velké myšlenky

Do roku 2050 by sluneční energie mohla ukončit
závislost USA na cizí ropě a snížit emise
skleníkových plynů
Ken Zweibel, James Mason a Vasilis Fthenakis

ZÁKLADNÍ POJMY
n

Masivní přechod od uhelných, ropných, plynových a
jaderných elektráren ke slunečním elektrárnám by do
roku 2050 mohl zajistit 69
procent elektrické energie
Spojených států a 35 procent jejich celkové energie.

n

 a americkém Jihozápadě
N
by bylo nutné vybudovat
rozsáhlé plochy fotovoltaických článků. Nadbytečná
denní energie by byla skladována jako stlačený vzduch
v podzemních kavernách,
odkud by byla odčerpávána
během nočních hodin.

n

B yly by také postaveny velké
sluneční koncentrátorové
elektrárny.

n

 ová stejnosměrná elektráN
renská přenosová páteř by
dodávala sluneční elektrickou energii po celé zemi.

n

 d roku 2011 do roku 2050
O
bude ale potřeba na dotacích investovat 420 miliard
USD do infrastruktury, aby
byla nákladově konkurenceschopná. 

—Redakce
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V

ysoké ceny benzínu a topného oleje pro vytápění domácností už nám zůstanou. Spojené státy jsou ve válce na Středním východě alespoň částečně kvůli ochraně svých zahraničních ropných zájmů. A jak Čína, Indie a další
země rychle zvyšují svou poptávku po fosilních palivech, zvětšuje se pravděpodobnost budoucích bojů o energii. Mezitím elektrárny, které spalují uhlí, ropu a zemní
plyn, jakož i všudypřítomná auta, pokračují každoročně ve vypouštění milionů tun
znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší, čímž ohrožují naši planetu.
Významní vědci, inženýři, ekonomové a politici navrhli různé kroky, které by
mohly mírně omezit používání fosilních paliv a vypouštění emisí. Tyto kroky však
nestačí. USA potřebují odvážný plán, aby se osvobodily od fosilních paliv. Naše
analýza nás přesvědčuje, že logickou odpovědí je masivní přechod na sluneční
energii.
Potenciál sluneční energie je nepředstavitelný. Energie obsažená ve slunečním
světle, které dopadne na Zemi za 40 minut, se rovná roční celosvětové spotřebě
energie. Spojené státy mají štěstí, že jsou obdařeny rozsáhlými zdroji; nejméně
650 000 čtverečních kilometrů země na samotném Jihozápadě je vhodných pro výstavbu sluneční elektrárny, a na tuto zemi dopadá ročně více než 4,5 trilionu britských tepelných jednotek (Btu) slunečního záření. Převedením pouhých 2,5 procenta tohoto záření na elektrickou energii bychom pokryli celkovou spotřebu energie v USA za rok 2006.
Pokud bychom chtěli Spojené státy převést na sluneční energii, bylo by nutné
pokrýt obrovské plochy země fotovoltaickými panely a solárními tepelnými kolektory. A také by bylo nutné vybudovat stejnosměrnou (DC) přenosovou páteř, která
by tuto energii efektivně rozváděla po celé zemi.
Technologie je připravena. Na následujících stránkách vám předkládáme velký
plán, který by mohl zajistit 69 procent elektrické energie Spojených států a 35 procent jejich celkové energie (která zahrnuje i dopravu) pomocí sluneční energie do
roku 2050. Plánujeme, že tato energie by mohla být prodávána spotřebitelům za
ceny rovnající se dnešním cenám klasických zdrojů energie, což je asi pět centů za
kilowatthodinu (kWh). Pokud by se podařilo rozvinout také využití větru, biomasy a geotermálních zdrojů, obnovitelná energie by do roku 2100 mohla zajišťovat
100 procent elektrické energie státu a 90 procent jeho celkové energie.
Federální vláda by musela během příštích 40 let investovat více než 400 miliard
amerických dolarů, aby dokončila tento plán do roku 2050. Tato investice je značná, ale výnos je mnohem větší. Sluneční elektrárny spotřebovávají málo paliva nebo
vůbec žádné a šetří každý rok miliardy dolarů. Tato infrastruktura by odstranila
300 velkých uhelných elektráren a 300 větších plynáren a veškeré palivo, které spotřebovávají. Plán by účinně odstranil veškerou potřebu dovážené ropy, zásadním
způsobem by snížil obchodní deficit USA a uvolnil by politické napětí na Středním východě i kdekoliv jinde. Protože jsou sluneční technologie téměř bez znečišťujících látek, plán by také omezil emise skleníkových plynů z elektráren o 1,7 miliardy tun za rok, a dalších 1,9 miliardy tun z benzínových vozidel by bylo odstraněno díky hybridním vozidlům napájeným ze sluneční energetické sítě. V roce 2050
by emise oxidu uhličitého v USA byly o 62 procent pod úrovní z roku 2005, což by
významným způsobem zbrzdilo globální oteplování.

