Věžová trafostanice masozávodu Krahulík

odpínači BAJ v původní věžové trafostanici.
Mezi tím, v době, kdy nebyl znám rozsah
poškození a předpokládaná doba opravy,
technik Masozávodu Krahulík zajistil zdroj
náhradního napájení. Servisní četa EEIKA
Brno, s.r.o. odpínač ihned provizorně přemostila, aby mohla být okamžitě obnovena
dodávka el. energie i bez využití náhradního
zdroje.
Se zprávou o provedeném zásahu EEIKA
Brno, s.r.o. informovala majitele trafostanice
o stavu zastaralého zařízení ve věžové trafostanici a navrhla odpovídající rekonstrukci.

AMPER 2007

Letošní neobvykle teplá zima výrazně zasáhla do stavebního rytmu. Oproti minulým letům
se stavební a montážní práce téměř nezastavily. I přes plné pracovní nasazení musela proběhnout všechna plánovaná školení pracovníků jednotlivých odborností i prohlídky a servis zařízení. Jakékoliv zanedbání by se mohlo projevit v bezpečnosti práce.
11.1.2007 proběhl „firemní den EEIKA Brno, s.r.o.“. Přestože tentokrát proběhl oproti jiným
letům ve čtvrtek, opět se vydařil.
19.1.2007 proběhl dozorový audit vnitrofiremních procesů dle certifikace jakosti ISO 9001. EEIKA Brno, s.r.o. prošla auditem úspěšně a je nadále držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2001 osvědčujícího, že „používá systém managementu jakosti pro projekci,
montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost“.
27.1.2007 oslavil zakladatel firmy EEIKA Brno, s.r.o. Ing. Ivan Šafránek padesáté narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
15.2.2007 se našemu pracovníkovi Pavlu Zmrzlému narodil syn Michal. Gratulujeme

EEIKA Brno, s.r.o. se v letošním roce opět účastní Mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER. Na jubilejním 15. ročníku ve dnech 27. – 30.3. 2007 vystavuje na
obvyklém místě ve stánku 1C22. Magnetem expozice bude opět trafostanice PET® MINI 300
– tentokrát v odběratelské verzi vystavená hned vedle bočního vstupu do haly 1.
V expozici získáte kompletní informace o výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. i o aktuálních novinkách. Na setkání se v průběhu celého veletrhu těší Ing. Ivan Šafránek, Miroslav
Churavý, Vlastimil Kroupa, Marek Popela, Michal Churavý.
SEMINÁŘE PROJEKCE
EEIKA Brno, s.r.o. připravuje semináře o projekci kioskových trafostanic. Odborné semináře jsou určeny pro projektanty elektro a projektanty staveb, kteří do svých projektů zapracovávají i různé druhy kioskových trafostanic. Variabilita druhů a typů trafostanic, osazení různými
kombinacemi technologických zařízení a dispoziční řešení stavebních částí trafostanic jsou
velmi široké. Pro řešení konkrétní situace je možné volit z velkého množství variant.
Účastníci semináře získají detailní přehled o jednotlivých typech trafostanice PET®, způsobu volby pro konkrétní situaci, návrhu a projekci trafostanic v odběratelských i distribučních
verzích (EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním dodavatelem E.ON. Česká Republika, a.s.). Součástí
podpory je i balíček základních projekčních podkladů poskytnutý účastníkům seminářů.
Máte-li zájem o účast na některém ze seminářů, kontaktujte nás na eeika@eeika.cz
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Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 9.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,
držitel certifikátu ISO 9001
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Vážení přátelé,
druhé číslo eeikainfo magazínu ročníku 2007 vychází při příležitosti 15. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2007. EEIKA Brno, s.r.o. je tradičním účastníkem
tohoto veletrhu. Pravidelně představuje svůj výrobní program a již druhým rokem vystavuje
originál trafostanice. V letošním roce to bude PET® MINI 300o – v odběratelském provedení.
Expozici EEIKA Brno, s.r.o. najdete v hale I ve stánku 1C22.
V tomto čísle eeikainfo magazínu najdete informace o spolupráci EEIKA Brno, s.r.o.
na projekční přípravě i vybudování větrného parku u Pavlova na Jihlavsku. Ve stejném
kraji proběhl v lednu pohotovostní zásah servisní čety. Výrobu ve společnosti Krahulík –
MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. ohrozil výpadek dodávky el. energie.
Zejména pro stavební firmy je zajímavé zařazení trafostanic PET® MINI 300 mezi pronajímané dočasné trafostanice. Jejich železobetonová schránka je velmi odolná vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.
Gratulujeme zakladateli firmy Ing. Ivanu Šafránkovi, který 27.1.2007 oslavil významné
životní jubileum.

