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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертації. Залізничний транспорт є стратегічно важ-

ливою складовою економіки держави та має значний вплив на розвиток країни  

в цілому. Електропостачання на залізничних електрифікованих магістралях, пе-

ревізний процес і ремонтно-експлуатаційна діяльність відбуваються одночасно. 

Під час функціонування системи «тягова підстанція – тягова мережа – електро-

рухомий склад» часто виникають відмови її окремих елементів, що викликані 

зовнішніми діями, помилками персоналу, низькою якістю технічного обслугову-

вання і ремонту, зменшенням технічного ресурсу окремих елементів системи  

й супроводжуються аварійними режимами та перервами в русі електрорухомого 

складу. 

На сьогодні значна частина технічних засобів електроенергетичної інфра-

структури залізничного транспорту України вже вичерпала свій технічний ре-

сурс і потребує заміни або поетапної реконструкції. Внаслідок відмов пристроїв 

електропостачання на залізницях України за 12 місяців 2014 року було затрима-

но 837 поїздів на 822 години проти 803 поїздів на 665 годин за аналогічний пері-

од 2013 року. Це на 4 % більше за кількістю та на 19 % більше за часом затрима-

них поїздів. За результатами несправності обладнання тягових підстанцій (ТП)  

у 2014 році затримано 80 поїздів (у 2013 році – 52 поїзди). З іншого боку, врахо-

вуючи економічний стан країни, необхідно підвищувати ефективність викорис-

тання вже встановленого обладнання, застосовувати нові методи діагностування 

його технічного стану, скорочувати експлуатаційні витрати й переходити на ре-

сурсозберігаючі та енергозберігаючі технології. 

Проблема надійності електроенергетичних об'єктів, діагностування та техніч-

ного обслуговування в системах електропостачання тяги поїздів магістральних за-

лізниць та промислових енергосистем завжди була в полі зору багатьох учених. 

Розробкою теоретичних основ і методів організації, планування і керування ремон-

том складних систем займалися такі вчені: П. Д. Андрієнко, Е. Ю. Барзілович,  

Р. Барлоу, Ф. Байхельт, Б. Є. Боднар, А. Г. Галкін, М. І. Капиця, В. М. Кутін,  

А. Н. Россальський, В. А. Савельєв, Н. А. Северцев, Н. М. Смірнов, П. М. Сві та ін. 

Підтримання необхідного рівня надійності обладнання тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць України в процесі його експлуатації забезпечується 

системою технічного обслуговування і ремонтів (ТО і Р). Традиційно вона базу-

ється на проведенні планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) після певного часу на-

працювання. Однак ця система не є оптимальною, оскільки іноді призводить до 

невиправданих вимикань працездатного обладнання (зменшення коефіцієнта те-

хнічного використання), збільшення всіх видів ресурсів. При цьому застосуван-

ня системи ПЗР ускладнюється недостатнім фінансуванням для проведення ре-

монтів у повному обсязі. Так, за 2014 рік виконано ремонтів на суму  

102 000 тис. грн, порівняно з 2013 роком витрати зменшилися на  

38 167 тис. грн (33 %). 

Досвід використання та утримання енергетичних об’єктів у Німеччині, США, 

Франції та інших країнах світу вказує на тенденцію подовження строку експлуа-
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тації електрообладнання, яке відпрацювало нормативний ресурс. Дієвим засобом 

підвищення ефективності експлуатації електрообладнання, продовження ресур-

су його роботи та зниження ремонтних витрат і збитків є удосконалення системи 

технічного обслуговування і ремонту з урахуванням ризиків можливих відмов і 

аварій. Також концепція "Технології надійності" як інструмент налаштування 

системи технічного обслуговування і ремонту за принципами IORS: 2010 по-

винна відповідати міжнародному стандарту IEC 60300-3-11:2009 Dependability in 

technics. Reliability centred maintenance (МЭК 60300-3-11:2009 «Управління на-

дійністю. Технічне обслуговування, яке орієнтоване на безвідмовність»). 

