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го обслуговування і ремонту тягових підстанцій електричного транспорту. – На 
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верситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності експлуатації сило-

вого електрообладнання тягових підстанцій за рахунок удосконалення системи 

його технічного обслуговування і ремонту. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено наукову проблему та 

комплекс наукових задач, а саме: здійснено комплексний аналіз технічного ста-

ну тягових підстанцій системи електропостачання залізниць; удосконалено ме-

тоди й моделі прогнозування та розрахунку показників експлуатаційної надійно-

сті силового електрообладнання; розроблено модель ризик-аналізу технічного 

стану силового електрообладнання тягових підстанцій та метод підвищення екс-

плуатаційної надійності; удосконалено математичну модель розрахунку й про-

гнозування залишкового ресурсу силового електрообладнання; розвинуто мето-

ди підвищення ефективності системи технічного обслуговування і ремонту елек-

трообладнання тягових підстанцій та розроблено метод і комплексний показник 

оцінки якості системи. 

Ключові слова: силове електрообладнання, тягові підстанції, технічний 

стан, технічне обслуговування і ремонт. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
Матусевич А. А. Развитие научных основ усовершенствования системы тех-

нического обслуживания и ремонта тяговых подстанций электрического транс-

порта. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по спе-

циальности 05.22.09 – электротранспорт. – Днепропетровский национальный 

университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 

Днепр, 2016. 

Диссертационная работа посвящена исследованию и решению проблемы по-

вышения эффективности эксплуатации силового электрооборудования тяговых 

подстанций электрифицированных железных дорог за счет усовершенствования 

системы его технического обслуживания и ремонта. 

Железнодорожный транспорт является стратегически важной составляющей 

экономики государства и имеет значительное влияние на развитие страны в це-

лом. Однако на сегодняшний день значительная часть оборудования системы 
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электроснабжения железнодорожного транспорта Украины уже исчерпала свой 

технический ресурс. Учитывая экономическое положение страны, необходимо 

повышать эксплуатационную надежность и эффективность использования обо-

рудования, применять новые методы диагностирования его фактического техни-

ческого состояния, сокращать эксплуатационные расходы и внедрять новые 

стратегии системы технического обслуживания и ремонтов. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решена научная проблема и 

комплекс научных задач. Впервые разработаны новые теоретические принципы 

по формированию уровня эксплуатационной надежности электрооборудования 

тяговых подстанций, которые позволяют повысить ее комплексные показатели за 

счет установления взаимосвязей между составляющими предложенной концеп-

ции. Предложена новая научно обоснованная структура и разработана математи-

ческая модель возобновления эксплуатационной надежности силового оборудо-

вания тяговых подстанций, которые в отличие от известных позволяют качест-

венно определить требования к системе технического обслуживания и ремонта с 

целью осуществления своевременного возобновления технического ресурса обо-

рудования. Усовершенствован метод прогнозирования технического ресурса си-

лового электрооборудования тяговой подстанции путем введения показателя ско-

рости срабатывания ресурса по определяющему параметру под действием разных 

факторов, что позволило оперативно реагировать на изменения условий эксплуа-

тации тяговых подстанций. Получили дальнейшее развитие методы риск-анализа 

и прогнозирования технического состояния силового электрооборудования тяго-

вой подстанции, которые отличаются от известных методов возможностью при-

нимать обоснованные решения относительно выбора стратегии обслуживания 

оборудования тяговых подстанций по результатам сравнения текущих и целевых 

показателей рисков и их последствий. Получил дальнейшее развитие метод не-

прерывного совершенствования организации технического обслуживания и ре-

монта силового электрооборудования тяговых подстанций на основе процессного 

подхода, что позволяет определять область оперативного вмешательства в про-

цесс управления техническим состоянием оборудования на протяжении жизнен-

ного цикла. Впервые решена научно-прикладная проблема комплексного подхода 

к повышению эффективности системы технического обслуживания оборудования 

тяговых подстанций и определен показатель качества системы, что позволило 

оперативно реагировать на изменения условий эксплуатации тяговых подстанций, 

контролировать техническое состояние силового электрооборудования в услови-

ях неопределенности, устанавливать взаимосвязь между качеством обслуживания 

и эксплуатационной надежностью оборудования, осуществлять выбор стратегии 

обслуживания оборудования и проводить оценку качества системы обслуживания 

и ремонта тяговых подстанций. 

Результаты исследований внедрены в Департаменте электрификации и элек-

троснабжения железных дорог Украины, службе электроснабжения Южной же-

лезной дороги, дистанции электроснабжения Нижнеднепровск–Узел (ЕЧ–2) 

Приднепровской железной дороги, Проектно-исследовательском институте же-

лезнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпроект». Основные теорети-
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ческие положения используются в учебном процессе Днепропетровского нацио-

нального университета железнодорожного транспорта имени академика  

В. Лазаряна. 

Ключевые слова: силовое электрооборудование, тяговые подстанции, техни-

ческое состояние, техническое обслуживание и ремонт. 

 

ABSTRACT 

Matusevich A. A. Development of scientific bases for improvement of mainte-

nance and repair system of traction substations of electric transport. – The manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Engineering Science in specialty 05.22.09 – 

Electric Transport. – Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named 

after Academician V. Lazaryan, Dnіpro, 2016. 

The purpose of the work is to raise the operation efficiency of traction substation 

power equipment by improving the system of its maintenance and repair. 

To achieve this purpose a scientific problem and complex of scientific tasks has 

been solved in this work, such as a comprehensive analysis of the traction substations 

technical condition of the railway power supply system has been carried out; the 

methods and models for prediction and calculation of the indicators of power equip-

ment maintainability have been improved; the model of risk analysis of traction sub-

station power equipment technical condition and the method for increasing the equip-

ment maintainability has been developed; the mathematical model for calculating and 

predicting the remaining life of traction substation power equipment has been im-

proved; the methods raising the quality and efficiency of the maintenance and repair 

system of traction substation power equipment on the basis of continuous improve-

ment have been developed; the method and the comprehensive index for quality as-

sessment of the maintenance and repair system of traction substation power equipment 

has been developed. 

Keywords: power equipment, traction substations, technical condition, mainte-

nance and repair. 
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