Větrný park Pavlov
Výrazná většina trafostanic, které EEIKA Brno, s.r.o. dosud vybudovala pracuje s napěťovým převodem 22/0,4 kV – transformace el. energie z vn části distribuční sítě do nn části,
případně přímo k napájení odběratele kategorie B. S rozvojem alternativních zdrojů se stále
častěji objevují požadavky na řešení opačného transformačního poměru – vyvedení energie
o nižší napěťové hladině do rozvodné sítě vn. Nejčastěji jde o větrné elektrárny, případně kogenerační jednotky.
Technologický rozvoj alternativní výroby el. energie z obnovitelných zdrojů je velmi rychlý
a vzhledem k omezenému množství fosilních paliv nevyhnutelný. Získávání energie z alternativních zdrojů je v současné době sice dražší, ale jen podpora jejich rozvoje umožní vývoj
nových technologií a snižování nákladů. Ještě v polovině devadesátých let byly pro větrné podmínky České republiky k dispozici větrné elektrárny s výkonem pouhých 600 kW, v současné
době již nejsou neobvyklé stroje o výkonu 2 MW. Obdobná situace je i u dalších alternativních
zdrojů energie. K rozvoji výraznou měrou přispěl i zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ten výrobcům garantuje minimální výkupní ceny
el. energie z obnovitelných zdrojů. Pro rok 2007 jsou rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 8/2006 stanoveny výkupní ceny za el. energii vyrobenou větrnými elektrárnami v rozmezí 2460 – 3200 Kč za MWh v závislosti na datu uvedení elektrárny do provozu.
Již v eeika info magazínu 1/2006 jsme informovali o spolupráci EEIKA Brno, s.r.o. při
budování větrného parku Břežany – Lopatov na Znojemsku s pěti věžovými elektrárnami
VESTAS V52-850 kW o celkovém jmenovitém výkonu 4,25 MW. Další akcí, na které EEIKA
Brno, s.r.o. spolupracovala, je výstavba čtyř věžových větrných elektráren u Pavlova - 10 km

Detail rotoru VESTAS - Pavlov

Vstupní rozvodna PET® 450

od Telče. U vzniku projektu stálo v polovině devadesátých let minulého století jihočeské občanské sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, pro které je podpora a popularizace větrné energie jednou z priorit. Sdružení provádělo měření potenciálu větru v různých lokalitách
jižních Čech. Ve spolupráci s energetickými odborníky zahájilo přípravy k vybudování pavlovského větrného parku. EEIKA Brno, s.r.o. v první fázi spolupracovala na přípravě projektové
dokumentace připojení elektráren k rozvodné síti (rozvodna, propojení elektráren s rozvodnou) pro územní řízení a stavební povolení první etapy (dvou věžových elektráren). Akce byla
po odborné stránce připravena, prošla schvalovacími a povolovacími řízeními. Narazila ovšem
ve finanční otázce. Žádost o podporu u Státního fondu Životního prostředí nebyla úspěšná,
nepodařilo se nalézt finančně silného partnera. Bez finančních prostředků nebylo možné elektrárny vybudovat. V této fázi zakladatelé projekt s odpovídajícími vyjádřeními a povoleními
prodali. Se změnami investorů došlo i ke změně projektové dokumentace původně vypracované EEIKA Brno, s.r.o. jinou projekční kanceláří.