Вказане вище підтверджує актуальність виконання наукових досліджень для 

забезпечення надійності обладнання тягового електропостачання залізничного 

транспорту України за рахунок підвищення ефективності системи технічного 

обслуговування і ремонту основного силового електрообладнання ТП електри-

фікованих залізниць України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисерта-

ційна робота виконана відповідно до таких державних програм: Концепція Дер-

жавної програми реформування залізничного транспорту від 27 грудня 2006 р. за 

№ 651-р, Концепція комплексної програми розвитку залізничного транспорту 

України на 2007–2020 рр., Концепція будівництва та оновлення тягових підстан-

цій, затверджена Головним управлінням електрифікації та електропостачання 

Укрзалізниці 2005 року, Державна цільова програма реформування залізничного 

транспорту на 2010–2019 роки (затверджена Постановою КМУ від 16.12.2009 

№ 1390), зокрема продовження нормативного строку служби пристроїв тягових 

підстанцій без збільшення аварійності при мінімізації фінансування технічного 

обслуговування і ремонту та використання сучасних методів діагностики. 

Обрані дослідження також пов’язані з планами робіт у Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря-

на за такими темами: 

- «Розробка системи технічного обслуговування та діагностики пристроїв тя-

гових підстанцій постійного струму», № держреєстрації 0113U000686. 

- «Удосконалення методів оцінки та підвищення функціональної безпеки в 

експлуатаційній роботі на залізницях», № держреєстрації 0112U003560; 

- «Дослідження стану зовнішньої ізоляції на контактній мережі залізниць та 

розробка методики по визначенню залишкового робочого ресурсу ізоляторів на 

контактній мережі залізниць», № держреєстрації 0107U010375; 

 - «Підвищення надійності пристроїв контактної мережі електрифікованих 

залізниць», № держреєстрації 0107U002523. 

Основні результати роботи отримано під час досліджень, де дисертант був 

виконавцем і співавтором звітів науково-дослідних робіт. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефе-

ктивності експлуатації силового електрообладнання тягових підстанцій за раху-

нок удосконалення системи його технічного обслуговування і ремонту. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі наукові задачі: 
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- здійснити аналіз технічного стану тягових підстанцій системи електропос-

тачання залізниць та визначити основні фактори, які впливають на ефективність 

експлуатації обладнання; 

- обґрунтувати теоретичні та методологічні принципи та вимоги до удоско-

налення системи технічного обслуговування і ремонту силового електрооблад-

нання тягових підстанцій електрифікованих залізниць; 

- науково обґрунтувати та розробити теоретичні засади підвищення  

експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій; 

- удосконалити метод визначення залишкового ресурсу силового електрооб-

ладнання тягових підстанцій в умовах експлуатації; 

- розробити метод та математичну модель ризик-аналізу прогнозування техні-

чного стану силового електрообладнання тягових підстанцій; 

- розробити метод та математичну модель відновлення експлуатаційної на-

дійності тягових підстанцій; 

- дослідити вплив термінів обслуговування на показники експлуатаційної на-

дійності тягових підстанцій; 

- сформувати систему ТО і Р, що забезпечує підвищення ефективності екс-

плуатації силового електрообладнання тягових підстанцій та визначити показ-

ники її якості. 

Об’єкт дослідження – стратегії, методи та показники технічного обслугову-

вання і ремонту силового електрообладнання тягових підстанцій електрифікова-

них залізниць.  

Предмет досліджень – система технічного обслуговування і ремонту елект-

рообладнання тягових підстанцій електричного транспорту. 

Методи досліджень – методи системного аналізу, математичне моделюван-

ня, теорія ймовірностей та математичної статистики, теорія експертних оцінок і 

нечітких множин, методи лінгвістичних змінних і методи оптимізації складних 

систем, теорія матриць, експериментальні дослідження показників експлуата-

ційної надійності та системи технічного обслуговування і ремонту, експертні до-

слідження. Теоретичні розрахунки та їх статистичну обробку виконано з вико-

ристанням прикладних програм на ПЕОМ. 

