní turbíny (Francisova, Peltonova, Kaplanova, … ) jsou technicky nejdokonalejší motory, které
dosahují účinnosti až 95 % a jejich provoz je zcela ekologický (Viktor Kaplan: 1876 – 1934, 
profesor na německé technice v Brně).
Velký význam pro hrazení špiček spotřeby v energetické síti mají přečerpávací vodní elektrárny. 
Tyto elektrárny mají vybudovanou umělou nádrž na kopci blízkém dolní nádrži (přehradě). V době
nadbytku elektrické energie je čerpána voda do horní nádrže pomocí čerpadel, které jsou vlastně
reverzně pracující turbíny (v ČR Štěchovice, Dalešice, Dlouhé Stráně – výkony 650 MW).  

Energie větrná: Využitelný výkon větru na Zemi se 
odhaduje asi na 3 TW (cca 1/3 současné spotřeby lidstva). 
Prakticky využitelné jsou rychlosti větru asi od 3 do 20 m/s. 
Výkon neporušeného proudu vzduchu je úměrný třetí
mocnině rychlosti. Současné moderní konstrukce větrných 
motorů využívají vztlakové síly při obtékání profilu lopatky 
vrtule: rychloběžné motory tohoto typu dosahují účinnosti 
až 48 %.
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(pro 1 kg pracovní látky):
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Potenciální energie vody je
v rozváděcích lopatkách 
přeměněna na kinetickou 
energii. V oběžném kole
turbíny se kinetická energie
přemění na mechanickou 
práci w, která je dodávána 
na hřídel el.generátoru.

Měrná práce 1 kg vody (pracovní látky) turbínou je TT hgw  0  .  Při hmotnostním průtoku 

vody turbínou  
m v [kg/s]  a mechanické účinnosti m potom výkon turbíny bude  

mTT wmP  

Příklad: Pro h0 = 50 m, Q = 10 m3/s, T = 0,9  a  m = 0,97  bude výkon turbíny  PT = 4,28 MW

Hydroelektrárna – schéma energetické bilance
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Energetika a tepelné energetické stroje:

Elektrárna je komplexní zařízení sloužící k transformaci různých druhů energie na energii elektrickou. Tepelná
elektrárna přeměňuje tepelnou energii (entalpický spád) v turbině na mechanickou práci, která je dále 
transformována v generátoru na elektrickou energii.

Teplárna je energetické zařízení jehož primárním cílem je výroba tepla ve formě páry a též výroba elektrické
energie.

Spalovna je energetické zařízení na termické využití odpadu. Produktem je teplo též ve formě páry a elektrická
energie.

Energetické stroje

Primární stroje: 
• generátory (kotle, plynové generátory, pece, palivové články, termochemické generátory, apod.)
• hnací stroje (parní stroje, parní turbíny, plynové turbíny, spalovací motory, vodní motory, větrné motory)
• pracovní způsoby hnacích strojů: objemový způsob u pístových strojů, dynamický způsob u lopatkových   
strojů

Sekundární stroje
• generátory (alternátory, čerpadla, chladící stroje, dynama, ventilátory, vývěvy apod.) 
• hnací stroje (elektromotory, pneumatické stoje, hydraulické stroje)
• měniče (transformátory, usměrňovače, výměníky, převodovky, škrtící ventily)
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Energie geotermální: Vysokoteplotní (parní) zdroje lze využívat v tepelných elektrárnách, 
nízkoteplotní zdroje k vytápění nebo v kombinaci s tepelnými čerpadly.

Na světě pracuje více než 5 milionů tepelných čerpadel o 
výkonech 5 až 20 kW pro rodinné domy a o výkonech 
stovek kW pro průmyslové využití. Tepelné čerpadlo 
pracuje na principu cyklů chladících strojů: převádí
nízkopotenciální teplo na vyšší energetickou hladinu 
vhodnou k vytápění či k ohřevu bazénové vody. Topný 
faktor, tj. poměr tepelného výkonu k příkonu kompresoru,
se pohybuje v hodnotách 2,5 až 5. Vysoký topný faktor 
dosahují tepelná čerpadla poháněná spalovacím motorem 
či spalovací turbinou, u kterých se k vytápění využívá i 
odpadní teplo z chlazení motoru a teplo z výfukových plynů.

Energie biomasy: Biomasu lze energeticky zužitkovat termochemickými procesy (spalování
nebo zplyňování) nebo biochemickými procesy (fermentace a anaerobní vyhnívání). Energetické
využití biomasy nezhoršuje skleníkový efekt v atmosféře, neboť produkovaný CO2 v odpovídajícím 
množství spotřebují opět rostliny při svém růstu.
•Biomasa záměrně pěstovaná pro energetické účely
•Biomasa odpadní
•Komunální odpad

Bioplyn, generátorové plyny, 
rostlinné oleje

Energetické využití slunečního záření pro 
pěstování biomasy (fotosyntézu): na 1 ha 
se při pěstební době 4 měsíce využije 
(zužitkuje) energie 135 GJ.
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Kotel –
parní
generátor

turbína Elektr. 
generátor Chladicí

věž

Kondenzátor

Napájecí čerpadla

1

2

3

4

Přehřátá vodní pára

Mokrá vodní pára:
vlhkost  10%

Kondenzát - voda

Voda

Stavy pracovní látky 
v charakteristických bodech 
(příklad pro 200 MW blok - přibližně)

1 – kondenzát (voda): 
tlak p = 5 kPa, teplota t = 33 0C, 
entalpie i = 135 kJ/kg

2 – napájecí voda: 
tlak p = 25 MPa, teplota t = 33 0C, 
entalpie i = 135 kJ/kg

3 – přehřátá vod.pára: 
tlak p = 25 MPa, teplota t = 560 0C, 
entalpie i = 3385 kJ/kg

4 – vlhká vodní pára: 
tlak p = 5 kPa, teplota t = 35 0C, 
entalpie i = 2300 kJ/kg

Průtok pracovní látky oběhem pro 
výkon 200 MW: 

skgm /200
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Schéma skutečného uspořádání hnědouhelné tepelné elektrárny 
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Schéma uspořádání jaderné elektrárny
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Schéma uspořádání teplárny: výroba elektrické energie a tepla
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Z tepelných motorů
dosahují nejvyšších 
účinností (přes 50%) 
stacionární 2dobé
přeplňované naftové
motory (průmyslové, 
lodní). Tyto motory 
jsou konstruovány 
pro výkony až
několik desítek MW.

Příklad (obr): Lodní
12válcový motor, 
vrtání 960 mm, 
zdvih 1900 mm, 
n = 108 1/min,
Pe/max = 30 MW
Vnější rozměry:
délka 28,3 m
šířka 5,75 m
výška 16,2 m
Hmotnost: 1485 tun