Rozvoj stavební činnosti v České republice zvyšuje poptávku po dočasných zdrojích
el. energie. Stavební práce jsou energeticky velmi náročné a v mnohých případech není možné
pokrytí ze stávajících sítí nn. V případě, že provoz budovaného objektu bude obdobně energeticky náročný (zejména u průmyslových areálů) a situace to dovoluje, je vhodné již při zahájení výstavby vybudovat novou přípojku a stálou trafostanici. Z ní nejprve napájet staveniště
prostřednictvím provizorních staveništních rozvodů a po ukončení výstavby trafostanici uvést
do běžného provozu. Charakter kioskových trafostanic umožňuje případný přesun na staveništi, pokud to průběh stavebních prací vyžaduje.
V případě, že to situace nedovoluje, nebo plánovaná energetická náročnost provozu bude
nízká a bylo by proto zbytečné investovat do vybudování stálé trafostanice, je nutné instalovat dočasný zdroj napájení. V některých případech (zejména při krátkodobém provozu) je
nejekonomičtějším řešením využití dieselagregátu. Při dlouhodobých akcích je nejvhodnějším
řešením vybudování dočasné trafostanice. Ta po nutnou dobu napájí stavební mechanismy a
po ukončení provozu je demontována a připravena k dalšímu využití.
Z charakteru provozu dočasných trafostanic vyplývá jejich výrazná výhoda – k uvedení
do provozu není třeba stavební povolení, což výrazně zkracuje termíny uvedení do provozu.
Charakter dočasného provozu klade na trafostanice některé specifické nároky. Jde zejména

PET® MINI 300o - staveniště „Nová Slatina“

Výhodou betonové stanice PET® MINI 300 při provozu na staveništi je zejména její odolnost. Železobetonový skelet o síle stěny 110 mm trvale odolává povětrnostním vlivům, případný náraz stavebních mechanismů způsobí daleko menší škody, než u jiných typů stanic.
Obě trafostanice byly ihned připraveny pro konkrétní využití. První z nich osazená transformátorem o výkonu 250 kVA byla uvedena do provozu 5.3.2007. Napájí výstavbu obytného
komplexu „Nová Slatina“ v Brně.
Firma STAVOS Brno a.s. buduje mezi ulicemi Řipská, Tuřanka a Křehlíkova moderní obytný komplex se 151 jedno – až čtyřpokojovými byty o 40 až 120 metrech čtverečních, včetně
mezonetových. K některým přízemním bytům přiléhá i vlastní zahrádka se vstupem z obývacího pokoje.

První domy budou dokončeny v prosinci 2007, celý komplex potom v roce 2008. Trafostanice PET® MINI 300 bude sloužit do vybudování trvalé infrastruktury.
Druhá trafostanice je k dispozici pro výstavbu víceúčelového bytového komplexu ORION
nad sídlištěm Lesná v Brně. Na cca 7000 m2 buduje společnost Pancommerc s.r.o. tři čtrnáctipatrové čtvercové věže s celkem 93 byty a 11 mezonety. Součástí oploceného komfortního areálu bude i budova rehabilitačního střediska s bazénem, saunou, masážemi apod., krytá
garážová stání a klidové zóny pro obyvatele komplexu.
Pohotovostní zásah v masokombinátu Krahulík v Krahulčí
Na konci ledna 2007 provedla servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o pohotovostní zásah
v masokombinátu Krahulík v Krahulčí nedaleko Telče. I v letošní nadstandardně teplé a blátivé zimě se i v nížinách vyskytlo několik hezkých zimních dní. Ve zvlněné krajině na okraji
Českomoravské vysočiny bylo sněžných dní včetně nefalšované „Sibiře“ více. Co je pro některé - obdivovatele zdejší krásné přírody, rekreanty, děti a běžkaře - splněným očekáváním
a důvodem k radosti, může být pro jiné doslova noční můrou. U energetiků to o výkyvech
počasí platí dvojnásob.
Odpoledne 27.1.2007 oznámil technik masokombinátu Krahulík na pohotovostní linku
EEIKA Brno, s.r.o. poruchu na el. zařízení a výpadek dodávky energie. Po husté sněhové vánici předpokládal poškození transformátoru.
EEIKA Brno, s.r.o. spolupracuje se společností Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
již delší dobu. V roce 1999 dodala kioskovou trafostanici TMT® MAXIBOX 750 se dvěma
transformátory o výkonu 630 kVA a upravila rozvody el. energie v areálu firmy. Masozávod
byl do té doby napájen ze dvou trafostanic – zděné věžové u vstupu do areálu a sloupové
na zadní hranici areálu. Popsané řešení a celkový instalovaný výkon 1260 kVA nevyhovovaly
požadavkům rozšiřující se výroby, ani standardům distributora. EEIKA Brno, s.r.o. nahradila
sloupovou trafostanici již zmíněnou kioskovou stanicí TMT® , ve věžové trafostanici vyměnila
část technologických zařízení a transformátor o výkonu 630 kVA nahradila silnějším o výkonu
1000 kVA. Obě trafostanice propojila venkovním izolovaným vedením vn uloženým v areálu
na kabelových lávkách. Po této úpravě byl areál napájen již jen z jednoho místa a instalovaný
výkon byl posílen o 1000 kVA.
Ihned po nahlášení poruchy v sobotu 27.1.2007 vyrazili na místo dva servisní pracovníci
se základními diagnostickými prostředky prověřit charakter závady. Další pracovníci byli připraveni vyrazit s odpovídajícím náhradním zařízením a technickými prostředky k okamžitému
odstranění zjištěné závady. Technik ovšem na místě zjistil, že transformátor je v pořádku a ani
na dalších zařízeních nebylo patrné poškození. Protože se jednou z pravděpodobných možností
jevilo i poškození kabelu, bylo nutné zajistit speciální měřící techniku. Hned druhý den ráno
proběhla kompletní diagnostika, která ukázala, že i kabely jsou v pořádku a závada je na starém

