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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce zpracovaná diplomantem Bc. Jaroslavem Pořízem podrobně řeší
teoretické a praktické výsledky diagnostiky výkonových vypínačů vvn. Diplomová práce odpovídá
Zadání diplomové práce a splňuje rozsah práce stanovené tímto zadáním. Z hlediska náročnosti je
práce důkladně rozebrána v teoretické části a obsahuje konkrétní měření v praktické oblasti.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Tato diplomové práce má logickou strukturu, jak vyplývá z obsahu práce. Kapitoly na sebe vzájemně
navazují a postupně řeší problematiku definování technické diagnostiky, dále je zpracována
problematika vypínačů vvn jejich rozdělení z hlediska zhášecí komory a dle použitého pohonu.
Metody diagnostiky vypínačů jsou analyzovány v kapitole 4 a v následující kapitole je provedena
konkrétní diagnostika vypínače VVN AREVA S1-123-F3. Vlastním přínosem je vyhodnocení
diagnostiky vypínače s cílem posouzení spolehlivého stavu bez nutnosti zásahu údržby. Z hlediska
jazykové stránky a úpravy textu je práce na kvalitní úrovni bez překlepů, jen bych upozornil na psaní
plynu SF6 s dolním indexem (v textu je uváděno SF6). Obrázky v příloze jsou řádně popsány a
vystihují probíranou problematiku.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomová práce řeší komplexně diagnostiku vypínače vvn s cílem možnosti posouzení aktuálního
stavu vypínače. Na základě posouzení pak lze navrhnout cílené provádění údržby. V práci je
navrženo celkové vyhodnocení provedené diagnostiky, které požadované posouzení umožňuje. K
předložené diplomové práci nemám připomínky.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce vychází z českých technických norem i z mezinárodních IEC a dále z metodiky diagnostiky
vypínačů vysokého napětí. Novým poznatkem rozpracovaným v diplomové práci je komplexní
posouzení s vyhodnocením vibrací a průběhu proudu motoru pohonu při střádání vypínače. Cílem
práce je návrh posouzení diagnostiky za účelem zavedení do praxe plánování údržby a tím zavedení
cílené údržby.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Podkladem pro studijní materiály jsou internetové stránky technických norem a diagnostické firmy
TMVSS a další. Odborná literatura je zastoupena knihami o technické diagnostice a o teorii
elektrických přístrojů. V diplomové práci jsou označeny citace odborné literatury, které tím odlišují
vlastní myšlenky a úvahy.

6. Otázky k obhajobě.
Jaké jsou zkušenosti s měřením vibrací při spínacím pochodu v komoře vypínače a jak mohou doplnit
celkovou diagnostiku vypínače vvn?
Které veličiny je nutné změřit pro posouzení aktuálního stavu vypínače (jak zhášecího média, tak
pohonu) a jakou jim dáváte prioritu při vyhodnocení diagnostiky?

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce Bc. Jaroslava Poříze komplexně zpracovává metody diagnostiky vypínačů vvn,
které vycházejí ze znalostí konstrukce vypínačů (komora, pohon) analyzované v této práci. Práce je
zpracována po obsahové a odborné stránce na vysoké úrovni. Student výstižně zhodnocuje využití
diagnostiky vypínače k posouzení aktuálního stavu vypínače a navrhuje směr v optimalizaci údržby.
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