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3. 
1 1 1 1 3 3...яN n n mn mnІ q q      – комплексний показник якості системи ТО і 

Р при обслуговуванні обладнання N ТП, при виконанні рівня вимог підвищення 

експлуатаційної надійності обладнання з етапів 1÷M та напрямів: технічного; 

економічного; організаційного. 

4. 
. 1 .1 2 .2 ....я системиТОіР я облад я облад яN облад NІ І І І        – комплексний показ-

ник якості системи ТО і Р при обслуговуванні обладнання 1÷N ТП, при виконан-

ні рівня вимог підвищення експлуатаційної надійності обладнання з етапів 1÷M 

та напрямів: технічного; економічного; організаційного. 
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.......................................
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Рисунок 13 – Модель комплексного удосконалення та підвищення якості  

й ефективності системи ТО і Р силового електрообладнання ТП 
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Отже, згідно із сформованими виразами, можна розрахувати комплексні по-

казники якості системи ТО і Р при обслуговуванні: обладнання 1÷N ТП з будь-

якого напряму та вибраного етапу; обладнання 1÷N ТП з усіх напрямів та вибра-

ного етапу; обладнання 1÷N ТП з усіх напрямів та етапів; системи ТО і Р сило-

вого електрообладнання ТП з усіх етапів та напрямів -111÷ mn3. 

З метою підтвердження достовірності розробленого методу, здійснено розра-

хунок та вибір оптимального варіанту системи технічного обслуговування елек-

трообладнання ТП (на прикладі силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 

У1). При обслуговуванні силового трансформатора експертами розглядались чо-

тири варіанти розв’язання задачі підвищення якості системи ТО і Р, це варіанти 

1
a , 

2
a , 

3
a , 

4
a . Варіанти оцінювалися по напрямах показників: 

1
C  – технічні, 

2
C  – 

економічні,
3

C  – організаційні, які розглянуті вище. Визначені експертами оцін-

ки, відносної важливості напрямів підвищення якості системи обслуговування 

трансформатора за напрямами, склали: 
1

0,45  ; 
2

0,3  ; 
3

0,25  .  

За результатами експертизи та розрахунком нечітких множин які характери-

зують альтернативні варіанти підвищення якості обслуговування силового тран-

сформатора ТДТН-25000/150-70 У1, склало: 

 

1 1 2 3 4{0,7 / ;0,65 / ;0,9 / ;0,8 / }С а а а а , 2 1 2 3 4{0,6 / ;0,9 / ;0,6 / ;0,8 / }С а а а а , 

3 1 2 3 4{0,9 / ;0,8 / ;0,8 / ;0,8 / }С а а а а . 

 

Модифікуємо дані вказаної множини з урахуванням відносної важливості 

напрямів підвищення якості системи обслуговування трансформатора: 

 
0.45 0,45 0,45 0,45 0,45
1 1 2 3 4{0,7 / ;0,65 / ;0,9 / ;0,8 / }С а а а а   

1 2 3 4{0,825 / ;0,824 / ;0,954 / ;0,904 / }а а а а , 

                       
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2 1 2 3 4{0,6 / ;0,9 / ;0,6 / ;0,8 / }С а а а а   

1 2 3 4{0,858 / ;0,969 / ;0,858 / ;0,935 / }а а а а , 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3 1 2 3 4{0,9 / ;0,8 / ;0,8 / ;0,8 / }С а а а а   

1 2 3 4{0,974 / ;0,946 / ;0,946 / ;0,946 / }а а а а . 

 

 

Враховуючи, що 
1 1 2 2

{ ( ) / ; ( ) / ;..., ( ) / }
c c c m m

C a a a a a a    , де  ( ) [0,1]
c i

a  – ек-

спертна оцінка підвищення якості системи ТО і Р ТП варіанта ( )
i

a  за показни-

ком C  та рівня підвищення якості функціонування системи обслуговування 

1

j

m

a j
j

I C



  , де 

j
C

 
– значення j го  показника системи; 

j
  – ваговий коефіцієнт 

j го  показника системи (0 1
j

  ), отримано множину:  
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 1 2 3 40,712 / ;0,755 / ;0,744 / ;0,8 /aI a a a a . Порівняння результатів альтернатив-

них варіантів підвищення якості обслуговування силового трансформатора 

ТДТН-25000/150-70 У1з врахуванням 

відносної важливості напрямів систе-

ми ТО і Р наведено на графіку  

(рис. 14). 

З графіка випливає, що максима-

льне значення рівня якості обслугову-

вання силового трансформатора 

ТДТН-25000/150-70 У1 aI  має альтер-

натива 4a , її і обрано для реалізації, як 

більш раціональний варіант підви-

щення ефективності експлуатації си-

лового трансформатора ТП ЕЧЕ - 18 

(м. Синельникове) дистанції електро-

постачання Нижньодніпровськ–Вузол 

(ЕЧ–2) Придніпровської залізниці. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення й наведене нове 

вирішення наукової проблеми підвищення ефективності експлуатації силового 

електрообладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць. Отримані 

результати в сукупності забезпечують підвищення надійності електропостачання 

електричного транспорту. Основні наукові результати, висновки та практичні 

рекомендації дисертаційної роботи полягають у такому: 

1. Показано, що на сьогодні значна частина устаткування інфраструктури за-

лізничного транспорту України вже вичерпала свій технічний ресурс, тому при 

функціонуванні системи «тягова підстанція – тягова мережа – електрорухомий 

склад» часто виникають відмови. Так, за 12 місяців 2014 року на електрифікова-

них залізницях було зафіксовано 837 затримок потягів на 822 години, проти за-

тримки 803 потягів на 665 години за аналогічний період 2013 року. У середньо-

му 1 година затримки потяга завдає збитків на суму близько 36 000 грн. 