Přijďte si pro pucle do expozice EEIKA Brno, s.r.o. na 15. Mezinárodním
veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER. Stánek 1C22.

PET® MINI – využití v dočasném provozu

o možnost snadné výměny technologických zařízení (přizpůsobení specifickým parametrům
jednotlivých akcí), možnost opakovaného transportu a jednoduchou manipulaci, snadné usazení bez nutnosti vybudování stavební připravenosti a zvýšenou odolnost.
Trafostanice jsou opakovaně převáženy, nakládány a skládány na nejrůznějších místech.
Provoz stavebních mechanismů a těžké techniky zvyšuje, oproti běžným stanicím, riziko
mechanického poškození.
Technologie dočasných trafostanic je umístěna v lehkém, zpravidla plechovém, plastovém,
nebo betonovém kiosku opatřeném zpevněným dnem a prvky pro manipulaci. Konkrétních typů
dočasných trafostanice je velké množství, každý materiál kiosků má své výhody i nevýhody
V současné době nejrozšířenější plechové trafostanice jsou náchylné ke korozi vlivem povětrnostních podmínek a spolu s plastovými i k mechanickému poškození
EEIKA Brno, s.r.o. má
s dočasným pronájmem trafostanic dlouholeté zkušenosti.
V letošním roce pro tyto účely uzpůsobila dva kusy nově
vyvinuté betonové kompaktní
trafostanice PET® MINI 300.
Oba kusy je možné osadit
transformátorem do výkonu
630 kVA (ve speciálních případech lze pro dosažení vyššího výkonu spřáhnout více
stanic), vn rozváděčem s izolací SF6 2+1, nn rozváděčem
RBTR a skříní měření.

Poukázka na PUZZLE

V současné době je větrný park již vybudovaný a dodává el. energii do rozvodné sítě. Firma
KV VENTI, s.r.o., která projekt realizovala, provozuje od srpna 2006 dvě věžové větrné elektrárny Vestas V90 (výška stožáru 105 m, průměr třílistého rotoru 90 m) o jednotlivém výkonu
2 MW a od prosince 2006 dvě elektrárny Vestas V52 (výška stožáru 65 m, průměr třílistého
rotoru 52 m) o jednotlivém výkonu 850 kW.
Na vlastní výstavbě větrného parku se EEIKA Brno, s.r.o. podílela dodávkou části technologických zařízení a kiosků PET®. Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. nejprve adaptovala
již dříve přepracovaný projekt. V prosinci 2006 byly u obou věží Vestas V52 umístěny kiosky
typové řady PET® osazené odpovídajícími technologickými zařízeními. 8.12. byl usazen kiosek PET® STANDARD 300 s transformátorem s napěťovým převodem 0,69/22 kV o výkonu
1000 kVA a vn rozváděčem. 20.12. byl instalován kiosek PET® STANDARD 450 sloužící jako
vstupní rozvodna a předávací místo E.ON Distribuce, a.s.. Dvouprostorový kiosek je osazen
transformátorem s napěťovým převodem 0,69/22 kV o výkonu 1000 kVA, vn rozváděčem
s vývodovým polem do druhého kiosku, skříní obchodního měření, skříní dispečerského měření, skříní DC vlastní spotřeby s bateriemi 110 V a rozváděčem nn.- 690 V.
I přesto, že rozvoj využití alternativních zdrojů naráží na různá úskalí, (nevhodné podmínky,
nedůvěra a z ní pramenící odpor obyvatelstva apod.), je EEIKA Brno, s.r.o. připravena podílet
se na rozvoji zařízení určených k vyvedení el. energie z alternativních zdrojů.