Перевірка достовірності й ефективності запропонованих методів ґрунтувалася 

на результатах експериментів та підтверджується даними, отриманими в умовах 

експлуатації електроустаткування тягових підстанцій залізничного транспорту.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

1. Вперше розроблено нові теоретичні засади з напряму формування рівня 

експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій, що дозволяє 

підвищити її показники: коефіцієнт готовності ( )гК t  та коефіцієнт технічного 

використання ( )твК t  за рахунок встановлення взаємозв'язків між складовими за-

пропонованої концепції. 

2. Запропоновано нову науково обґрунтовану структуру та розроблено мате-

матичну модель відновлення експлуатаційної надійності силового електрооблад-

нання тягових підстанцій, які на відміну від відомих дозволяють якісно визначити 

вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту з метою здійснення сво-
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єчасного відновлення технічного ресурсу обладнання в умовах наростання темпів 

і обсягів його старіння та кількості відмов, при обмеженні усіх видів ресурсів. 

3. Вперше вирішено науково-прикладну проблему комплексного підходу 

щодо підвищення ефективності системи технічного обслуговування силового 

електрообладнання тягових підстанцій та визначено показник якості системи, 

що дозволило оперативно реагувати на зміни умов утримання тягових підстан-

цій, контролювати технічний стан силового електрообладнання в умовах неви-

значеності, встановлювати взаємозв’язок між якістю обслуговування та експлуа-

таційною надійністю обладнання, здійснювати вибір стратегії обслуговування 

обладнання та проводити оцінку якості системи обслуговування і ремонту тяго-

вих підстанцій.  

4. Удосконалено метод прогнозування технічного ресурсу силового електро-

обладнання тягової підстанції при оцінці динаміки зміни параметрів обладнання 

шляхом уведення показника швидкості спрацьовування ресурсу за визначальним 

і-м параметром під дією різних факторів. Це дозволило більш точно виконувати 

розрахунок залишкового ресурсу електрообладнання при дії різних факторів та 

умов експлуатації.  

5. Дістали подальший розвиток методи ризик-аналізу та прогнозування тех-

нічного стану силового електрообладнання тягової підстанції, що відрізняються 

від відомих методів можливістю приймати обґрунтовані рішення щодо вибору 

стратегії обслуговування обладнання тягових підстанцій за результатами порів-

няння поточних і цільових показників ризиків та їх наслідків, що дало можли-

вість прогнозування технічного стану обладнання та виявлення найбільш ймові-

рних ризиків ( нR ) подій, порушень і втрат системи електропостачання.  

6. Набув подальшого розвитку метод безперервного удосконалення організа-

ції технічного обслуговування і ремонту силового електрообладнання тягових 

підстанцій на основі процесного підходу, що дозволяє здійснювати аналіз кри-

тичності операцій і підпроцесів запропонованої системи, а також визначати об-

ласть оперативного втручання в процес управління технічним станом устатку-

вання упродовж життєвого циклу. 

Отримані в дисертаційній роботі результати з підвищення ефективності екс-

плуатації за рахунок експлуатаційної надійності силового електрообладнання 

тягових підстанцій мають важливе значення для електрифікованих залізниць 

України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в такому: 

1. Розроблений процесно-орієнтований підхід діагностування та прогнозу-

вання технічного стану електрообладнання тягової підстанції в умовах експлуа-

тації та його застосування на технічне обслуговування і ремонт дозволить ви-

явити основні фактори, що впливають на ефективність його функціонування,  

а також дозволить вдосконалити процес обслуговування за рахунок впрова-

дження новітніх технологій і методів моніторингу, діагностики та підвищення 

кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

2. Розроблена модель можливих технічних станів обладнання тягових підстан-

цій та різні варіанти їх поєднання в процесі експлуатації (з метою підвищення  



5 

 

коефіцієнта готовності та коефіцієнта технічного використання) дозволяють хара-

ктеризувати ефективність системи технічного обслуговування і ремонту та змен-

шення тривалості періоду перебування електрообладнання в несправному стані. 

