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ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ВСТУП  

Залізничний транспорт є стратегічно важливою складовою економіки 

держави та має значний вплив на розвиток країни в цілому. Функціонування 

залізничного транспорту забезпечується на законодавчому рівні та рядом 

підсистем, зокрема з організації вантажних і пасажирських перевезень, утримання 

на відповідному технічному рівні колійного господарства, депо, рухомого складу, 

технічних засобів електропостачання та ін. Електропостачання на залізничних 

електрифікованих магістралях, перевізний процес і ремонтно-експлуатаційна 

діяльність відбуваються одночасно. Під час функціонування системи «тягова 

підстанція – тягова мережа – електрорухомий склад» часто виникають відмови її 

окремих елементів, що викликані зовнішніми діями, помилками персоналу, 

низькою якістю технічного обслуговування і ремонту, зменшенням технічного 

ресурсу окремих елементів системи, які супроводжуються аварійними режимами 

та перервами в русі електрорухомого складу. 

Актуальність теми. На сьогодні значна частина обладнання 

електроенергетичної інфраструктури залізничного транспорту України вже 

вичерпала свій технічний ресурс і потребує заміни або поетапної реконструкції. 

Наприклад [1], на залізницях України тягове електропостачання здійснюється від 

282 стаціонарних і 12 пересувних ТП. З них 268 стаціонарних (95 % від загальної 

кількості) та 11 пересувних ТП працюють з терміном служби понад 30 років.  

У 2014 році планувалося виконати капітальний ремонт 16 силових 

трансформаторів, реально выдремонтовано 10 трансформаторів (62,5 % плану). На 

200 ТП постійного струму 54,5 % перетворювальних агрегатів відпрацювали свій 

ресурс та підлягають заміні або модернізації. Сьогодні в силових схемах тягових 

підстанцій змінного струму використовуються понад 120 (або 17 %) віддільників 

та короткозамикачів, знятих з виробництва в 1992 році. Впродовж останніх років 

на тягових підстанціях змінного струму Південної та Південно-Західної залізниць 

зафіксовано масові виходи з ладу кабельних ліній – 31 випадок. Середньорічна 

кількість аварійних відключень на один живильний фідер контактної мережі в  

2014 році становила 258 проти 208 у 2013 році. У 2014 році на залізницях України 
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замінено лише 3 швидкодіючих вимикачі постійного струму, на сьогодні 

залишається в експлуатації 393 морально застарілих вимикачі постійного струму 

типу АБ-2/4. Кількість порушень нормальної роботи основних пристроїв тягових 

підстанцій у 2014 році збільшилася на 56 випадків, що склало 101 проти 45 в  

2013 році. Порівняно з 2013 роком збільшилася кількість пошкоджень фідерних 

вимикачів ТП, прохідних ізоляторів тощо. Темп і обсяги «старіння» пристроїв 

електропостачання інтенсивно зростають порівняно з існуючими темпом і 

обсягами їх оновлення, особливо за останні 17 років. 

Внаслідок відмов пристроїв електропостачання на залізницях України за  

12 місяців 2014 року було затримано 837 поїздів на 822 години проти 803 поїзди на 

665 годин за аналогічний період 2013 року. Це на 4 % більше за кількістю та на 

19 % більше за часом затриманих поїздів. У результаті пошкоджень обладнання 

тягових підстанцій у 2014 році затримано 80 поїздів, що на 35 % більше ніж у  

2013 році (52 поїзди). 

З іншого боку, враховуючи економічний стан країни, необхідно підвищувати 

ефективність використання уже встановленого обладнання, застосовувати нові 

методи діагностування його технічного стану, скорочувати експлуатаційні витрати 

й переходити на ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології. 

Проблема надійності електроенергетичних об'єктів, діагностування та 

технічного обслуговування в системах електропостачання тяги поїздів магістральних 

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

Розробкою теоретичних основ і методів організації, планування і керування ремонтом 

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

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

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

Підтримання необхідного рівня надійності обладнання тягових підстанцій 

(ТП) електрифікованих залізниць України в процесі його експлуатації 

забезпечується системою технічного обслуговування і ремонтів [2–4]. Традиційно 

ця система базується на виконанні планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) після 

певного часу напрацювання. Однак ця система не є оптимальною, оскільки іноді 
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вона призводить до невиправданих вимикань працездатного обладнання 

(зменшення коефіцієнта технічного використання), збільшення всіх видів ресурсів 

[5–11]. При цьому застосування системи ПЗР ускладнюється недостатнім 

фінансуванням для проведення ремонтів 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 %) [1]. 

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

Франції та інших країнах світу вказує на тенденцію подовження експлуатації 

електрообладнання, яке відпрацювало нормативний ресурс [12–26]. У такому 

випадку ефективним засобом підвищення ефективності експлуатації 

електрообладнання, продовження ресурсу його роботи та зниження ремонтних 

витрат і ризику збитків є удосконалення системи технічного обслуговування і 

ремонту. Безперервний контроль стану обладнання, вдосконалення критеріїв 

діагностування та методів аналізу діагностичної інформації підвищує об'єктивність 

оцінки фактичного технічного стану обладнання. Також необхідно враховувати, 

що в основі керування ресурсом електроустаткування лежить аналіз ризиків 

можливих відмов і аварій, при цьому керування ризиками відображає 

співвідношення між прийняттям того чи іншого рішення і наслідками, що 

виникають. 

Також концепція "Технології надійності" як інструмент налаштування 

системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) за принципами IORS : 2010 

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

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

надійністю. Технічне обслуговування, орієнтоване на безвідмовність"). 

Наведене підтверджує актуальність проведення наукових досліджень для 

забезпечення надійності обладнання тягового електропостачання залізничного 

транспорту України за рахунок підвищення ефективності системи технічного 

обслуговування і ремонту основного силового електрообладнання ТП 

електрифікованих залізниць України.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до таких державних програм: Концепція Державної 

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 підстанцій, 

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 р.  

№ 1390), зокрема продовження нормативного строку служби пристроїв тягових 

підстанцій (ТП) 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. Лазаряна 

за такими темами: 

- «Розробка системи технічного обслуговування та діагностики пристроїв 

тягових 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 

ефективності експлуатації силового електрообладнання тягових підстанцій за 

рахунок удосконалення системи його технічного обслуговування і ремонту. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові задачі: 
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- здійснити аналіз технічного стану тягових підстанцій системи 

електропостачання залізниць та визначити основні фактори, які впливають на 

ефективність експлуатації обладнання; 

- обґрунтувати теоретичні та методологічні принципи та вимоги до 

удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту силового 

електрообладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць; 

- науково обґрунтувати та розробити теоретичні засади підвищення  

експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій; 

- удосконалити метод визначення залишкового ресурсу силового 

електрообладнання тягових підстанцій в умовах експлуатації; 

- розробити метод та математичну модель ризик-аналізу прогнозування 

технічного стану силового електрообладнання тягових підстанцій; 

- розробити метод та математичну модель відновлення експлуатаційної 

надійності тягових підстанцій; 

- дослідити вплив термінів обслуговування на показники експлуатаційної 

надійності тягових підстанцій; 

- сформувати систему ТО і Р, що забезпечує підвищення ефективності 

експлуатації силового електрообладнання тягових підстанцій, та визначити 

показники її якості. 

Об’єкт дослідження – стратегії, методи та показники технічного 

обслуговування і ремонту силового електрообладнання тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць.  

Предмет досліджень – система технічного обслуговування і ремонту 

електрообладнання тягових підстанцій електричного транспорту. 

Методи досліджень – методи системного аналізу, математичне 

моделювання, теорія ймовірностей та математичної статистики, теорія експертних 

оцінок і нечітких множин, методи лінгвістичних змінних і методи оптимізації 

складних систем, теорія матриць, експериментальні дослідження показників 

експлуатаційної надійності та системи технічного обслуговування і ремонту, 
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експертні дослідження. Теоретичні розрахунки та їх статистичну обробку 

виконано з використанням 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 

запропонованої концепції. 