Velký sluneční plán

Fotovoltaické farmy

Natlakované kaverny

Velkým omezujícím faktorem sluneční energie
samozřejmě je, že generuje málo elektrické energie,
když je obloha zatažená, a vůbec žádnou v noci.
Během slunečných hodin musí být proto produko-
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Americký plán pro rok 2050

TECHNOLOGIE

FOTOVOLTAIKA

Sluneční energie poskytne...

35 %

69 %

celkové energie

elektrické energie

D

o roku 2050 by rozsáhlá fotovoltaická pole na Jihozápadě dodávala elektrickou energii namísto elektráren spalujících fosilní paliva a napájela by také
široce rozšířenu konverzi elektrických vozidel napájených přes zásuvku. Nadbytečná energie by byla uskladněna jako stlačený vzduch v podzemních kavernách.
Velká parabolická zrcadla, která koncentrují sluneční světlo pro ohřev vody, by také
dodávala elektrickou energii. Nová vysokonapěťová stejnosměrná přenosová
páteř by přenášela elektřinu na regionální trhy po celé zemi. Technologie a faktory, které jsou rozhodující pro jejich úspěch, jsou shrnuty na pravé straně, spolu
s rozsahem, do jakého musí být tyto technologie do roku 2050 rozvinuty. Plán by
významně snížil spotřebu fosilních paliv a jejich emise skleníkových plynů v zemi
(viz níže). Předpokládali jsme jednoprocentní roční růst čisté spotřeby energie.
A předpokládali jsme vylepšení solárních technologií předpovídaná pouze do roku
—K.Z., J.M. a V.F.
2020, bez dalších přínosů po tomto datu. 

USKLADNĚNÁ ENERGIE
STLAČENÉHO VZDUCHU
(pomocí fotovoltaické
elektrické energie)

KONCENTROVANÁ SLUNEČNÍ
ENERGIE

PŘENOS STEJNOSMĚRNÉHO
PROUDU

ROČNÍ SPOTŘEBA PALIV V USA
2007

ROČNÍ SPOTŘEBA PALIV V USA
2050 (Stávající energetická trasa)
2007
2050 (Velký sluneční plán)
2050 (Stávající energetická trasa)

2050 (Velký sluneční plán)
ROPA
1097,0
Miliardy litrů
ROPA
1097,0
Miliardy litrů

Jen Christiansen (graf); Kenn Brown and Chris Wren Mondolithic Studios (ilustrace)

V minulých několika letech náklady na výrobu
fotovoltaických článků a modulů značně klesly, což
otevřelo cestu k jejich rozsáhlému využití. Existují
různé typy článků, ale nejlevnějšími moduly jsou
dnes tenké filmy vyrobené z teluridu kademnatého.
Aby byla elektrická energie do roku 2020 za šest
centů za kWh, budou muset moduly z teluridu
kademnatého přeměňovat elektrickou energii
s účinností 14 procent, a systémy budou muset být
instalovány za cenu 1,20 USD za watt kapacity.
Současné moduly mají účinnost 10 procent a náklady na instalovaný watt asi 4 USD. Samozřejmě je
potřeba dalšího pokroku, ale technologie se rychle
modernizuje; komerční účinnost za posledních 12
měsíců vzrostla z 9 na 10 procent. Také stojí za
zmínku, že jak se moduly vylepšují, fotovoltaika
montovaná na střechy se pro vlastníky domů stává
nákladově stále výhodnější, když snižuje denní
odběr elektrické energie.
Podle našeho plánu by fotovoltaická technologie
měla v roce 2050 zajišťovat téměř 3 000 gigawattů
(GW) neboli miliard wattů energie. Bylo by nutno
postavit asi 80 000 čtverečních kilometrů fotovoltaických polí. Přestože může tato plocha vypadat
obrovská, již provedené instalace naznačují, že výměra půdy potřebná na každou gigawatthodinu
sluneční energie vyrobené na Jihozápadě je menší
než výměra půdy potřebná pro uhelnou elektrárnu
a těžbu uhlí. Studie provedené Národní laboratoří
pro obnovitelnou energii ve městě Golden v Coloradu ukazují, že na Jihozápadě je k dispozici více
než dostatek půdy, aniž by bylo nutné využívat ekologicky citlivé oblasti, osídlená centra nebo obtížný
terén. Mluvčí arizonského ministerstva ochrany
vodních zdrojů Jack Lavelle poznamenal, že více
než 80 procent plochy jeho státu není v soukromém
vlastnictví a že Arizona má velký zájem na rozvoji
svého solárního potenciálu. Neškodná povaha fotovoltaických elektráren (včetně nulové spotřeby
vody) by měla udržet ekologické problémy na minimální úrovni.
Hlavním zlepšením, které je nyní nutno provést,
je zvýšit účinnost modulů na 14 procent. Ačkoliv
účinnost komerčně prodávaných modulů nikdy nedosáhne účinnosti solárních článků v laboratoři,
články z teluridu kademnatého v Národní laboratoři pro obnovitelnou energii mají nyní účinnost až
16,5 procent a ta se stále zvyšuje. Nejméně jeden
výrobce, First Solar v Perrysburgu v Ohiu, zvýšil
od roku 2005 do roku 2007 účinnost modulu ze 6
na 10 procent a do roku 2010 chce dosáhnout 11,5
procenta.

