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  Bc. Z o l t á n a   F Á B I K A

" Výmìna transformátorù 110/22 kV “

Diplomant mìl za úkol navrhnout optimální zpùsob obmìny dosavadních transformátorù
v pražské distribuèní síti. 

Práce má logické uspoøádání od obecných záležitostí ke konkrétní problematice. Autor
nejprve popisuje uspoøádání ES a úlohu transformátorù na pøedìlech jednotlivých napì�ových
hladin. Dále pak pojednává o ztrátách v transformátorech, jejich paralelním chodu, dispozièních
øešeních stanoviš� a technických parametrech dosavadních traf ve srovnání s parametry, které
naøizuje pøíslušná smìrnice EU z hlediska úèinnosti a vlivu na životní prostøedí. Dùležitý je
následující rozbor zatížení transformátorù na území obsluhovaném PREDistribuce. 

V dalším textu již diplomant stanovuje podmínky za jakých se vyplatí prostá výmìna
transformátorù starších 25 let. Pøi výpoètu pomocí rozdílu výrobních nákladù okamžité výmìny
a odložené výmìny o rok vyšla autorovi u všech starších transformátorù v Praze okamžitá výmìna
jako optimální. Poté autor navrhuje optimální výmìnu transformátorù za nové ovšem i v jiném
poètu a o jiných jmenovitých výkonech pøedevším s ohledem na prognózu vývoje zatížení
u jednotlivých transformoven tak, aby navržená kombinace pro každou transformovnu vydržela
až do konce doby porovnání z hlediska rùstu zatížení. Nakonec pak diplomant provedl rozbor
problematiky dodateèného pøidání transformátoru bìhem doby porovnání v urèitém roce, kdy je
toto pøidání optimální, opìt s ohledem na postupný rùst zatížení u rozvodny Chodov.

Co do obsahu je diplomová práce velmi dobrá, také co se týèe výpoèetní pøílohy plné
cenných údajù o pražské distribuèní síti, nicménì z hlediska kvality textu silnì pokulhává. Je
znát, že autor není rodilým Èechem, a že text neprošel dostateènou redakcí èeštináøe. Zvláštì
nepøíjemné pro ètenáøe je nadbyteèné množství èárek v souvìtích a rùznì kostrbatá slovní spojení,
špatné skloòování podstatných a pøídavných jmen èi nedokonèené vìty.
V diplomové práci je dobøe patrné, které èásti autor pøevzal z literatury, a které jsou jeho
výtvorem.
 

Otázky pro diplomanta:

  1/ Jak by jste vysvìtlil pojem “morální životnost” (viz druhá vìta druhého odstavce v Úvodu
práce)?

  2/ V tabulce 6 na str. 42 uvádíte pøehled využití instalovaného transformaèního výkonu
v jednotlivých rozvodnách 110/22 kV v Praze. Mohl by jste uvést hodnotu prùmìrného
využití? 

z  3/ Kde jste vzal hodnoty P  v tabulce 7 na str. 43? Nebylo by lépe dobu plných ztrát

z z mtransformátoru stanovit na základì znalosti W   a P  než pouze dle T  s využitím
pøibližného výpoètu dle ÈSN?



  4/ Na str. 49 máte úvahu pro posouzení odložení výmìny transformátoru na základì
výrobních nákladù. Proè jste dosazoval do výpoètu anuity 25 let? Bylo by možno výmìnu
také posoudit jako investici do nového trafa, která pøináší po dobu životnosti kladný CF
ve velikosti úspory provozních výdajù díky novému oproti starému transformátoru?
Vymyslel by jste i jiný zpùsob posouzení rozhodnutí o výmìnì?

5) Jak se poèítá úèiník, když znáte èinný a jalový výkon viz str.68?

Diplomovou práci doporuèuji hodnotit stupnìm:

C - dobøe
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