2. Запропоновано нову науково обґрунтовану структуру та розроблено 

математичну модель відновлення експлуатаційної надійності силового 

електрообладнання тягових підстанцій, які на відміну від відомих дозволяють 

якісно визначити вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту з метою 

здійснення своєчасного 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 підстанцій, 

контролювати технічний стан силового електрообладнання в умовах 

невизначеності, встановлювати взаємозв’язок між якістю обслуговування та 

експлуатаційною надійністю обладнання, здійснювати вибір стратегії 

обслуговування обладнання та проводити оцінку якості системи обслуговування і 

ремонту тягових підстанцій. 

4. Удосконалено метод прогнозування технічного ресурсу силового 

електрообладнання тягової підстанції при оцінці динаміки зміни параметрів 
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обладнання шляхом уведення показника швидкості спрацьовування ресурсу за 

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

проводити розрахунок залишкового ресурсу електрообладнання при дії різних 

факторів та умов експлуатації.  

5. Дістали подальший розвиток методи ризик-аналізу та прогнозування 

технічного стану силового електрообладнання тягової підстанції, що відрізняються 

від відомих методів можливістю приймати обґрунтовані рішення щодо вибору 

стратегії обслуговування обладнання тягових підстанцій за результатами 

порівняння поточних і цільових показників ризиків та їх наслідків. Це дозволило 

прогнозувати технічний стан обладнання та виявляти найбільш ймовірні ризики 

( нR ) подій, порушень і втрат системи електропостачання.  

6. Набув подальшого розвитку метод безперервного удосконалення 

організації технічного обслуговування і ремонту силового електрообладнання 

тягових підстанцій на основі процесного підходу, що дозволяє здійснювати аналіз 

критичності операцій і підпроцесів запропонованої системи, а також визначати 

область оперативного втручання в процес управління технічним станом 

устаткування упродовж життєвого циклу. 

Отримані в дисертаційній роботі результати з підвищення ефективності 

експлуатації 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 

прогнозування технічного стану електрообладнання тягової підстанції в умовах 

експлуатації та його застосування на технічне обслуговування і ремонт дозволить 

виявити основні фактори, що впливають на ефективність його функціонування, а 

також дозволить вдосконалити процес обслуговування за рахунок впровадження 

новітніх технологій і методів моніторингу, діагностики та підвищення кваліфікації 

обслуговуючого персоналу. 

2. Розроблена модель можливих технічних станів обладнання тягових 
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підстанцій та різні варіанти їх поєднання в процесі експлуатації (з метою 

підвищення коефіцієнта готовності та коефіцієнта технічного використання) 

дозволяють характеризувати ефективність системи технічного обслуговування і 

ремонту та зменшення тривалості періоду перебування електрообладнання в 

несправному стані. 

3. Розроблені метод та математична модель оцінки технічного стану 

обладнання тягових підстанцій та прогнозування залишкового ресурсу, яка 

утворює сукупність 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∆  кожного виду дефекту, що викликається різними фізичними 

процесами. Метод апробовано на об'єктах системи тягового електропостачання 

Південної залізниці. 

4. Запропоновані підходи щодо подальшого удосконалення системи 
технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій з використанням 
технологій процесного інжинірингу покращують комплексні показники 
експлуатаційної надійності коефіцієнта готовності ( гК ) та коефіцієнта технічного 

використання ( твК ) силового обладнання тягової підстанції. Це дозволить 

підвищити ефективність експлуатації електрообладнання, зменшити кількості 
технічних обслуговувань і ремонтів, скоротити час підготовки і виконання робіт та 
зменшити витрати на проведення технічного обслуговування одного силового 
трансформатора за шість років експлуатації до 27 000 грн. 

5. Результати досліджень впроваджено у Департаменті електрифікації та 
електропостачання Укрзалізниці, службі електропостачання Південної залізниці, 
дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол (ЕЧ-2) Придніпровської 
залізниці, Проектно-вишукувальному інституті залізничного транспорту України 
«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 
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діагностика електричного обладнання тягового електропостачання» та для 

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

електроспоживання» при викладанні курсів «Технічне обслуговування пристроїв 

електропостачання» та «Діагностування пристроїв електропостачання 

високошвидкісного руху». 

 Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується адекватно обраним математичним апаратом, 

проведенням експериментальних досліджень, достатнім збігом одержаних 

теоретичних та практичних результатів, позитивними результатами, отриманими в 

умовах експлуатації електроустаткування тягових підстанцій залізничного 

транспорту.  

Особистий внесок здобувача. Автор разом з науковим консультантом 

сформулював цілі, задачі досліджень, наукові положення, провів теоретичні та 

експериментальні дослідження. Основні положення та результати дисертаційної 

роботи отримані автором самостійно. У публікаціях, які написані в співавторстві, 

автору належать: у [5] – аналіз причин відмов силового електрообладнання 

системи тягового електропостачання; у [74] – розділ з експлуатаційної надійності; 

у [98] – розробка моделі комплексного дослідження і прогнозування ризиків 

відмов силового електрообладнання тягових підстанцій; у [100] – розробка 

методики оцінки ризиків відмов силового електрообладнання тягових підстанцій 

для підвищення якості обслуговування; у [111] – дослідження функціональних 

властивостей існуючої енергетичної системи та системи на базі Smart Grid та 

розробка блок-схеми діагностування обладнання ТП; у [254] – дослідження 

стратегій експлуатації обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць; 

у [257] – розробка моделі комплексного удосконалення та оцінки якості і 

ефективності системи; у [276] – розробка методу комплексної оцінки якості й 

ефективності системи ТО і Р ТП. 

Роботи [6, 19, 69, 72, 91, 94,175, 240, 244, 253, 266, 272, 282, 284, 285, 286] 

опубліковано автором самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідались та обговорювались на: IІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті та у 

промисловості», 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. Днепропетровск, 2012 г.; IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Енергозбереження на залізничному транспорті та у промисловості»,  

м. Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2013 р.; III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa 

zorganizowana pres Instytut Kolejnicntwa I Wydzial Transportu Politehniki Warszaskiej, 

2014.; 74-й Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку 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 промисловості», 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», м. Моршин, 2016 р. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 40 наукових 

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

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

доповідей та матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

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

викладено на 292 сторінках. Дисертація містить 63 рисунки,  
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31 таблицю; рисунки, таблиці, які розміщені на окремих сторінках, займають  

5 сторінок. Список літератури з 288 найменувань на 29 сторінках. Додатки на  

36 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 334 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ 

 

1.1 Загальне формулювання проблеми. Досвід експлуатації силового  

електрообладнання тягових підстанцій 

Ефективність і надійність функціонування електротехнічного обладнання 

підстанцій, електричних та тягових мереж залізниць залежать від його технічного 

стану. Сучасне електротехнічне обладнання має достатньо високі розрахункові 

показники надійності. Однак у процесі експлуатації під дією зовнішніх умов і 

режимів роботи його початковий стан безперервно погіршується, знижується 

експлуатаційна надійність і збільшується небезпека виникнення відмов. Надійність 

електрообладнання залежить не тільки від якості виготовлення, але й від науково 

обґрунтованої експлуатації, якісного технічного обслуговування й своєчасного 

ремонту. 

Електрифікація залізниць України розпочалася в 30-х роках минулого 

століття, причому пройшла майже одночасно на всіх теренах держави. 

Електрифіковані залізниці відіграють вирішальну роль у здійсненні перевезень. 

Їхня довжина на початок 2014 р. склала 10 276,5 км, у тому числі 5 064,51 км на 

постійному струмі. Розгорнута довжина контактної мережі становить 28 139,9 км, 

у тому числі на постійному струмі 14 693,3 км (51,5 %) [1]. Обсяг перевезень на 

електрифікованих залізницях України до їх загального обсягу дуже високий –  

86,4 % (87,6 % – Німеччина, 84,8 % – Франція, 77,6 % – Росія), при цьому довжина 

електрифікованих залізниць України становить 40,7 % від загальної (49,5 % – 

Німеччина, 44,5 % – Франція, 46,8 % – Росія) [25]. 

Однак на сьогодні обладнання контактних мереж та тягових підстанцій 

господарства електропостачання, відпрацювавши майже півстоліття, уже не 

відповідає вимогам часу. Зношеність основних фондів енергогосподарства 

виробничого та невиробничого характеру сягає 80 %. Тому на часі питання про 

глибоку модернізацію пристроїв енергопостачання в якнайкоротші терміни. Темпи 
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наростання зношеності електроустаткування складають 2–6 % на рік від загальної 

кількості. Знос енергетичного обладнання досить високий і у Європі, де за деякими 

даними майже 40 % силових трансформаторів працюють на межі нормативного 

терміну експлуатації [24]. 