Vstupní rozvodna PET® 450
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pokrytí ze stávajících sítí nn. V případě, že provoz budovaného objektu bude obdobně energeticky náročný (zejména u průmyslových areálů) a situace to dovoluje, je vhodné již při zahájení výstavby vybudovat novou přípojku a stálou trafostanici. Z ní nejprve napájet staveniště
prostřednictvím provizorních staveništních rozvodů a po ukončení výstavby trafostanici uvést
do běžného provozu. Charakter kioskových trafostanic umožňuje případný přesun na staveništi, pokud to průběh stavebních prací vyžaduje.
V případě, že to situace nedovoluje, nebo plánovaná energetická náročnost provozu bude
nízká a bylo by proto zbytečné investovat do vybudování stálé trafostanice, je nutné instalovat dočasný zdroj napájení. V některých případech (zejména při krátkodobém provozu) je
nejekonomičtějším řešením využití dieselagregátu. Při dlouhodobých akcích je nejvhodnějším
řešením vybudování dočasné trafostanice. Ta po nutnou dobu napájí stavební mechanismy a
po ukončení provozu je demontována a připravena k dalšímu využití.
Z charakteru provozu dočasných trafostanic vyplývá jejich výrazná výhoda – k uvedení
do provozu není třeba stavební povolení, což výrazně zkracuje termíny uvedení do provozu.
Charakter dočasného provozu klade na trafostanice některé specifické nároky. Jde zejména

PET® MINI 300o - staveniště „Nová Slatina“

Výhodou betonové stanice PET® MINI 300 při provozu na staveništi je zejména její odolnost. Železobetonový skelet o síle stěny 110 mm trvale odolává povětrnostním vlivům, případný náraz stavebních mechanismů způsobí daleko menší škody, než u jiných typů stanic.
Obě trafostanice byly ihned připraveny pro konkrétní využití. První z nich osazená transformátorem o výkonu 250 kVA byla uvedena do provozu 5.3.2007. Napájí výstavbu obytného
komplexu „Nová Slatina“ v Brně.
Firma STAVOS Brno a.s. buduje mezi ulicemi Řipská, Tuřanka a Křehlíkova moderní obytný komplex se 151 jedno – až čtyřpokojovými byty o 40 až 120 metrech čtverečních, včetně
mezonetových. K některým přízemním bytům přiléhá i vlastní zahrádka se vstupem z obývacího pokoje.