ZEMNÍ PLYN
Miliardy
ZEMNÍ
PLYN
krychlových
Miliardy
metrů
krychlových
metrů
UHLÍ
Miliardy tun
UHLÍ
Miliardy tun

1732,9

429,3

1732,9

429,3

628,6

1002,4

322,8

628,6

1002,4

322,8

1,2

1,9

0,5

1,2

1,9

0,5

6,1

9,4

2,3

6,1

9,4

2,3

EMISE V USA
OXID UHLIČITÝ
EMISE
V USA
Miliardy tun
OXID UHLIČITÝ
Miliardy tun

2007

2050

26 km2

80 000 km2

10%

14%

4 USD/W

1,20 USD/W

Zvýšení účinnosti modulů; prospěch z hromadné výroby

16 centů/kWh

5 centů/kWh

Vychází z nižších nákladů na instalovaný watt

0,5 GW

2 940 GW

0

15 miliard m2

Koordinace technické přípravy území s plynárenským průmyslem

5,80 USD/W

3,90 USD/W

Úspory z velkovýroby; snížení ceny fotovoltaické elektrické energie

20 centů/kWh

9 centů/kWh

Vychází z nižších nákladů na instalovaný watt

Celková kapacita

0,1 GW

558 GW

Výměra půdy

26 km2

41 400 km2

13%

17%

KRITICKÝ FAKTOR
Výměra půdy
Účinnost tenkovrstvých modulů
Náklady na instalovaný watt
Cena elektrické energie
Celková kapacita
Objem
Náklady na instalovaný watt
Cena elektrické energie

Účinnost přeměny slunečního
světla na elektřinu
Náklady na instalovaný watt

POTŘEBNÉ KROKY
Postupy pro rozvoj veřejných ploch
Průhlednější materiály pro zlepšení přenosu světla; hustěji kladené vrstvy pro zvýšení
napětí; větší moduly pro zmenšení nevyužité plochy

Národní energetický plán postavený na sluneční energii

Národní energetický plán
Postupy pro rozvoj veřejných ploch
Kapaliny, které účinněji přenášejí teplo

5,30 USD/W

3,70 USD/W

Jednokotlové systémy akumulace tepla; úspory z velkovýroby

18 centů/kWh

9 centů/kWh

Vychází z nižších nákladů na instalovaný watt

Celková kapacita

0,5 GW

558 GW

Délka

800 km

160 000– 800 000
km

Cena elektrické energie

Národní energetický plán
Nová vysokonapěťová stejnosměrná síť z Jihozápadu do zbytku země

vána přebytečná elektřina, která bude uskladněna
pro použití během hodin, kdy je tma. Většina systémů pro skladování energie, jako jsou např. baterie, jsou drahé nebo nedostačující.
Zásobníky energie se stlačeným vzduchem se
jeví jako úspěšná alternativa. Elektrická energie
z fotovoltaických elektráren stlačuje vzduch a čerpá jej do prázdných podzemních kavern, opuštěných dolů, vodonosných vrstev a vyčerpaných vrtů
zemního plynu. Stlačený vzduch je uvolňován při
požadavku na zapnutí turbíny, která generuje elektrickou energii, přičemž si pomáhá spalováním malého množství zemního plynu. Od roku 1978 funguje elektrárna se zásobníky energie se stlačeným
vzduchem spolehlivě v německém Huntorfu a od
roku 1991 i ve městě McIntosh v Alabamě. Turbíny spalují pouze 40 procent zemního plynu, který
by spalovaly, kdyby byly poháněny pouze samotným zemním plynem, a lepší technologie rekuperace tepla by snížila toto číslo až na 30 procent.
Studie provedené Výzkumným ústavem pro
elektrickou energii v Palo Alto v Kalifornii ukazují, že náklady na zásobníky energie se stlačeným
vzduchem dnes činí asi polovinu nákladů na olověné akumulátory. Výzkum ukazuje, že tato zařízení
by zvýšila cenu fotovoltaické výroby o tři nebo čtyři centy na kWh, takže by celkové náklady v roce
2020 byly osm nebo devět centů za kWh. Elektrická energie z fotovoltaických farem na Jihozápadě by