На електрифікованих залізницях України експлуатується 294 ТП, однак 73 з 

них мають термін служби понад 30 років, а 206 – понад 40 років, а також  

9 підстанцій з одним вводом живлення, що не відповідає вимогам Правил 

улаштування системи тягового електропостачання залізниць України [1, 40]. 

Дані про розподіл тягових підстанцій за терміном експлуатації в 2004, 2008, 

2012, 2014 роках [1, 41, 42], наведені в табл. 1.1 та на рис. 1.1, вказують на постійне 

збільшення в експлуатації кількості ТП та їх обладнання, яке виробило не тільки 

призначений, але й парковий ресурс, а обсяги заміни цього обладнання настільки 

малі, що темпи процесу старіння парку ТП і його силового електрообладнання 

практично не знижуються й не покращується ефективність і надійність тягового 

електропостачання залізниць. 

36%
30%

40%

53%

61%

70%

17%

17%

24%

20%

12%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 р 2008 р 2012 р 2014 р

до 30 років
до 40 років
більше 40 років

Рисунок 1.1 – Розподіл тягових підстанцій за терміном  

експлуатації 
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Таблиця 1.1 – Розподіл тягових підстанцій за терміном експлуатації 

Розподіл за терміном експлуатації, % (кількість) 
Рік Кількість 

до 30 років до 40 років більше 40 років 

Усього 

2004 294 24 % (72) 36 % (105) 40 % (117) 

2008 301 17 % (52) 30 % (89) 53 % (160) 

2012 308 20 % (62) 19 % (57) 61 % (186) 

2014 294 17,2 %(51) 12,4 %(37) 70,4 %(206) 

Стаціонарні 

2004 285 23 % (64) 27 % (106) 40 % (114) 

2008 287 22 % (52) 30 % (80) 48 % (155) 

2012 292 20,20 % (59) 17,47 % (51) 62,33 % 182) 

2014 282 17,7 %(50) 9,6 %(27) 72,7 % (205) 

Пересувні 

2004 

2008 

2012 

2014 

11 

14 

13 

12 

73 % (8) 

– 

23,2 % (3) 

16,8 %(2) 

– 

64 % (9) 

46 % (6) 

41,6 %(5) 

27 % (3) 

37 % (5) 

30,8 % (4) 

41,6 %(5) 

Зараз на дистанціях електропостачання електрифікованих залізниць України 

для здійснення виробничої експлуатації й підтримки технічного стану 

устаткування ТП, відповідно до вимог нормативно-технічної документації та на 

основі складених річних графіків, застосовують систему планово-запобіжного 

ремонту (ПЗР) [3, 4, 43]. 

На сьогодні значна частина обладнання електроенергетичної інфраструктури 

залізничного транспорту України вже вичерпала свій ресурс і потребує заміни або 

поетапної реконструкції та оновлення. Крім того, необхідно підвищувати 

ефективність використання існуючого обладнання, застосовувати нові методи 

діагностування його фактичного технічного стану, скорочувати експлуатаційні 

витрати й переходити на ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології. 

Надійна робота пристроїв електропостачання відіграє важливу роль у вирішенні 
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проблеми безпеки руху на залізницях України. При цьому більшості відмов 

електроустаткування дистанцій електропостачання передує той чи інший вид 

накопичених пошкоджень. Утримання технічного обладнання залізничного 

транспорту на високому експлуатаційному рівні неможливе без об’єктивної 

інформації про його фактичний технічний стан. 

Основним технологічним завданням господарства електропостачання 

залізниць України («Е») є якісне безперебійне забезпечення електроенергією 

тягових та нетягових споживачів. Для його виконання підрозділи господарства «Е» 

перетворюють електричну енергію на тягових підстанціях, передають 

електроенергію заданих параметрів через контактну мережу до електрорухомого 

складу для тяги поїздів, а також живлять сторонніх споживачів через райони 

електропостачання. Технічне забезпечення виконання основного завдання 

господарства «Е» можна розділити на групи: 

1. Експлуатація технічних пристроїв електропостачання, яка включає: 

• моніторинг та діагностику технічного стану обладнання тягових підстанцій, 

контактної мережі та районів електропостачання; 

• технічне обслуговування й ремонт обладнання тягових підстанцій, постів 

секціонування, пунктів паралельного з’єднання та обладнання районів 

електропостачання. 

2. Забезпечення процесу експлуатації силового обладнання ТП з 

розв’язанням проблем: модернізації й оновлення обладнання; виділення коштів на 

експлуатаційні витрати; забезпечення кваліфікованим персоналом; забезпечення 

запасними частинами; проведення моніторингу та якісного діагностування 

обладнання ТП. 

Сьогодні розвиток швидкісного руху та зростання його інтенсивності, 

застосування електрорухомого складу нового покоління вимагають заміни 

застарілого обладнання низької експлуатаційної надійності на високотехнологічні 

пристрої підвищеної надійності й збільшеного ресурсу, впровадження нових 

методів діагностування технічного стану обладнання ТП та вдосконалення 

існуючої системи технічного обслуговування і ремонту пристроїв 
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електропостачання електрифікованих залізниць України. 

З метою вирішення проблеми підвищення якості ТО і Р системи тягового 

електропостачання залізниць України виконаємо дослідження надійності 

обладнання системи та розглянемо порушення нормальної роботи пристроїв 

електропостачання різного ступеня тяжкості. 

Аналіз динаміки зміни цих показників за 13 років показав  

[1, 41, 42, 45-50], що в період з 2002 по 2007 р. спостерігається зменшення 

кількості відмов силового обладнання, а починаючи з 2007 р. цей показник та 

кількість причин, що викликають його, навпаки зростає (рис. 1.2). У першу чергу це 

стосується порушень на контактній мережі та тягових підстанціях. 

 

Рисунок 1.2 – Динаміка порушень нормальної роботи пристроїв  

електропостачання по господарству «Е» 

З наведених графіків бачимо, що починаючи з 2007 р. зросла кількість 

порушень у цілому як по всіх підрозділах служби «Е», так і, зокрема, по ТП. Для 

ТП це збільшення склало 9 випадків у 2007 р., 23 випадки в 2013 р. та 18 випадків 

у 2014 р. 

За кількістю затриманих поїздів у результаті порушень (відмов) силового 

обладнання тягових підстанцій також спостерігається динаміка зростання 

затримки поїздів за досліджуваний період (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Динаміка кількості затриманих поїздів у результаті 
відмов пристроїв електропостачання 

З метою виявлення причин порушень нормальної роботи системи тягового 

електропостачання залізниць України виконано дослідження основних порушень 

за період з 2002 по 2014 р., результати якого наведені в табл. 1.2. Однак через 

велику кількість порушень нормальної роботи системи тягового 

електропостачання, наведених у табл. 1.2, ускладнюється можливість їх якісного 

виявлення та оцінки. 

Для якісної оцінки застосуємо закон Парето, який полягає у відокремленні 

важливих факторів від малозначущих і несуттєвих та дозволяє сфокусувати 

зусилля й ресурси на усуненні найбільш значущих проблем. 

Побудована діаграма Парето причин порушень нормальної роботи системи 

тягового електропостачання електрифікованих залізниць згідно з табл. 1.2 

зображена на рис. 1.4. 