První domy budou dokončeny v prosinci 2007, celý komplex potom v roce 2008. Trafostanice PET® MINI 300 bude sloužit do vybudování trvalé infrastruktury.
Druhá trafostanice je k dispozici pro výstavbu víceúčelového bytového komplexu ORION
nad sídlištěm Lesná v Brně. Na cca 7000 m2 buduje společnost Pancommerc s.r.o. tři čtrnáctipatrové čtvercové věže s celkem 93 byty a 11 mezonety. Součástí oploceného komfortního areálu bude i budova rehabilitačního střediska s bazénem, saunou, masážemi apod., krytá
garážová stání a klidové zóny pro obyvatele komplexu.
Pohotovostní zásah v masokombinátu Krahulík v Krahulčí
Na konci ledna 2007 provedla servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o pohotovostní zásah
v masokombinátu Krahulík v Krahulčí nedaleko Telče. I v letošní nadstandardně teplé a blátivé zimě se i v nížinách vyskytlo několik hezkých zimních dní. Ve zvlněné krajině na okraji
Českomoravské vysočiny bylo sněžných dní včetně nefalšované „Sibiře“ více. Co je pro některé - obdivovatele zdejší krásné přírody, rekreanty, děti a běžkaře - splněným očekáváním
a důvodem k radosti, může být pro jiné doslova noční můrou. U energetiků to o výkyvech
počasí platí dvojnásob.
Odpoledne 27.1.2007 oznámil technik masokombinátu Krahulík na pohotovostní linku
EEIKA Brno, s.r.o. poruchu na el. zařízení a výpadek dodávky energie. Po husté sněhové vánici předpokládal poškození transformátoru.
EEIKA Brno, s.r.o. spolupracuje se společností Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
již delší dobu. V roce 1999 dodala kioskovou trafostanici TMT® MAXIBOX 750 se dvěma
transformátory o výkonu 630 kVA a upravila rozvody el. energie v areálu firmy. Masozávod
byl do té doby napájen ze dvou trafostanic – zděné věžové u vstupu do areálu a sloupové
na zadní hranici areálu. Popsané řešení a celkový instalovaný výkon 1260 kVA nevyhovovaly
požadavkům rozšiřující se výroby, ani standardům distributora. EEIKA Brno, s.r.o. nahradila
sloupovou trafostanici již zmíněnou kioskovou stanicí TMT® , ve věžové trafostanici vyměnila
část technologických zařízení a transformátor o výkonu 630 kVA nahradila silnějším o výkonu
1000 kVA. Obě trafostanice propojila venkovním izolovaným vedením vn uloženým v areálu
na kabelových lávkách. Po této úpravě byl areál napájen již jen z jednoho místa a instalovaný
výkon byl posílen o 1000 kVA.
Ihned po nahlášení poruchy v sobotu 27.1.2007 vyrazili na místo dva servisní pracovníci
se základními diagnostickými prostředky prověřit charakter závady. Další pracovníci byli připraveni vyrazit s odpovídajícím náhradním zařízením a technickými prostředky k okamžitému
odstranění zjištěné závady. Technik ovšem na místě zjistil, že transformátor je v pořádku a ani
na dalších zařízeních nebylo patrné poškození. Protože se jednou z pravděpodobných možností
jevilo i poškození kabelu, bylo nutné zajistit speciální měřící techniku. Hned druhý den ráno
proběhla kompletní diagnostika, která ukázala, že i kabely jsou v pořádku a závada je na starém

Přijďte si pro pucle do expozice EEIKA Brno, s.r.o. na 15. Mezinárodním
veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER. Stánek 1C22.

PET® MINI – využití v dočasném provozu

o možnost snadné výměny technologických zařízení (přizpůsobení specifickým parametrům
jednotlivých akcí), možnost opakovaného transportu a jednoduchou manipulaci, snadné usazení bez nutnosti vybudování stavební připravenosti a zvýšenou odolnost.
Trafostanice jsou opakovaně převáženy, nakládány a skládány na nejrůznějších místech.
Provoz stavebních mechanismů a těžké techniky zvyšuje, oproti běžným stanicím, riziko
mechanického poškození.
Technologie dočasných trafostanic je umístěna v lehkém, zpravidla plechovém, plastovém,
nebo betonovém kiosku opatřeném zpevněným dnem a prvky pro manipulaci. Konkrétních typů
dočasných trafostanice je velké množství, každý materiál kiosků má své výhody i nevýhody
V současné době nejrozšířenější plechové trafostanice jsou náchylné ke korozi vlivem povětrnostních podmínek a spolu s plastovými i k mechanickému poškození
EEIKA Brno, s.r.o. má
s dočasným pronájmem trafostanic dlouholeté zkušenosti.
V letošním roce pro tyto účely uzpůsobila dva kusy nově
vyvinuté betonové kompaktní
trafostanice PET® MINI 300.
Oba kusy je možné osadit
transformátorem do výkonu
630 kVA (ve speciálních případech lze pro dosažení vyššího výkonu spřáhnout více
stanic), vn rozváděčem s izolací SF6 2+1, nn rozváděčem
RBTR a skříní měření.