3. Розроблені метод та математична модель оцінки технічного стану облад-

нання тягових підстанцій та прогнозування залишкового ресурсу, яка утворює су-

купність об’єкта і засобів, необхідних для проведення безперервного контролю 

фактичного технічного стану обладнання тягових підстанцій, можна реалізувати 

при відповідному обґрунтуванні значень зменшення стійкості до відмови A  ко-

жного виду дефекту, що викликається різними фізичними процесами. Метод ап-

робовано на об'єктах системи тягового електропостачання Південної залізниці. 

4. Запропоновані підходи щодо подальшого удосконалення системи техніч-

ного обслуговування і ремонту тягових підстанцій з використанням технологій 

процесного інжинірингу покращують комплексні показники експлуатаційної на-

дійності коефіцієнта готовності ( )гК t  та коефіцієнта технічного використання 

( )твК t  силового обладнання тягової підстанції. Це дозволить підвищити ефекти-

вність експлуатації електрообладнання, зменшити кількість технічних обслуго-

вувань і ремонтів, скоротити час підготовки і виконання робіт та зменшити ви-

трати на проведення технічного обслуговування одного силового трансформато-

ра за шість років експлуатації до 27 000 грн. 

5. Результати досліджень впроваджено у Департаменті електрифікації та еле-

ктропостачання Укрзалізниці, службі електропостачання Південної залізниці, 

дистанції електропостачання Нижньодніпровськ–Вузол (ЕЧ–2) Придніпровської 

залізниці, Проектно-вишукувальному інституті залізничного транспорту Украї-

ни «Укрзалізничпроект». 

6. Основні теоретичні положення використовуються в навчальному процесі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна для студентів четвертого курсу спеціальності 6.050701 

«Електротехніка та електротехнології» при викладанні курсу «Надійність і діаг-

ностика електричного обладнання тягового електропостачання» та для студентів 

п’ятого курсу спеціальності 7(8).05070103 «Електротехнічні системи електрос-

поживання» при викладанні курсів «Технічне обслуговування пристроїв елект-

ропостачання» та «Діагностування пристроїв електропостачання високошвидкі-

сного руху». 

Особистий внесок здобувача. У публікаціях, які написані в співавторстві, 

автору належать: у [2] – розділ експлуатаційної надійності; у [6] –розробка мо-

делі комплексного удосконалення та оцінки якості і ефективності системи; у [8] 

– дослідження стратегій експлуатації обладнання тягових підстанцій електрифі-

кованих залізниць; у [10] – дослідження функціональних властивостей існуючої 

енергетичної системи та системи на базі Smart Grid та розробка блок-схеми діаг-

ностування обладнання тягових підстанцій, у [11] – аналіз причин відмов сило-

вого електрообладнання системи тягового електропостачання; у [12] – розробка 

моделі комплексного дослідження і прогнозування ризиків відмов силового еле-

ктрообладнання тягових підстанцій; у [13] – розробка методики оцінки ризиків 

відмов силового електрообладнання тягових підстанцій для підвищення якості 
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обслуговування; у [21] – розробка методу комплексної оцінки якості й ефектив-

ності системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій.  

Роботи [1, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ] опубліковано авто-

ром самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисер-

тації доповідались та обговорювались на IІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті та у промисловос-

ті», м. Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011 р.; V Международной научно-

практической конференции «Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО–

2011», г. Днепропетровск, 2011 г.; VI Международной научно-практической 

конференции «Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО–2012», г. Днеп-

ропетровск, 2012 г.; IV Міжнародній науково-практичній конференції «Енерго-

збереження на залізничному транспорті та у промисловості», м. Дніпропет-

ровськ, ДНУЗТ, 2013 р.; III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana 

pres Instytut Kolejnicntwa I Wydzial Transportu Politehniki Warszaskiej, 2014 р.;  

74 Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи ро-

звитку залізничного транспорту», м. Дніпропетровськ, 2014 р.; V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті 

та у промисловості» м. Воловець, 2014 р.; VII Международной научно-

практической конференции «Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО–

2014», г. Одесса–Днепропетровск, 2014 г.; VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті та в промисловос-

ті», м. Воловець, 2015 р.; VIIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО–2015», м. Одеса, 2015 р.;  

1-й Международной научно-практической конференции «Энергооптимальные 

технологии перевозочного процесса», г. Моршин, 2016 г. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 40 наукових пра-