Аналіз діаграми показує, що 80 % причин порушень нормальної роботи 

системи тягового електропостачання електрифікованих залізниць України за 

досліджуваний період складають: пошкодження основного силового обладнання 

ТП; вимкнення живлення енергосистемою; перевантаження та перенапруга; вплив 

метеорологічних умов. З них 43 % становлять відмови основного силового 

обладнання ТП. 
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Таблиця 1.2 – Причини порушень нормальної роботи системи тягового 
електропостачання електрифікованих залізниць України 

Рік 
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2014 14 4 5 – 2 4 7 – 1 15 
2013 19 2 1 – 10 2 2 1 2 44 
2012 16 1 3 3 7 2 1 – 2 5 
2011 23 2 – – 3 2 3 1 4 26 
2010 9 – – – 1 2 4 3 – 25 
2009 25 2 – – 3 1 1 – 4 25 
2008 25 1 – – 4 – 1 1  34 
2007 8 1 – – 4 – 1 1 – 13 
2006 15  3 – 2 – 2 3 – 21 
2005 32 1 3 1 3 1 2 6 1 2 
2004 41 2 2 8  3 5 4 1 8 
2003 35 1 8 2 3 3 5 1 2 5 
2002 55 7 5 2 5 5 3 6 6 13 

 

 

Рисунок 1.4 – Причини порушення роботи обладнання ТП 

 

Результати дослідження відмов основного силового обладнання ТП 

електрифікованих залізниць України за 2000–2014 роки [1, 41, 42, 45-50] наведено 

в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Розподіл порушень нормальної роботи основного  

обладнання ТП 

Трансформатори Вимикачі 

Ро
зр
яд
ни
ки

 

тягові Рік 

П
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уш

ен
ня

 
вс
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го

 

си
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ві

 

по
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35

 к
В
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0 
кВ
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і 2

7,
5 
кВ
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К
ом
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ад
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ри
ст
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Із
ол
ят
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и 

П
ер
ет
во
рю

ва
чі

 

Ро
з’
єд
ну
ва
чі

 

Ре
ле
йн
ий

 за
хи
ст

 

2014 101 – – 3 1 3 2 – 5 – 1 – 3 – 2 – 

2013 46 1 – 7 1 3 4 1 2 2 1 1 1 – 1 8 

2012 49 3 – 1 1 6 3 – 2 – – 2 4 – – 7 

2011 58 2 4 – 4 5 3 3 1 1 – –  1 5 9 

2010 44 – – – 1 5 3 3 3 – – 1 4 1 – 2 

2009 43 2 1 3 4 – – 1 1 1 – – 4 1 – – 

2008 28 2 3 – 1 1 2 2 2 1 – – 3 – – – 

2007 28 2 – – 1 1 – 1 2 1 – 1 – – 1 2 

2006 28 – – – 4 1 1 1 2 – 2 – 1 – 2 – 

2005 45 – 1 – 11  2 3 4 – 3 – 4 1 2 1 

2004 58 1 – 1 6 4 2 2 1 – – 1 5 –– 4 9 

2003 64 – – 3 7 4 1 3 5 – 1 3 4  3 4 

2002 96 3 1 3 8 5 5 2 8 1 3 4 9 2 5 6 

2001 95 3 1 4 3 5 6 9 8 
1
1 

– 4 3 1 3 
4 

2000 120 1 1 3 5 7 3 2 4 3 3 14 9 2 3 – 

 

Для виявлення обладнання ТП, стану якого необхідно приділити 

першочергову увагу при проведенні моніторингу, діагностуванні та ТО і Р, 

побудуємо діаграму Парето за даними, які наведені в табл. 1.3 (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Розподіл порушень роботи обладнання ТП  

за типами устаткування 

Аналіз діаграми показує, що основним обладнанням, за рахунок якого 

відбувається 79,9 % порушень нормальної роботи ТП електрифікованих залізниць 

України за досліджуваний період, є: вимикачі, трансформатори (як силові, так і 

вимірювальні), пристрої релейного захисту, ізолятори та пристрої дистанційного і 

телеуправління. Також із аналізу впливає, що основні порушення нормальної 

роботи ТП відбуваються за рахунок виходу з ладу вимикачів (30,73 %), 

трансформаторів (20,87 %) та ізоляторів (9,3 %). 

У електроенергетичних системах високовольтні вимикачі є одним з найбільш 

відповідальних видів електрообладнання. Якість їх функціонування визначає 

ступінь надійності й енергобезпеки роботи всієї системи передачі й розподілу 

електроенергії як у нормальних, так і у аварійних режимах. Ця проблема також 

стосується системи тягового електропостачання залізниць. 

За допомогою високовольтних вимикачів здійснюються відключення 

аварійних струмів короткого замикання, операції комутації електропостачання, а 

також комутації, пов’язані зі зміною напрямку потоків потужностей в 

електроенергетичних системах. Очевидно, що залежно від роботи вимикача його 

комутаційний ресурс витрачається нерівномірно. Будь-яким вимикачем можна 

виконати набагато більше операцій комутації номінального робочого струму, ніж 
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аварійного, який у декілька десятків разів перевищує робочий струм вимикача. 

Оскільки спроби експлуатації вимикачів після вичерпання їхнього комутаційного 

ресурсу призводять до значних збитків, важливим технічним завданням є 

своєчасна оцінка залишкового комутаційного ресурсу цього класу пристроїв. 

Тому в тких умовах експлуатації ТП дуже актуальними є технічний контроль 

і діагностика стану високовольтних вимикачів, що дозволяє своєчасно виявляти 

дефекти або несправності, а потім оперативно їх усувати. Очевидно, що 

діагностиці високовольтних вимикачів, які перебувають в експлуатації дистанцій 

електропостачання, слід приділяти підвищену увагу. Зараз для вирішенняцієї 

проблеми в системі електропостачання залізниць, у тому числі й у діагностиці 

високовольтного електроустаткування, починають застосовувати сучасні методи з 

використанням цифрових пристроїв та систем на мікропроцесорній елементній 

базі. Ці методи мають особливо важливе значення для зношеного 

електрообладнання, у першу чергу для масляних вимикачів, кількість яких на 

сьогодні в експлуатації значно більша, ніж іншого силового обладнання ТП. 

Одним з основних напрямків вирішення проблеми підвищення надійності 

системи тягового електропостачання є ефективне та якісне діагностування 

фактичного технічного стану силових трансформаторів ТП з метою найбільше 

повного використання їх ресурсу. 

Діаграма розподілу порушень роботи обладнання ТП за типами устаткування 

(рис. 1.5) показує, що пошкодження трансформаторів є однією з основних 

значущих проблем порушення тягового електропостачання. 

На цей час на залізницях України з 422 знижувальних та тягових 

трансформатори напругою 110-220 кВ перебувають в експлуатації,  

337 трансформаторів зі строком служби понад 25 років, що складає 79 % їх 

загальної кількості. За наявності трансформаторів з терміном експлуатації понад  

25 років службами електропостачання Південної (48 трансформаторів – 70 %), 

Південно-Західної (43 трансформатори – 60 %), Одеської залізниць  

(37 трансформаторів – 59 %) у 2011 році роботи з ремонту й заміни навіть не 

планувались. 
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Згідно з додатком 2 Інструкції з технічного обслуговування і ремонту 

обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування 

електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0024), термін служби трансформатора складає 

не менше 25 років, при цьому через 12 років необхідно виконувати капітальний 

ремонт [4]. 

Аналіз технічного стану силових трансформаторів ТП показав, що з 2006 по 

2014 р. відбулося 43 пошкоджень та відмов трансформаторів [1, 41, 42, 45-50]. Із 

числа пошкоджених замінено 17 трансформаторів. На рис.1.6 наведено розподіл 

відмов і пошкоджень силових трансформаторів різного терміну експлуатації. 

 

Рисунок 1.6 – Розподіл відмов і пошкоджень силових трансформаторів 

Аналіз розподілу відмов і пошкоджень силових трансформаторів залежно від 

періоду їх експлуатації (рис.1.6) дозволяє зробити такі висновки: 

• розподіл має чітко виражений максимум, найбільша кількість відмов і 

пошкоджень силових трансформаторів спостерігається до 5 і після 30 років 

експлуатації; 

• пошкоджуваність трансформаторів на рівні 18...14 % в перші 5...10 років 

роботи пояснюється, в основному, проявом істотних заводських дефектів 

конструкції і виготовлення; 

• пошкоджуваність силових трансформаторів у період експлуатації  

10...15 років збігається з терміном капітального ремонту, який в умовах тягових 

підстанцій, як правило, не виконується через відсутність ремонтної бази; 

• зниження пошкоджуваності при 25–30 роках експлуатації пояснюється 

виробничою вибраковкою обладнання з істотними дефектами шляхом його заміни 

й часткового виконання ремонтів; 
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• зростання пошкоджуваності після 30 років експлуатації свідчить про 

недосконалість системи діагностування та ТО і Р трансформаторів. 

Можливістю істотно продовжити термін експлуатації трансформатора та 

повного використання залишкового ресурсу є проведення якісного і своєчасного 

діагностування, раннього усунення виявлених дефектів шляхом відносно 

недорогого відновного ремонту. 