Poukázka na PUZZLE

V současné době je větrný park již vybudovaný a dodává el. energii do rozvodné sítě. Firma
KV VENTI, s.r.o., která projekt realizovala, provozuje od srpna 2006 dvě věžové větrné elektrárny Vestas V90 (výška stožáru 105 m, průměr třílistého rotoru 90 m) o jednotlivém výkonu
2 MW a od prosince 2006 dvě elektrárny Vestas V52 (výška stožáru 65 m, průměr třílistého
rotoru 52 m) o jednotlivém výkonu 850 kW.
Na vlastní výstavbě větrného parku se EEIKA Brno, s.r.o. podílela dodávkou části technologických zařízení a kiosků PET®. Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. nejprve adaptovala
již dříve přepracovaný projekt. V prosinci 2006 byly u obou věží Vestas V52 umístěny kiosky
typové řady PET® osazené odpovídajícími technologickými zařízeními. 8.12. byl usazen kiosek PET® STANDARD 300 s transformátorem s napěťovým převodem 0,69/22 kV o výkonu
1000 kVA a vn rozváděčem. 20.12. byl instalován kiosek PET® STANDARD 450 sloužící jako
vstupní rozvodna a předávací místo E.ON Distribuce, a.s.. Dvouprostorový kiosek je osazen
transformátorem s napěťovým převodem 0,69/22 kV o výkonu 1000 kVA, vn rozváděčem
s vývodovým polem do druhého kiosku, skříní obchodního měření, skříní dispečerského měření, skříní DC vlastní spotřeby s bateriemi 110 V a rozváděčem nn.- 690 V.
I přesto, že rozvoj využití alternativních zdrojů naráží na různá úskalí, (nevhodné podmínky,
nedůvěra a z ní pramenící odpor obyvatelstva apod.), je EEIKA Brno, s.r.o. připravena podílet
se na rozvoji zařízení určených k vyvedení el. energie z alternativních zdrojů.

Věžová trafostanice masozávodu Krahulík

odpínači BAJ v původní věžové trafostanici.
Mezi tím, v době, kdy nebyl znám rozsah
poškození a předpokládaná doba opravy,
technik Masozávodu Krahulík zajistil zdroj
náhradního napájení. Servisní četa EEIKA
Brno, s.r.o. odpínač ihned provizorně přemostila, aby mohla být okamžitě obnovena
dodávka el. energie i bez využití náhradního
zdroje.
Se zprávou o provedeném zásahu EEIKA
Brno, s.r.o. informovala majitele trafostanice
o stavu zastaralého zařízení ve věžové trafostanici a navrhla odpovídající rekonstrukci.

AMPER 2007

Letošní neobvykle teplá zima výrazně zasáhla do stavebního rytmu. Oproti minulým letům
se stavební a montážní práce téměř nezastavily. I přes plné pracovní nasazení musela proběhnout všechna plánovaná školení pracovníků jednotlivých odborností i prohlídky a servis zařízení. Jakékoliv zanedbání by se mohlo projevit v bezpečnosti práce.
11.1.2007 proběhl „firemní den EEIKA Brno, s.r.o.“. Přestože tentokrát proběhl oproti jiným
letům ve čtvrtek, opět se vydařil.
19.1.2007 proběhl dozorový audit vnitrofiremních procesů dle certifikace jakosti ISO 9001. EEIKA Brno, s.r.o. prošla auditem úspěšně a je nadále držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2001 osvědčujícího, že „používá systém managementu jakosti pro projekci,
montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost“.
27.1.2007 oslavil zakladatel firmy EEIKA Brno, s.r.o. Ing. Ivan Šafránek padesáté narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
15.2.2007 se našemu pracovníkovi Pavlu Zmrzlému narodil syn Michal. Gratulujeme