цях, з них: 1 – монографія, 1 – навчальний посібник, 16 – у фахових виданнях,  

3 – у науково-метричних виданнях, 3 – у іноземних виданнях, 16 – у тезах допо-

відей та матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти ро-

зділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Основний текст 

дисертації викладено на 292 сторінках. Дисертація містить 63 рисунки, 31 таб-

лицю; рисунки, таблиці, які розміщені на окремих сторінках, займають 5 сторі-

нок. Список літератури з 288 найменувань на 29 сторінках. Додатки на 36 сто-

рінках. Повний обсяг дисертації складає 334 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульо-

вано мету та задачі досліджень і зв'язок її з науковими програмами і темами, ви-

кладено методи досліджень, наукову новизну, практичне значення результатів 

дисертації та наведено відомості про апробацію роботи. 

У першому розділі виконано аналіз сучасного стану ефективності й надійно-

сті функціонування електротехнічного обладнання підстанцій, електричних та 
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тягових мереж залізниць та встановлено, що на сьогодні значна частина облад-

нання системи електропостачання залізничного транспорту України вже вичер-

пала свій технічний ресурс, що визначає термін служби (рис. 1). 

На електрифікованих заліз-

ницях України експлуатується 

294 тягових підстанцій, однак 73 

з них мають термін служби по-

над 30 років, а 206 – понад  

40 років. Виконаний аналіз пуб-

лікацій і досліджень у галузі за-

безпечення експлуатаційної на-

дійності електрообладнання пока-

зує, що проблема удосконалення 

системи ПЗР та обслуговування 

за фактичним технічним станом 

(ФТС), вивчена недостатньо повно. Показано, що технологічне переобладнання  

й модернізація ТП електрифікованих залізниць вимагають значних інвестицій,  

а систему ТО і Р можна удосконалювати шляхом впровадження нових прогреси-

вних форм її організації і управління. Виконане дослідження показує, що чинна 

система ПЗР не відповідає економічним умовам функціонування системи тяго-

вого електропостачання та експлуатації силового обладнання ТП електрифіко-

ваних залізниць і суперечить ринковим механізмам виробничо-господарської ді-

яльності об’єктів господарства електропостачання Укрзалізниці. На сучасному 

етапі розвитку залізниць України удосконалення системи ТО і Р електрооблад-

нання ТП стає одним з основних завдань підвищення надійності тягового елект-

ропостачання зі скороченням витрат на ТО і Р. 

Таким чином, метою сучасних підходів з підвищення ефективності ТО і Р 

пристроїв ТП є: уникнення або мінімізація наслідків відмов пристроїв; удоско-

налення системи ПЗР; вирішення завдань з оперативного виявлення відмов; оп-

тимізація планового обслуговування тощо. Найбільш ефективним у довгостро-

ковій перспективі є перехід на системи ТО і Р, які якісно та повно відображають 

поточний стан обладнання ТП: обслуговування орієнтоване на надійність; пла-

нування на основі оцінки ризиків прогнозованого ресурсу електрообладнання, 

розробка та застосування сучасних інтелектуальних систем моніторингу і діаг-

ностування тощо. 

У другому розділі визначені наукові напрями підвищення експлуатаційної 

надійності електрообладнання тягових підстанцій з урахуванням його технічно-

го стану. Викладено результати досліджень та наведено рекомендації щодо під-

вищення експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій.  

Вивчення теоретичного та практичного досвіду експлуатації й ремонту елек-

трообладнання енергосистем, а також дослідження роботи господарства елект-

рифікації та електропостачання Укрзалізниці за 2002–2015 роки дозволяє визна-

чити основні складові та напрямки формування рівня експлуатаційної надійності 

електрообладнання ТП, концепцію якої наведено на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Розподіл тягових підстанцій  

за терміном експлуатації 
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Рисунок 2 – Формування рівня експлуатаційної надійності 

електрообладнання ТП 

Встановлено взаємозв’язки між групами показників розробленої концепції 

(рис. 2) для однієї одиниці обладнання ТП: 
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