Досвід експлуатації силових трансформаторів показує, що і після 

нормативного терміну служби значна частина трансформаторів зберігає 

працездатність за умов дотримання допустимих навантажувальних режимів, 

своєчасного проведення випробувань, діагностування, технічного обслуговування, 

ремонтів і якісного їх виконання; з іншого боку, термін служби трансформатора 

залежить від його залишкового ресурсу [7, 53- 55]. 

Підтвердженням цього є результати обстежень більше двохсот 

трансформаторів потужністю від 6,3 до 1000 МВт, виготовлених в Україні, Росії, 

Швеції й Бельгії та встановлених у різних кліматичних зонах [55]. Майже 70 % з 

обстежених трансформаторів мали напрацювання більше 25 років. Близько 

половини з них є великими (більше 100 МВт). Узагальнені результати 

комплексних діагностичних обстежень зображено на рис. 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Результати обстежень трансформаторів 

Результати обстежень показують, що 30 % обстежених трансформаторів 

можуть продовжувати експлуатуватися без будь-яких обмежень. І усього лише 2 % 

мають бути замінені. Інші трансформатори вимагають або капітального ремонту  
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(15 %), або відносно невеликих і недорогих відновних ремонтів (23 %), або просто 

підвищеного контролю (30 %). 

Тому, поряд з плановою заміною застарілого обладнання, найважливішим 

завданням є використання повного робочого ресурсу трансформаторів за рахунок 

комплексного застосування сучасних методів діагностування та технологій 

ремонту за фактичним технічним станом обладнання. 

Також у господарстві електропостачання та електрифікації залізниць 

Укрзалізниці експлуатуються швидкодіючі вимикачі АБ-2/4, ВАБ-28, ВАБ-43, 

ВАБ-48, ВАБ-206, які мають найбільшу кількість пошкоджень серед устаткування 

тягових підстанцій постійного струму. 

Проаналізувавши динаміку відмов швидкодіючих вимикачів, бачимо, що 

починаючи з 2000 року і по 2009 рік включно їхня кількість зменшувалася. Можна 

сказати, що це зменшення було викликане активною щорічною заміною застарілих 

типів вимикачів. Різке зростання ж кількості пошкоджень з 2010 року викликане 

сумарним результатом виходу з ладу дефектних елементів вимикачів та відмовами 

застарілого обладнання. 

Статистичні дані виходу з ладу швидкодіючих вимикачів [41, 42, 45-51] за 

роками (рис. 1.8) такі: 
Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вихід 
з 
ладу 

7 5 5 4 4 1 1 1 1 1 5 5 6 3 

 

 
Рисунок 1.8 – Вихід з ладу швидкодіючих вимикачів 

Сьогодні в господарстві електропостачання та електрифікації залізниць 

Укрзалізниці експлуатуються 6-пульсові (75 %) та 12-пульсові (25 %) випрямлячі. 

Понад 50 % агрегатів типів ПВЕ-3, УВКЕ, ПВКЕ-2, ПКВВ відпрацювали свій 
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ресурс та підлягають заміні. Кількість виходів з ладу випрямних агрегатів незначна 

порівняно з іншим силовим обладнанням ТП. Основними причинами відмов у 

роботі є вихід з ладу силових перетворювальних пристроїв (діодів, тиристорів 

тощо). 

Статистичні дані виходу з ладу перетворювачів [41, 42, 45-51] за роками  

(рис. 1.9) такі: 
Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вихід 
з ладу 

2 1 2 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 

 

Рисунок 1.9 – Вихід з ладу перетворювачів 

Щодо відмов вимірювальних трансформаторів, то за роками маємо такі 

статистичні дані [41, 42, 45-51] (рис. 1.10): 

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вихід 
з ладу 

5 3 8 7 6 11 4 1 1 4 1 4 1 1 

 

Рисунок 1.10 – Вихід з ладу вимірювальних трансформаторів 
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Можна виділити основні причини виходу з ладу трансформаторів струму: 

• по-перше, заводські дефекти, пов’язані з конструкцією або ж порушенням 

технології виготовлення ТС; 

• по-друге, ненормовані впливи високочастотних перенапруг на 

трансформатори струму при комутаціях роз’єднувачів; 

• по-третє, несвоєчасне проведення технічного обслуговування ТС та 

недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу, неукомплектованість 

ремонтно-ревізійних бригад та відсутність сучасного діагностичного обладнання. 

Також однією з основних причин відмов ТС є пробій внутрішньої ізоляції.  

У свою чергу, причини пробою можуть бути різними: виробничі дефекти, 

зволоження, старіння під дією часткових розрядів, дія струмів короткого 

замикання і т.д. Але дія високочастотних перенапруг – одна з головних причин, що 

прискорюють процес старіння ізоляції. 

Причини виходу з ладу вимірювальних трансформаторів напруги схожі з 

ТС. Серед них: міжвиткові замикання в обмотках ВН і НН, замикання у вторинних 

ланцюгах, перенапруги в електричних мережах і т.д. Проте однією з основних 

причин є пошкодження ТН внаслідок виникнення перенапруг у мережах. 

Для ТН, встановлених у лініях живлення нетягових споживачів напругою  

10 – 35 кВ, є три режими, що призводять до ненормальної роботи ТН або до їх 

пошкодження. 

Перший режим характерний для роботи заземлених ТН на ненавантажених 

шинах РП. Малий ємнісний струм замикання шин на землю на частоті 50 Гц 

компенсується намагнічувальним струмом однієї з фаз ТН. Напруга на цій фазі 

підвищена, і сталь магнітопроводу близька до насичення. Напруга решти фаз 

знижена. У результаті створюється помилкове враження про замикання однієї з 

фаз на землю. Оскількі у ферорезонанс може увійти будь яка з трьох фаз, 

«помилкова земля» може «переходити» з однієї фази на іншу. Зазвичай у такому 

режимі ТН не пошкоджується. 

Другий режим виникає при однофазних дугових замиканнях на землю в ра-

йонних мережах. Завдяки повітряним лініям, вони мають невеликий (до 10 А) 
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струм замикання на землю й відкриту дугу, піддану дії вітру, що сприяє її 

почерговому запалюванню й згасанню. У такому режимі ємність нульової 

послідовності мережі в безструмову паузу дуги розряджається через ТН, 

насичуючи його магнітопроводи й перегріваючи обмотки. Повторне запалювання 

дуги знову заряджає ємність, яка потім у безструмову паузу дуги розряджається 

через ТН. Такий процес може тривати кілька хвилин або навіть годин, у результаті 

чого ТН нерідко пошкоджується. 

Третій режим може виникнути як у повітряних, так і в кабельних мережах. 

Це стійкий гармонійний ферорезонанс на частоті 50 Гц між ємністю нульової 

послідовності мережі та нелінійною індуктивністю намагнічування трифазного 

тристержневого силового трансформатора 10/35 кВ з ізольованою нейтраллю 

обмотки ВН. Режим ферорезонансу можливий при замиканні на землю однієї фази 

трансформатора з подальшим перегоранням плавкої вставки запобіжника. Напруга 

нульової послідовності мережі при цьому може досягати триразових значень, у 

результаті чого пошкодження ТН настає менше ніж за одну хвилину. 

Проаналізувавши динаміку відмов релейного захисту тягових підстанцій [41, 

42, 45-50] , бачимо, що кількість відмов має хвилеподібний характер. Найбільша 

кількість виходів з ладу припадає на період 2000–2004 та 2009–2013 рр. 

Статистичні дані виходу з ладу релейного захисту за роками (рис. 1.11) такі: 
Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вихід 
з ладу 

11 4 6 4 9 3 1 2 1 4 5 9 7 8 

 

Рисунок 1.11 – Вихід з ладу релейного захисту 

Вимога спрацьовування пристрою РЗ – це виникнення і збереження протягом 

певного часу в енергосистемі (на електроустаткуванні або лінії електропередачі) 
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умов, за яких пристрій РЗ повинен спрацювати за призначенням для ліквідації 

коротких замикань або інших ненормальних режимів. 