EEIKA Brno, s.r.o. se v letošním roce opět účastní Mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER. Na jubilejním 15. ročníku ve dnech 27. – 30.3. 2007 vystavuje na
obvyklém místě ve stánku 1C22. Magnetem expozice bude opět trafostanice PET® MINI 300
– tentokrát v odběratelské verzi vystavená hned vedle bočního vstupu do haly 1.
V expozici získáte kompletní informace o výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. i o aktuálních novinkách. Na setkání se v průběhu celého veletrhu těší Ing. Ivan Šafránek, Miroslav
Churavý, Vlastimil Kroupa, Marek Popela, Michal Churavý.
SEMINÁŘE PROJEKCE
EEIKA Brno, s.r.o. připravuje semináře o projekci kioskových trafostanic. Odborné semináře jsou určeny pro projektanty elektro a projektanty staveb, kteří do svých projektů zapracovávají i různé druhy kioskových trafostanic. Variabilita druhů a typů trafostanic, osazení různými
kombinacemi technologických zařízení a dispoziční řešení stavebních částí trafostanic jsou
velmi široké. Pro řešení konkrétní situace je možné volit z velkého množství variant.
Účastníci semináře získají detailní přehled o jednotlivých typech trafostanice PET®, způsobu volby pro konkrétní situaci, návrhu a projekci trafostanic v odběratelských i distribučních
verzích (EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním dodavatelem E.ON. Česká Republika, a.s.). Součástí
podpory je i balíček základních projekčních podkladů poskytnutý účastníkům seminářů.
Máte-li zájem o účast na některém ze seminářů, kontaktujte nás na eeika@eeika.cz
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Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 9.
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Vážení přátelé,
druhé číslo eeikainfo magazínu ročníku 2007 vychází při příležitosti 15. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2007. EEIKA Brno, s.r.o. je tradičním účastníkem
tohoto veletrhu. Pravidelně představuje svůj výrobní program a již druhým rokem vystavuje
originál trafostanice. V letošním roce to bude PET® MINI 300o – v odběratelském provedení.
Expozici EEIKA Brno, s.r.o. najdete v hale I ve stánku 1C22.
V tomto čísle eeikainfo magazínu najdete informace o spolupráci EEIKA Brno, s.r.o.
na projekční přípravě i vybudování větrného parku u Pavlova na Jihlavsku. Ve stejném
kraji proběhl v lednu pohotovostní zásah servisní čety. Výrobu ve společnosti Krahulík –
MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. ohrozil výpadek dodávky el. energie.
Zejména pro stavební firmy je zajímavé zařazení trafostanic PET® MINI 300 mezi pronajímané dočasné trafostanice. Jejich železobetonová schránka je velmi odolná vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.
Gratulujeme zakladateli firmy Ing. Ivanu Šafránkovi, který 27.1.2007 oslavil významné
životní jubileum.

Větrný park Pavlov
Výrazná většina trafostanic, které EEIKA Brno, s.r.o. dosud vybudovala pracuje s napěťovým převodem 22/0,4 kV – transformace el. energie z vn části distribuční sítě do nn části,
případně přímo k napájení odběratele kategorie B. S rozvojem alternativních zdrojů se stále
častěji objevují požadavky na řešení opačného transformačního poměru – vyvedení energie
o nižší napěťové hladině do rozvodné sítě vn. Nejčastěji jde o větrné elektrárny, případně kogenerační jednotky.
Technologický rozvoj alternativní výroby el. energie z obnovitelných zdrojů je velmi rychlý
a vzhledem k omezenému množství fosilních paliv nevyhnutelný. Získávání energie z alternativních zdrojů je v současné době sice dražší, ale jen podpora jejich rozvoje umožní vývoj
nových technologií a snižování nákladů. Ještě v polovině devadesátých let byly pro větrné podmínky České republiky k dispozici větrné elektrárny s výkonem pouhých 600 kW, v současné
době již nejsou neobvyklé stroje o výkonu 2 MW. Obdobná situace je i u dalších alternativních
zdrojů energie. K rozvoji výraznou měrou přispěl i zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ten výrobcům garantuje minimální výkupní ceny
el. energie z obnovitelných zdrojů. Pro rok 2007 jsou rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 8/2006 stanoveny výkupní ceny za el. energii vyrobenou větrnými elektrárnami v rozmezí 2460 – 3200 Kč za MWh v závislosti na datu uvedení elektrárny do provozu.
Již v eeika info magazínu 1/2006 jsme informovali o spolupráci EEIKA Brno, s.r.o. při
budování větrného parku Břežany – Lopatov na Znojemsku s pěti věžovými elektrárnami
VESTAS V52-850 kW o celkovém jmenovitém výkonu 4,25 MW. Další akcí, na které EEIKA
Brno, s.r.o. spolupracovala, je výstavba čtyř věžových větrných elektráren u Pavlova - 10 km

Detail rotoru VESTAS - Pavlov