byla posílána přes vysokonapěťové stejnosměrné
přenosové vedení do skladovacích prostor se stlačeným vzduchem po celé zemi, kde by turbíny vyráběly elektrickou energii po celý rok. Klíčem je najít
vhodná místa. Mapování provedená plynárenským
průmyslem a Výzkumným ústavem pro elektrickou
energii ukazují, že vhodné geologické útvary existují na 75 procentech země, často blízko velkoměstských aglomerací. A samozřejmě že by systém zásobníků energie se stlačeným vzduchem vypadal
podobně jako skladovací systém zemního plynu
v USA. Tento průmysl skladuje 227 milionů krychlových metrů plynu ve 400 podzemních zásobnících. Do roku 2050 by náš plán vyžadoval 15 miliard krychlových metrů skladovacích prostor se
vzduchem stlačeným na 7,6 MPa. Třebaže tento
vývoj bude velkou výzvou, k dispozici je plno zásobníků a bylo by rozumné, kdyby plynárenský
průmysl do této sítě investoval.

Horká sůl

Další technologií, která by v naší vizi dodávala
možná až jednu pětinu sluneční energie, je známá
jako koncentrovaná sluneční energie. V případě
tohoto řešení dlouhá kovová zrcadla soustřeďují
sluneční světlo na potrubí naplněné kapalinou a
ohřívají tuto kapalinu jako velké zvětšovací sklo.
Horká kapalina protéká tepelným výměníkem a
produkuje páru, která otáčí turbínou.

Fotovoltaika
Podle plánu pro rok 2050 by rozsáhlé
fotovoltaické farmy pokrývaly 80 000
čtverečních kilometrů jinak pusté země
na americkém Jihozápadě. Podobaly by
se 4,6megawattové elektrárně společnosti Tucson Electric Power Company
ve Springerville v Arizoně, která byla
spuštěna v roce 2000 (vlevo). U takových farem je mnoho fotovoltaických
článků propojeno do jednoho modulu
a tyto moduly jsou kabely pospojovány
dohromady tak, že vytvářejí pole (vpravo). Stejnosměrný proud z každého pole
teče do transformátoru, který jej odesílá
vysokonapěťovým vedením do elektrické sítě. V tenkovrstvém článku (výřez)
naráží energie přicházejících fotonů do
volných elektronů v telurido-kademnaté
vrstvě. Minou propojovací vrstvu, proudí
do horní vodivé vrstvy a potom protékají
kolem zadní vodivé vrstvy, čímž vytvářejí proud.
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březen 2008

tucson electric power company

Do roku 2100 by
obnovitelná
energie mohla
tvořit 100 procent
elektrické energie
USA a více než 90
procent jejich
energie celkem.

ZDROJ PRO MAPU: SE SVOLENÍM National Renewable Energy Laboratory; Don Foley (ilustrace)

Pro uskladnění energie vedou potrubí do velké
izolované nádrže, naplněné roztavenou solí, která
teplo účinně uchovává. Teplo je odebíráno v noci,
kdy vytváří páru. Roztavená sůl však pomalu vychládá, takže uložená energie musí být během dne
vypuštěna.
Devět koncentrovaných slunečních elektráren
s celkovou kapacitou 354 megawattů (MW) vyrábí
elektrickou energii v USA už léta. Nová 64 MW
elektrárna v Nevadě byla připojena k síti v březnu
2007. Tyto elektrárny ale nemají zásobník tepla.
První komerční zařízení, které jej bude mít – 50
MW elektrárna se sedmi hodinami uskladnění
roztavené soli – se staví ve Španělsku, a po celém
světě se připravují další. Pro náš plán by bylo potřeba 16 hodin uskladnění, aby bylo možné vyrábět
elektrickou energii 24 hodin denně.
Stávající elektrárny prokázaly, že koncentrovaná sluneční energie je praktická, ale musí se snížit
náklady. V tom by mohla pomoci úspornost při velkovýrobě a pokračující výzkum. Zpráva o sluneční
energii, vydaná v roce 2006 Asociací guvernérů západních států USA (Western Governors Association), konstatovala, že koncentrovaná sluneční
energie by mohla do roku 2015 poskytovat elektrickou energii za cenu nižší než 10 centů za kWh, pokud by byly postaveny elektrárny o výkonu 4 GW.
Provozní účinnost by také zvýšilo, kdyby se podařilo najít způsoby jak zvýšit teplotu kapaliny v te-

Bohatý zdroj
Slunečního záření je v USA dostatek , a to
zvláště na Jihozápadě. 120 000 čtverečních
kilometrů solárních polí (bílé kruhy) požadovaných naším velkým plánem by mohlo
být rozmístěno různými způsoby. Jedna
možnost je zde znázorněna v měřítku.