Відмова спрацьовування – це відсутність спрацьовування за наявності 

вимоги спрацьовування для цього пристрою РЗ, а також відсутність у тих же 

умовах заданого вихідного сигналу цього пристрою РЗ. До відмов спрацьовування 

належать також спрацьовування пристроїв РЗ з неповним виконанням завдання 

(відключення або включення не усіх комутаційних апаратів, передача не усіх 

заданих сигналів, реалізація дії протиаварійної автоматика із заниженим 

дозуванням та ін.). 

Причини відмов у роботі пристроїв релейного захисту, автоматики і 

апаратури вторинної комутації такі: 

• несправності електричних і механічних частин реле, порушення контактних 

з’єднань, обриви жил контрольних кабелів, ланцюгів управління тощо; 

• неправильний вибір або несвоєчасна зміна уставок і характеристик реле; 

• помилки монтажу й дефекти в схемах релейного захисту і автоматики; 

• неправильні дії персоналу під час обслуговування пристроїв релейного 

захисту і автоматики. 

Кожна причина може призвести до відмови у відключенні або 

неселективного відключення устаткування під час КЗ і мати тяжкі наслідки аж до 

розвитку місцевих аварій у системах. Причинами помилкових дій персоналу при 

виконанні перемикань у більшості випадків є порушення оперативної дисципліни, 

зневажливе ставлення до вимог ПТЕ, недостатнє знання інструкцій, неуважність, 

відсутність контролю за власними діями та ін. 

У цих умовах підтримка необхідного ступеня надійності обладнання системи 

тягового електропостачання залізниць у процесі експлуатації забезпечується, по-

перше, за рахунок значних коефіцієнтів запасу, які закладені при його створенні, а 

по-друге, системою технічного обслуговування і періодичних ремонтів. 

У господарстві електропостачання залізниць також потребують 

вдосконалення системи обслуговування та діагностування ізоляторів системи 

тягового електропостачання. 
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Ізолятори є одним із найвідповідальніших елементів, але водночас частка їх 

пошкоджень досить значна. Майже 70 % випадків пошкоджень припадає на 

ізолятори застарілих типів, усереднений термін яких складає більше 30 років. Як 

відомо, при тривалій експлуатації ізоляторів їх діелектричні властивості 

погіршуються, що веде до масового виникнення відмов. Свідченням цього є 

статистика пошкоджуваності ізоляторів на залізницях України [1, 41, 42, 45-50]. 

Загальна кількість пошкоджень ізоляторів усіх типів, у тому числі із вини 

обслуговуючого персоналу, на залізницях України наведена на рис. 1.12.  

З наведених графіків випливає, що близько 73–88 % всіх відмов стається з вини 

господарства електропостачання, тобто причиною такого стану є недостатня увага 

до технічного стану пристроїв та невжиття відповідних заходів з боку персоналу. 

 
Рисунок 1.12 – Кількість пошкоджень ізоляторів на залізницях України  

за період 2003-2014 рр. 
 

Висока пошкоджуваність ізоляторів пояснюється особливостями їх 

експлуатації, а саме, з одного боку, частими механічними ударами і вібрацією від 

струмоприймачів електрорухомого складу, з іншого – кліматичними, 

атмосферними та сторонніми факторами. Усе це сприяє і їх швидкому старінню 

порівняно з ізоляторами ліній електропередач. Головними причинами пошкоджень 

є перекриття та пробої, механічні руйнування, а також вплив сторонніх предметів. 

Перекриття та пробої ізоляторів є електричними пошкодженнями. 

Основними факторами, що викликають цей вид пошкоджень, є забруднення та 

зволоження поверхні, руйнування фарфору, атмосферні перенапруги, іонізація 

повітря поблизу ізолятора, зовнішні фактори. 
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Механічні руйнування виникають у результаті впливу підвищених значень 

навантаження та ударів струмоприймачів, які можуть повністю зруйнувати 

ізолятор або викликати утворення мікротріщин у матеріалі. 

Погіршення механічних характеристик ізоляторів може виникнути при 

зниженні температури навколишнього середовища. 

При вивченні та дослідженні причин порушень нормальної роботи ізоляторів 

необхідно звертати увагу і на матеріал їх виготовлення. Як показує досвід 

експлуатації найбільш пошкоджуваними є фарфорові стержневі та скляні підвісні 

ізолятори (рис.1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Кількість пошкоджень ізоляторів різних типів за 2004-2010 рр. 
на залізницях України 

 

При досить значному накопиченні пошкоджених та застарілих ізоляторів ті 

зусилля, які прикладає господарство електропостачання для виправлення такого 

стану, є не значними. 

По-перше, про це свідчить рівень укомплектованості районів контактної 

мережі засобами діагностування, зокрема вимірювальними штангами: на 227 ЕЧК 

припадає 127 штанг, з них 42 (33,1 %) знаходяться у несправному стані. 

По-друге, обсяги робіт господарств електропостачання по заміні ізоляторів, 

хоч і перевищують заплановані, але є недостатніми. Крім того, з кожним 

наступним роком тенденція заміни ізоляторів зменшується. Так, якщо у 2006 р. 

замінили 74,746 тис. одиниць, у 2010 р. замінили 37,391 тис.одиниць, у 2013 р. 

30,783 тис. одиниць, а у 2014 замінили лише 14,931 тис. ізоляторів (що на 80 % 

менше, ніж у 2006 р.). Динаміка заміни ізоляторів за роками наведена на рис. 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Заміна ізоляторів господарствами електропостачання  

Загальна картина проведеного діагностування ізоляторів в період  

2006-2014 рр. [1, 41, 42, 45-50] зображена на рис. 1.15, а кількість виявлених 

дефектних ізоляторів на рис. 1.16. 

  

 

Рисунок 1.15 – Діагностування ізоляторів 

  

 

Рисунок 1.16 – Кількість виявлених дефектних ізоляторів  

Відсоток виявлення дефектних ізоляторів при діагносуванні порівняно з 

перевіреними наведено на рис. 1.17. 
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Як бачимо з рис. 1.12, кількість пошкоджень ізоляторів на залізницях 

України за період 2010-2014 роки зростає, а відсоток виявлення дефектних 

ізоляторів порівняно з перевіреними за ці ж роки зменшується. Можна зробити 

висновок, що здійснення діагностування ізоляторів обслуговуючим персоналом є 

нерезультативними та малоефективними, оскільки відсоток виявлення дефектних 

ізоляторів при діагносуванні порівняно з перевіреними є дуже малим і приблизно 

складає 0,3 % . 

 

 

Рисунок 1.17 – Відсоток виявлення дефектних ізоляторів  

порівняно з перевіреними 

 

Виконаний аналіз свідчить про необхідність постійного спостереження за 

станом ізоляторів контактної мережі, а також своєчасного виявлення та усунення 

дефектів. Існуюча система профілактичного огляду не відповідає сьогоднішнім 

вимогам і є неефективною. Причиною виникнення більшості відмов пристроїв є 

саме недосконала система ТО і Р. Тому на цьому етані слід вжити заходів заходи 

щодо її поліпшення та удосконалення з урахуванням того факту, що більшість 

пристроїв системи тягового електропостачання перейшла за свій нормативний 

термін експлуатації (для ізоляторів він становить 30 років). 
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1.2 Аналіз існуючої системи організації технічного обслуговування й 

ремонту силового електрообладнання тягових підстанцій 

Надійність тягових підстанцій, їх техніко-економічні показники залежать від 

того, якою мірою на залізниці, в ЕЧ реалізуються передові методи експлуатації та 

ремонту. Існують кущовий, централізований і комплексний методи 

обслуговування тягових підстанцій. 

Сутність кущового методу полягає в тому, що 3-4 тягових підстанції 

об’єднують в один підрозділ під керівництвом одного начальника – кущ підстанцій. 

На одній з підстанцій, як правило опорній, створюють комплексну бригаду й 

базу для проведення майже всіх видів ремонту та обслуговування, оснащену 

необхідними випробувальними установками, приладами та пристроями, а також 

автотранспортними засобами. Така бригада для куща з 3-4 підстанцій складається з 

5-6 чоловік під керівництвом старшого електромеханіка. 

На інших підстанціях, що входять у кущ, залишається оперативно-ремонтний 

експлуатаційний штат не більше 2-3 чоловік, включаючи старшого електромеханіка. 