Також цю проблему ускладнює недостатнє фінансування для виконання ПЗР 

в повному обсязі. Фінансування плану ремонтів в 2014 році  порівняно  

з 2013 роком зменшилося на 33 %. 

2. На сьогодні підтримка надійності обладнання тягових підстанцій у процесі 

експлуатації забезпечується системою технічного обслуговування і ремонту, яка 

базується на планово-запобіжних ремонтах. Проте вона не є оптимальною, оскі-

льки часто призводить до невиправданих відключень працездатного устаткуван-

ня, заміни устаткування, яке не відпрацювало свій ресурс, збільшення трудовит-

рат та економічних втрат.  

а
0,7

0,725
0,75

0,775
0,8

0,825
0,85

1 2 3 4

0,712

0,755

0,744

0,8

І

 

Рисунок 14 – Альтернативні  

варіанти підвищення якості обслугову-

вання силового трансформатора  

ТДТН-25000/150-70 У1 
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3. Розроблено нові теоретичні засади в напрямку формування рівня експлуа-

таційної надійності електрообладнання тягової підстанції, які дозволяють під-

вищити її показники: коефіцієнт готовності ( )гК t  (до 1 % ) та коефіцієнт техніч-

ного використання ( )твК t  (до 2 % ) за рахунок встановлення взаємозв'язків між 

складовими запропонованої концепції.  
 4. Удосконалено метод прогнозування ресурсу силового електрообладнання 

тягової підстанції при оцінці динаміки старіння обладнання за рахунок введення 
показника швидкості зносу технічного ресурсу за визначальним і-м параметром 
під дією різних факторів. Це дозволило більш якісно визначати залишковий ре-
сурс за і-м параметром обладнання ТП (точність розрахунку збільшено  
на 10…12 %). 

5. Розроблено метод та математичну модель відновлення експлуатаційної на-
дійності силового електрообладнання тягових підстанцій, які дозволяють якісно 
обґрунтувати вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту та здійс-
нювати своєчасне відновлення ресурсу обладнання в умовах наростання темпів і 
обсягів його старіння та відмов при обмеженні кількості профілактик та допус-
тимих витрат на систему. Термін виконання поточних планових ремонтів і між-

ремонтних випробувань одного силового трансформатора плТ  (нормо-діб) змен-

шено з 2,576 до 1,852. Середній термін виконання періодичних оглядів тоТ  (нор-

мо-діб) зменшено з 1,728 до 1,296. 

6. Удосконалено метод організації технічного обслуговування і ремонту си-

лового електрообладнання тягових підстанцій на основі процесного підходу, 

який дозволяє здійснювати аналіз критичності операцій і підпроцесів системи 

обслуговування електрообладнання, а також визначати область оперативного 

втручання в процес обслуговування при експлуатації устаткування упродовж 

життєвого циклу. Результати аналізу критичності операцій підпроцесу поточно-

го ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1, а також критичності під-

процесів обслуговування силового електрообладнання тягової підстанції підтве-

рджують достовірність та ефективність цього підходу. Після впровадження ре-

зультатів дослідження та усунення потенційних причин порушення операцій по-

точного ремонту трансформатора у середньому критичність операцій зменшено 

на 35 %. 

7. Обґрунтовано науково-практичний підхід щодо підвищення ефективності 

системи технічного обслуговування силового електрообладнання тягових підс-

танцій та визначення якості системи, що дозволило виконати розрахунок та об-

рати більш раціональний варіант обслуговування силового трансформатора тя-

гової підстанції (м. Синельникове, ЕЧЕ-18), дистанції електропостачання ЕЧ-2 

Придніпровської залізниці. 

8. Показано, що подальше удосконалення системи технічного обслуговуван-

ня і ремонту тягових підстанцій з використанням технологій процесного інжині-

рингу дає можливість покращити комплексні показники експлуатаційної надій-

ності силового обладнання тягової підстанції. Зменшено кількість технічних об-

слуговувань і ремонтів та скорочено час підготовки й виконання робіт та змен-

шено витрати на проведення технічного обслуговування одного силового 
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трансформатора за рік експлуатації до 4 539 грн, що в мережі Укрзалізниці скла-

де 3 576 732 грн за рік. 

9. Основні результати досліджень впроваджено в Департаменті електрифіка-

ції та електропостачання Укрзалізниці, службі електропостачання Південної за-

лізниці, дистанції електропостачання Нижньодніпровськ–Вузол (ЕЧ–2) Придні-

провської залізниці, Проектно-вишукувальному інституті залізничного транспо-

рту України «Укрзалізничпроект». 

Теоретичні положення роботи 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 навчальної дисципліни 

«Надійність і діагностика електричного обладнання тягового електропостачан-

ня» та для студентів п’ятого курсу спеціальності 7(8).05070103 «Електротехнічні 

системи електроспоживання» при викладанні навчальної дисципліни «Технічне 

обслуговування пристроїв електропостачання» та «Діагностування пристроїв 

електропостачання високошвидкісного руху». 

 

Основні наукові положення і результати за темою дисертації опубліко-
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