Průměrné denní celkové záření
(kWh/čtvereční metr/den)
8

POZNÁMKA: ALJAŠKA A HAVAJ NEJSOU ZNÁZORNĚNY V MĚŘÍTKU

7

6

5

4

3

2

PŘÍNOSY

pelném výměníku. Inženýři také prověřují, jak by
bylo možné využít samotnou roztavenou sůl jako
kapalinu přenášející teplo, jak snížit ztráty tepla a
také investiční náklady. Sůl je ale velmi agresivní
látka, proto budou potřeba mnohem odolnější potrubní systémy.
Koncentrovaná sluneční energie a fotovoltaika
představují dvě různé technologické cesty. Ani jedna z nich není plně rozvinuta, proto náš plán počítá s jejich rozsáhlým využitím až kolem roku 2020
a dává jim tak čas dospět. Mohou se také objevit

Závislost na zahraniční ropě
snížena ze 60 na 0 procent

n 

Uvolnění napětí po celém
světě a snížení nákladů na
zbrojení

n 

Významné snížení obrovského
obchodního deficitu

n 

Pokles emisí skleníkových
plynů

n 

Zvýšení počtu pracovních
míst v USA
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Fotovoltaické pole
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Elektrická
energie
dodávaná
do sítě
Slu

ne

č ní

s vě

tlo

(f o

ton
)

Proud
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Stejnosměrný proud také

Geografie sluneční energie se zjevně liší od schématu dodávky proudu v zemi. V dnešní době jsou
uhelné, ropné, plynové a jaderné elektrárny rozesety po krajině a vždy jsou postaveny relativně blízko
míst, kde je elektřina potřeba. Naopak většina
solárních zařízení by byla postavena na jihozápadě
USA. Stávající soustava elektrických vedení na střídavý proud není dostatečně robustní, aby byla
schopná přenášet elektřinu z těchto center ke všem
spotřebitelům a při dlouhých přepravních vzdálenostech by docházelo k příliš velkým ztrátám energie. Bylo by tedy nutné vybudovat novou vysokonapěťovou přenosovou páteř na stejnosměrný proud
(HVDC).
Studie provedené Národní laboratoří v Oak
Ridge ukazují, že dálková vedení HVDC mají na
stejnou vzdálenost daleko menší ztráty elektrické
energie než vedení se střídavým proudem. Tato páteřní síť by vycházela paprskovitě z Jihozápadu
směrem k hranicím USA. Tato elektrická vedení by
končila v měnírnách proudu, kde by elektřina byla
přeměněna na střídavý proud a poté odeslána ke
spotřebitelům pomocí stávajících regionálních přenosových sítí.
Soustava na střídavý proud už má také nedostatečnou kapacitu, což vede ke značným výpadkům
v Kalifornii a v dalších oblastech. Elektrická vedení pro stejnosměrný proud mají nižší investiční náklady na výstavbu a vyžadují menší výměru půdy
než odpovídající vedení pro střídavý proud. Dnes
je již v USA v provozu asi 800 km vedení HVDC a
jeví se jako spolehlivé a efektivní. Zdá se, že není
potřeba žádný velký technický pokrok, ke zdokonalení provozu pomůže více zkušeností. Společnost
Southwest Power Pool of Texas připravuje integrovaný systém přenosu stejnosměrného i střídavého
proudu, který by umožnil rozvoj větrné energie
o výkonu 10 GW v západním Texasu. A společnost
TransCanada, Inc., navrhla 3520 km vedení
HVDC pro přenos větrné energie z Montany a
Wyomingu na jih do Las Vegas a dále.

KRITICKÉ BODY
Dotace v celkové hodnotě 420
miliard USD do roku 2050

n 

Je zapotřebí politické vůle ke
zvýšení dotace, pravděpodobně pomocí uhlíkové daně

n 

Nová vysokonapěťová přenosová soustava pro stejnsměrný proud vybudovaná se ziskem soukromými přepravci

n 

30 let, schválila výkup elektrické energie a poskytla dotace na podporu ceny. Každoroční balík subvencí by měl nepřetržitě růst od roku 2011 do roku
2020. V té době už by sluneční technologie měly být
konkurenceschopné díky svým vlastnostem. Celkové dotace by dosáhly částky 420 miliard USD
(později vysvětlíme, jak tento účet zaplatit).
Do roku 2020 by mělo být postaveno asi 84 GW
fotovoltaických a koncentrovaných slunečních
elektráren. Souběžně s tím by měla být vybudována přenosová soustava pro stejnosměrný proud. Ta
by vedla na stávajících silničních pozemcích podél
koridorů mezistátních dálnic, čímž by se minimalizovaly nároky na získání nových pozemků a legislativní překážky. Tato páteř by vedla na hlavní energetické trhy - na západě do Phoenixu, Las Vegas,
Los Angeles a San Diega a na východě do San Antonia, Dallasu, Houstonu, New Orleans, Birminghamu v Alabamě, Tampy na Floridě a Atlanty.
Vybudování 1,5 GW fotovoltaiky a 1,5 GW
koncentrované sluneční energie ročně v prvních
pěti letech by povzbudilo mnoho výrobců ke zvýšení výroby. V dalších pěti letech by výstavba
vzrostla na 5 GW ročně, což by firmám pomohlo
optimalizovat výrobní linky. Následkem toho by
cena sluneční elektrické energie klesla na šest centů za kWh. Tento plán realizace je realistický – od
roku 1972 do roku 1987 se každý rok v USA postavilo více než 5 GW jaderných elektráren. A co více,