В їхні обов’язки входить здійснення оперативних перемикань, допуск до роботи 

ремонтних бригад, участь у ремонтних роботах та, якщо є потреба, оперативне 

втручання у аварійні ситуації. Крім того, вони займаються поточними 

господарськими роботами. 

Загальний штат такого куща з 3 підстанцій (опорна з чергуванням однієї особи 

і дві проміжні з оперативно-ремонтним персоналом) становить 15 осіб, або 5 чоловік 

на підстанцію. У той же час при роздільному обслуговуванні таких підстанцій 

загальний штат складає 16-19 чоловік, тобто 6 осіб на одну підстанцію. Таким чином, 

при даній організації обслуговування трудовитрати зменшуються на 20 %. 

Переваги кущового методу: 

• підвищення продуктивності праці; 

• об’єднання трудових і матеріальних ресурсів нечисленних і розрізнених 

підстанційних бригад; 

• концентрація їхніх зусиль на розв’язанні першочергових, найбільш важливих 

завдань; 
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• розвантаження бригад РРД і зменшення невиробничих затрат їх робочого 

часу, пов’язаних із тривалістю поїздок. 

Недоліки кущового методу: 

• у комплексній бригаді куща не завжди вдається витримати принцип 

спеціалізації, з’являється небезпека зниження якості ТО і Р; 

• розподіл по кущах рідко використовуваних ремонтних пристроїв, 

апаратури та приладів для профілактичних випробувань та інших робіт.  

Ці недоліки ліквідує метод централізованого обслуговування підстанцій 

ремонтно-ревізійною ділянкою. При цьому одночасно досягається подальше 

підвищення продуктивності праці. 

При централізованому обслуговуванні ТП усі види ремонтів виконуються 

спеціалізованою комплексною бригадою ремонтно-ревізійної дільниці (РРД). По 

можливості на підстанціях і ПС здійснюється лише перевірка стану й заміна 

несправних вузлів і деталей (або пристроїв у цілому) з їх подальшим 

регулюванням і випробуваннями на місці. Відновлення справності знятих з 

експлуатації пристроїв і елементів, їх налагодження й підготовка до подальшого 

використання здійснюється в спеціалізованих відділеннях РРД. У цьому випадку 

штат кожної підстанції обслуговується оперативно-ремонтним персоналом (без 

чергування), який складається з 1-2 осіб: старший електромеханік і 

електромеханік; якщо є потреба, залишається черговий персонал. Недоліком 

системи централізованого обслуговування є значні невиробничі витрати робочого 

часу на проїзд бригад РРД до місця роботи. 

Тому для застосування цього методу необхідно виконати такі вимоги: 

• розташування РРД в середині зони обслуговування або розосередження 

житла бригад РРД по довжині ЕЧ; 

• створення на тягових підстанціях умов для перебування бригад РРД 

протягом декількох днів, без щоденного повернення до місця проживання; 

• обґрунтоване збільшення міжремонтних термінів з метою оптимального 

зменшення виїздів бригад на ТП; 

• застосування комплексних методів ремонту. 
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Централізована система обслуговування поки не набула великого 

поширення, але успішно застосовується в поєднанні з комплексним методом 

ремонту підстанцій на ряді залізниць СНД. Досвід підтверджує переваги такої 

системи обслуговування. Трудові витрати знижуються до 6–8 тис. люд.-год на 

підстанцію за рік, що відповідає контингенту 3,5–4,5 людини на одну підстанцію. 

А це ще нижче на 10–20 %, ніж при кущовому методі. 

При розробці чинних нормативів [4] періодичності ТО і Р пристроїв ТП 

витримується принцип кратності міжремонтних інтервалів (0,25; 0,5; 1; 3; 6; 12 

років), який дозволяє найбільш ефективно реалізувати комплексний метод 

ремонту тягових підстанцій. 

Суть методу полягає в тому, що всі ремонтно-профілактичні роботи на 

підстанції, з урахуванням їх обсягів, складності та періодичності ділять на три 

комплекси, що об’єднуються малим, середнім і великим комплексними ремонтами 

з 6-тирічним ремонтним циклом. Тривалість ремонтного циклу дорівнює періоду 

великого комплексного ремонту (ВКР). Малий комплексний ремонт (МКР) 

включає всі роботи, що виконуються щоквартально персоналом підстанції з 

поточного ремонту фідерів, інверторів, перетворювачів та пристроїв власних 

потреб. 

Середній комплексний ремонт (СКР) проводиться щорічно бригадами РРД 

спільно з персоналом підстанції. При цьому максимально використовується 

принцип паралельності. Розрізняють два обсяги ремонтів: 

1) СКР1 виконується щороку. Він включає всі роботи МКР, а також 

поточний ремонт високовольтних вимикачів змінного струму, відокремлювачів, 

короткозамикачів і роз’єднувачів, силових трансформаторів, пристроїв власних 

потреб (електродвигуни, акумуляторні батареї, зарядні й підзарядні пристрої, 

освітлення). При цьому виконуються профілактичні випробування перетворювачів, 

ВВ, високовольтних силових кабелів, тощо, а також часткова перевірка захисту, 

автоматики і телемеханіки всіх приєднань; 

2) СКР2 проводиться один раз на три роки. Він включає всі щорічні роботи 

СКР1 і, крім того, передбачає виконання поточного ремонту вимірювальних 
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трансформаторів, а також капітальний ремонт фідерів контактної мережі, 

відокремлювачів і короткозамикачів. При цьому виконується повний обсяг 

профілактичних випробувань усіх вимірювальних трансформаторів, 

електродвигунів, підзарядних пристроїв та контура заземлення, а також повна 

перевірка пристрої в РЗ і електровимірювальних приладів усіх приєднань. 

ВКР виконується 1 раз на 6 років працівниками підстанції, РРД і 

спеціалізованих ремонтних баз. ВКР передбачає виконання у обов’язковому 

порядку капітального ремонту всіх роз’єднувачів, відокремлювачів, 

короткозамикачів РП вище 1 000 В. При цьому виконується також поточний 

ремонт і повний обсяг профілактичних випробувань усього устаткування, апаратів 

і схемних вузлів ТП, за результатами яких встановлюється необхідність 

призначення додаткових капітальних ремонтів. 

Застосування комплексних ремонтів дозволяє зосередити увагу РРД та інших 

підрозділів ЕЧ на одній підстанції, використовуючи принцип паралельності 

виробничих процесів, більш чітко планувати роботу спеціалізованих бригад, 

знизити кількість відключень приєднань і тривалість простою обладнання у 

ремонті. Бригади РРД працюють на кожній конкретній підстанції тільки 1 раз за 

рік і видають гарантію її стійкої роботи. 

Роботи з ВКР і СКР повинні проводиться у чіткій технологічній 

послідовності згідно з мережними графіками. 

Ремонт кожної конкретної підстанції здійснюють у строго відведений для неї 

час згідно зі встановленими термінами та плануванням витрат матеріалів і 

запчастин, роботи автотранспорту, відпустки людей тощо. Для ефективного 

керування цим процесом енергодиспетчер повинен точно знати, для якої підстанції 

погоджувати й оформляти роботи з ТО і Р, здійснювати скорочення втрат часу на 

очікування нарядів і підготовку робочих засобів та спрямувати дії для покращення 

якості робіт і контролю за ними. 
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1.2.1 Дослідження основних видів та методів технічного обслуговування 

і ремонту силового електрообладнання  

Існуюче електрообладнання дистанцій електропостачання залізниць має 

досить високий проектний рівень надійності. Проте в процесі експлуатації вихідні 

властивості обладнання безперервно змінюються. З плином часу старіє ізоляція, 

зношуються струмопровідні частини, контактна система, обмотки й підшипники 

електричних машин, окремі вузли й деталі електроустаткування, відбувається 

порушення умов його нормального функціонування. З цих причин, а також 

внаслідок заводських дефектів, неправильних дій персоналу, зволоження, 

забруднення, несприятливих умов і режимів роботи знижується експлуатаційна 

надійність та збільшується небезпека виникнення відмов електрообладнання. 

Більшості відмов передує той чи інший вид накопичених ушкоджень. Тому на 

електростанціях і підстанціях для підтримки повністю працездатного технічного 

стану обладнання застосовують систему організаційних і технічних заходів. 