První fáze: Současnost až 2020

Hodně jsme přemýšleli o tom, jak by bylo možné
velký sluneční plán uskutečnit. Předvídáme dvě
oddělené fáze. V první fázi, od nynějška do roku
2020, je nutné zajistit konkurenceschopnost solární energie na úrovni velkovýroby. Tato fáze bude
vyžadovat, aby vláda poskytla záruky na půjčky na
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powersouth energy cooperative

různé kombinace solárních technologií, které budou uspokojovat poptávku po ekonomické stránce.
Jak tato zařízení přibývají, inženýři a ekonomové
mohou posuzovat všechna pro a proti, a investoři se
mohou rozhodnout podporovat jednu technologii
více než druhou.

sluneční systémy je možné vyrábět a instalovat
mnohem rychleji než klasické elektrárny díky jejich
otevřené konstrukci a relativní neexistenci ekologických a bezpečnostních komplikací.

Don Foley

Druhá fáze: 2020 až 2050

Je velmi důležité, aby hlavní tržní pobídky zůstaly
v platnosti až do roku 2020, potom už dojde k nastolení fáze samovolného růstu. Při rozšiřování
našeho modelu až do roku 2050 jsme byli konzervativní. Po roce 2020 jsme do něj nezahrnuli už
žádná technologická nebo nákladová vylepšení.
Také předpokládáme, že poptávka po energii
poroste celostátně o 1 procento za rok. Při tomto
scénáři budou sluneční elektrárny v roce 2050
dodávat 69 procent americké elektrické energie a 35
procent celkové energie v USA. Toto množství
bude stačit i na dodávku veškeré elektrické energie
spotřebovávané 344 miliony hybridních vozidel
nabíjených přes zásuvku, která nahradí jejich benzínové protějšky, což je klíčem ke snížení závislosti na zahraniční ropě a ke zmírnění emisí skleníkových plynů. Vytvořily by se asi tři miliony nových
tuzemských pracovních míst – především při výrobě solárních komponentů – což by bylo několikanásobně více než počet pracovních míst, která by
byla zrušena zanikáním odvětví využívajících fosilní paliva.

Podzemní
zásobníky
Nadbytečná elektrická energie vyrobená během dne fotovoltaickými farmami by byla odesílána elektrickým vedením do zásobníků energie se stlačeným
vzduchem, které by byly blízko měst.
V noci by se zde vyráběla elektřina pro
spotřebitele. Tato technologie je již
k dispozici; elektrárna společnosti
PowerSouth Energy Cooperative ve
městě McIntosh v Alabamě (vlevo)
funguje od roku 1991 (bílé potrubí
vede vzduch do podzemí). V případě
této konstrukce příchozí elektrická
energie pohání motory a kompresory,
které tlakují vzduch a odesílají jej do
prázdných kavern, dolů nebo vodonosných vrstev (vpravo). Při uvolňování je
vzduch ohříván spalováním malého
množství zemního plynu; horké rozpínající se plyny otáčejí turbíny, které
vyrábějí elektrickou energii.

w w w. S c i A m . c z

Obrovské snížení množství dovážené ropy by
snížilo deficit obchodní bilance o 300 miliard USD
za rok, když předpokládáme cenu ropy 60 USD za
barel (průměrné ceny byly v roce 2007 i vyšší). Jakmile budou sluneční elektrárny namontovány, je
třeba je udržovat a opravovat, ale sluneční světlo
bude navždy zdarma, což každoroční úspory paliva ještě znásobuje. Kromě toho by solární investice
posílily národní energetickou bezpečnost, snížily
by finanční výdaje na armádu a značně by redukovaly společenské náklady způsobené znečištěním a
globálním oteplováním, od zdravotních problémů
obyvatel až po ničení pobřeží a zemědělské půdy.
Ironií je, že by velký sluneční plán snížil spotřebu energie. I při jednoprocentním ročním růstu
spotřeby by 100 biliard Btu, spotřebovaných v roce
2006, kleslo do roku 2050 na 93 biliard Btu. K tomuto neobvyklému posunu by došlo proto, že značný objem energie se spotřebovává na dobývání a
zpracování fosilních paliv, a ještě více energie se vyplýtvá na jejich spalování a řízení jejich emisí.
Aby se předpoklady pro rok 2050 splnily, bylo by
potřeba zastavět 120 000 čtverečních kilometrů
země zařízeními pro výrobu fotovoltaické a koncentrované sluneční energie. Tato plocha je sice obrovská, ale stále zabírá pouhých 19 procent vhodné
země na americkém Jihozápadě. Většina této země
je pustá a nemá žádnou hodnotu pro jiné využití.
A tato země nebude znečištěna. Předpokládáme, že

[AUTOŘI]
Ken Zweibel, James Mason
a Vasilis Fthenakis se setkali asi
před deseti lety při práci na studii životního cyklu fotovoltaiky. Zweibel je
prezidentem společnosti PrimeStar
Solar v Goldenu v Coloradu a 15 let
byl vedoucím konsorcia Národní laboratoře pro obnovitelnou energii zabývajícího se tenkovrstvou fotovoltaikou. Mason je ředitelem Kampaně za
sluneční energii a Institutu pro výzkum
vodíku ve Farmingdale ve státě New
York. Fthenakis je vedoucím Centra
ekologického výzkumu fotovoltaiky
v Národní laboratoři v Brookhavenu
a profesorem a ředitelem Centra pro
analýzu životního cyklu při Kolumbijské univerzitě.
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v roce 2050 bude pouhých 10 procent solární kapacity pocházet z rozptýlených fotovoltaických zařízení – buď umístěných na střechách domů nebo
z komerčně využívaných elektráren po celé zemi.
Jak budou ale ceny klesat, mohla by tato zařízení
hrát větší roli.

Po roce 2050

Přestože není možné plánovat s jakoukoliv přesností na 50 nebo více let dopředu, sestavili jsme jako
příklad pro demonstrování plného potenciálu sluneční energie scénář do roku 2100. V té době bude
podle našeho plánu celková spotřeba energie (včetně dopravy) asi 140 biliard Btu, když výrobní kapacita elektrické energie bude sedmkrát vyšší než
dnes.
Abychom opět zůstali umírnění, odhadovali
jsme, jak velká kapacita slunečních elektráren bude
potřeba za historicky nejhorších podmínek slunečního záření na americkém Jihozápadě, ke kterým
podle záznamů Národní databáze slunečního záření z let 1961 až 2005 došlo během zimy 1982–1983
a v letech 1992 a 1993 po výbuchu sopky Mount Pinatubo. A ani teď jsme nepředpokládali žádná další technologická nebo nákladová zlepšení po roce
2020, ačkoliv je téměř jisté, že za 80 let pokračujícího výzkumu bude vylepšena účinnost, náklady
i uskladnění solární energie.

Na základě těchto předpokladů by mohla být
americká spotřeba energie pokryta následujícími
kapacitami: 2,9 terawattů (TW) fotovoltaické elektřiny odesílané přímo do sítě a dalších 7,5 TW určených pro skladování stlačeného vzduchu, 2,3 TW
z koncentrovaných slunečních elektráren a 1,3 TW
z malých rozptýlených fotovoltaických zařízení.
Dodávku doplní 1 TW z větrných elektráren, 0,2
TW z geotermálních elektráren a 0,25 TW vyrobených z biomasy. Tento model zahrnuje i 0,5 TW
z geotermálních tepelných čerpadel pro přímé vytápění a chlazení budov. Solární systémy by vyžadovaly 430 000 čtverečních kilometrů země, což je
stále méně, než je vhodná dostupná plocha na americkém Jihozápadě.
V roce 2100 by toto portfolio obnovitelných
zdrojů mohlo generovat 100 procent veškeré americké elektrické energie a více než 90 procent celkové spotřeby energie v USA. Na jaře a v létě by solární infrastruktura produkovala dostatek vodíku pro
pokrytí více než 90 procent veškeré spotřeby paliva
pro dopravní prostředky a nahradila by malou spotřebu zemního plynu používaného u turbín se stlačeným vzduchem. Přidáním 182 miliard litrů biopaliv bychom pokryli zbytek energie potřebné na
dopravu. Emise oxidu uhličitého související s výrobou energie by se snížily o 92 procent pod úroveň
roku 2005.

Koncentrované
slunce
Velké koncentrované sluneční elektrárny by doplnily fotovoltaické farmy na
Jihozápadě. Elektrárna Kramer Junction
v kalifornské Mohavské poušti (vlevo),
využívající technologii izraelské firmy
Solel z Beit Shemesh, je v provozu od
roku 1989. Kovová parabolická zrcadla
soustřeďují sluneční světlo na potrubí
a ohřívají kapalinu (např. ethylenglykol), která je uvnitř (vpravo). Tato zrcadla se otáčejí podle pohybu Slunce.
Horká potrubí vedou uvnitř tepelného
výměníku podél druhého okruhu obsahujícího vodu, která se přemění na páru
a ta pohání turbínu. Budoucí elektrárny budou také moci vést horkou kapalinu přes teplo uchovávající nádrž a
ohřívat roztavenou sůl. Tento zásobník
pak bude uchovávat teplo, které bude
v noci vypouštěno do tepelného výměníku.
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Přestože je částka
420 miliard USD
značná, je to méně
než částka
programu podpory
zemědělských cen
v USA.

Don Foley

Kdo to zaplatí?

Náš model není plánem úspor, protože zahrnuje
každoroční jednoprocentní růst spotřeby, který by
udržel životní úroveň podobnou té dnešní při očekávaných zlepšeních účinnosti při výrobě a používání energie. Pravděpodobně největší otázkou je,
jak zaplatit 420 miliard USD za generální přestavbu celostátní energetické infrastruktury. Jednou
z nejběžnějších myšlenek je uhlíková daň. Mezinárodní energetická agentura doporučuje uvalit uhlíkovou daň ve výši 40 až 90 USD na tunu uhlí, aby
bylo možné vytvořit generátory elektrické energie
pro zachytávání uhlíku a skladovací systémy pro
snížení emisí oxidu uhličitého. Tato daň by znamenala zvýšení ceny elektrické energie o jeden až dva
centy za kWh. Náš plán je ale méně drahý. Potřebných 420 miliard USD by mohlo být vygenerováno
uhlíkovou daní ve výši 0,5 centu za kWh. Za předpokladu, že se elektrická energie dnes obecně prodává za 6 až 10 centů za kWh, přidání 0,5 centu za
kWh vypadá rozumně.
Kongres by mohl vytvořit finanční pobídky přijetím národního plánu obnovitelné energie. Srovnejme to s programem podpory zemědělských cen
v USA, který byl zdůvodněn otázkou národní bezpečnosti. Program podpory cen sluneční energie by
zajistil celostátní energetickou budoucnost, nezbytnou pro dlouhodobý rozkvět země. Dotace by
byly rozdělovány postupně v letech 2011 až 2020.

å CHCETE-LI
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Ken Zweibel, Thin Film Solar Cells: Fabrication,
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Renewable Energy.
Hermann Scheer. Earthscan Publications, 2007.
Centrum pro analýzu životního cyklu,
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Národní databáze slunečního záření.
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Při standardním 30letém intervalu návratnosti by
dotace skončily mezi roky 2041 a 2050. Společnosti provozující přenosovou soustavu HVDC by nemusely být dotovány, protože ty by financovaly výstavbu elektrického vedení a měníren stejným způsobem, jako nyní financují vedení pro střídavý
proud, vydělávajíce na výnosech z dodávek elektrické energie.
Přestože je částka 420 miliard USD značná,
každoroční náklady by byly nižší, než v případě hrdého programu podpory zemědělských cen v USA.
Je to také méně, než daňová dotace, která byla uvalena kvůli budování celostátní vysokorychlostní telekomunikační infrastruktury během uplynulých
35 let. A zbavuje Spojené státy politických a rozpočtových problémů způsobovaných mezinárodními energetickými konflikty.
Bez dotací je velký sluneční plán nemožný. Další země došly k podobnému závěru: Japonsko již buduje velkou dotovanou solární infrastrukturu a Německo spustilo celostátní program. Přestože jsou
investice vysoké, je důležité si pamatovat, že zdroj
této energie, sluneční světlo, je zdarma. Nejsou zde
žádné každoroční náklady na palivo nebo kontrolu
emisí, jako je tomu u uhlí, ropy nebo jaderné energie. U systémů se stlačeným vzduchem jsou pouze
malé náklady na zemní plyn, ale i ten by mohlo být
možné nahradit vodíkem nebo biopalivy. Když se
započítají úspory nákladů na palivo, náklady na
sluneční energii by mohly být v následujících dekádách velmi nízké. Ale do té
doby nemůžeme s masovým rozšířením
počítat.
Kritici mají další obavy, jako např.
zda omezení dodávek materiálu mohou znemožnit instalace velkých rozměrů. Při rychlém rozšíření těchto
technologií může dojít ke krátkodobému nedostatku materiálu. Existuje
ale několik typů článků, které používají
různé kombinace materiálů. Lepší zpracování a recyklace také snižují množství materiálů, které jsou pro články potřeba. A z dlouhodobého hlediska je možné staré sluneční články ve velké
míře recyklovat na nové, což mění náš obraz dodávky energie ze spotřebovávaných paliv na recyklovatelné materiály.
Největší překážkou při zavádění systémů obnovitelné energie v USA ale není technologie nebo peníze. Je to nedostatek veřejného povědomí, že sluneční energie je použitelnou alternativou – a to dokonce takovou, která může pohánět i dopravní
prostředky. Myslitelé, kteří hledí do budoucna, by
se měli pokusit seznámit občany USA a jejich politické a vědecké vůdce s neuvěřitelným potenciálem
sluneční energie. Jakmile si Američané tento potenciál uvědomí, věříme, že touha po energetické
soběstačnosti a potřeba snížit emise oxidu uhličitého je přimějí k tomu, aby národní sluneční plán přig
jali. 
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