Організаційні заходи включають формування та вдосконалення структури 

служб, які здійснюють підтримку технічного стану обладнання. Структура 

визначає адміністративний поділ служб, склад фахівців, зайнятих у службах, 

відповідальних виконавців, їх завдання та обов’язки, а також їх взаємодію. 

Організація підтримання працездатного технічного стану обладнання ТП 

електрифікованих залізниць України здійснюється згідно з вимогами керівних 

документів [4, 40, 44]. 

Основна вимога до процесу технічної експлуатації в цілому полягає в тому, 

щоб за обмежених витрат праці та матеріальних ресурсів забезпечити найбільшу 

ймовірність того, що обладнання ТП постійно буде працездатним і здійснюватиме 

надійне електропостачання електрифікованих залізниць. 

З позиції фактора часу розрізняють технічний стан у даний момент (поточна 

оцінка ТС), технічний стан у минулому (ретроспективна оцінка ТС) і в 

майбутньому (перспективна оцінка ТС). 

Підтримання заданого рівня готовності обладнання (пристроїв) до 

використання за призначенням та його працездатність в процесі застосування з 
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мінімальними витратами часу, праці й коштів на проведення робіт з технічного 

обслуговування і ремонту забезпечує система ТО і Р тягових підстанцій [4]. 

Основні складові та структуру цієї системи наведено на рис. 1.18, 1.19. 

Заданий рівень технічного стану обладнання може бути забезпечений двома 

напрямами: по-перше, за рахунок удосконалення конструкції та технології 

виготовлення обладнання на стадії виробництва; по-друге, шляхом впровадження 

організаційно-технічних заходів з підтримання технічного стану обладнання в 

процесі експлуатації. 

Система ТО і Р

Об єкти`
ТО і Р

Засоби
ТО і Р 

Інженерно
- технічний
персонал

Програма
   ТО і Р,
     НТД

 

Рисунок 1.18 – Основні складові системи ТО і Р ТП 

 

Рисунок 1.19 – Структура системи ТО і Р ТП 

 

Вибір напрямку є важливим техніко-економічним завданням, розв’язання якого 

має вестися на основі порівняльної оцінки вартості забезпечення технічного стану 
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обома способами. Основна вимога, яку висувають до вдосконалення конструкції 
обладнання в процесі виробництва в частині підвищення надійності за рахунок 

збільшення його вартості, це зниження експлуатаційних витрат, пов’язаних ТО і Р.  

З іншого боку, своєчасні й доцільні за обсягом і змістом організаційно-технічні 
заходи дозволяють не тільки підтримувати устаткування в працездатному стані, але й 

скоротити експлуатаційні витрати. 

Технічне обслуговування і ремонт передбачає виконання комплексу робіт, 
спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, надійної та економічної 
його експлуатації, з певною періодичністю та послідовністю при оптимальних 

трудових і матеріальних затратах. 

Комплекс виконуваних робіт, зокрема, включає [4, 44]: 

• технічне обслуговування обладнання; 

• накопичення та вивчення досвіду експлуатації та ремонту, установлення 

оптимальної періодичності та тривалості проведення капітальних, середніх і 

поточних ремонтів; 

• впровадження прогресивних форм організації та управління ремонтом із 

застосуванням обчислювальної техніки; 

• впровадження передових методів ремонту, комплексної механізації та 

прогресивної технології; 

• широке впровадження спеціалізації ремонтних робіт; 

• контроль якості виконуваних робіт у процесі ремонту та контроль якості 

відремонтованого обладнання; 

• своєчасне забезпечення ремонтних робіт матеріалами, запчастинами й 

комплектуючим обладнанням; 

• аналіз параметрів технічного стану обладнання до і після ремонту за 

результатами випробувань. 

Обсяг, зміст і періодичність робіт з ТО і Р обладнання (пристроїв) ТП 

залежить від багатьох факторів і, у першу чергу, від показників експлуатаційної 

надійності, досконалості конструкції, складності та призначення обладнання. Чим 

складніше (дорожче) обладнання і відповідальніший технологічний процес, на 

якому його використовують, тим більші допустимі експлуатаційні витрати, які 
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можуть бути реалізовані за рахунок збільшення обсягу й кількості впроваджених 

заходів з ТО і Р. 

Комплекс заходів з ТО і Р, спрямованих на запобігання відмовам та 

продовження строків служби електрообладнання ТП, прийнято називати 

профілактикою (профілактичними роботами). Профілактичні роботи 

розрізняються за часом проведення, рівнем вироблення ресурсу, джерелами 

фінансування, обсягом та змістом (рис. 1.20) [4, 57]. 

У загальному випадку проблему ТО і Р техніки можна сформулювати таким 

чином. Задана система машин і обладнання, які перебувають в експлуатації. На 

обладнання діють експлуатаційні фактори (механічні, теплові, електричні, 

іонізаційні та ін.), під впливом яких технічний стан змінюється за певним законом. 

Для підтримки технічного стану обладнання виконуються профілактичні роботи. 

Завдання полягає у визначенні характеристик керуючих впливів системи ТО і Р, які 

при мінімальній вартості забезпечать підтримку заданого рівня технічного стану 

обладнання протягом установленого терміну. Із загального завдання можуть бути 

виділені окремі випадки, у яких потрібно забезпечити задане значення одного або 

декількох показників технічного стану при зміні обмежень. 

 

Рисунок 1.20 – Класифікація ремонтів 
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Досвід підтримки технічного стану силового електрообладнання показує, що 

основними завданнями ТО і Р електрообладнання є: 

1. Організація діагностики та контролю технічного стану: 

• вибір методів діагностування; 

• вибір засобів діагностування; 

• контроль діагностичних параметрів; 

• оцінка прогнозування технічного стану. 

2. Оцінка та прогнозування експлуатаційної надійності: 

• модель надійності електрообладнання; 

• розрахунок надійності та стратегія профілактики; 

• облік результатів технічної діагностики при оцінці експлуатаційної 

надійності. 

3. Оптимізація термінів ТО і Р: 

• вибір моделі визначення оптимальної тривалості міжремонтного періоду з 

контролем діагностичних параметрів; 

• розрахунок оптимальної тривалості міжремонтного періоду для різних 

стратегій і видів електрообладнання. 

4. Визначення оптимального обсягу ТО і Р: 

• визначення кількості замінюваних складальних одиниць обладнання; 

• визначення кількості відновлюваних ремонтних одиниць; 

• визначення обсягу ТО і Р; 

• визначення трудомісткості. 

5. Вибір раціональної стратегії проведення ТО і Р: 

• класифікація моделей ТО і Р; 

• установлення економічно оптимальних інтервалів ТО і Р; 

• вибір раціональної стратегії проведення ТО і Р для різних видів 

електрообладнання. 

6. Управління станами процесу експлуатації електрообладнання: 

• розподіл обладнання (пристроїв) на технологічні групи; 

• формування опорної стратегії управління за результатами діагностування; 
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• вибір оптимальної стратегії управління ТО і Р для електрообладнання 

(пристроїв) різних технологічних груп. 

7. Планування ТО і Р: 

• планування потреби в ремонтному персоналі; 

• планування потреби в матеріалах та запчастинах; 

• формування планів-графіків ТО і Р електрообладнання (пристроїв); 

• оптимізація планів-графіків ТО і Р. 

Зазначені завдання тісно взаємопов’язані одне з одним. Тому вибір 

раціональної системи ТО і Р являє собою комплексну проблему з багатьма 

змінними, що базується на теорії надійності, старіння, відновлення та технічної 

діагностики електрообладнання(пристроїв), у тому числі й ТП. 

Сутність такої системи ТО і Р полягає в тому, що після закінчення певного 

відпрацьованого часу в момент очікуваної відмови проводять різного виду 

профілактичні роботи. Чим менше в часі розрив між моментом очікуваної відмови 

й моментом виконання відповідного профілактичного впливу на обладнання, тим 

ефективніша система ремонту. Правило однозначного встановлення вибору 

ремонтного впливу (параметрів ТО і Р) на технічну систему протягом усього часу 

її експлуатації називають стратегією профілактики. 

Стратегія – сукупність прийнятих принципів, правил і керівних впливів, що 

визначають комплексний розвиток експлуатаційних властивостей конструкції, 

методів організації та виробничо-технічну базу ТО і Р. 

Відповідно до чинних стандартів розрізняють такі стратегії технічного 

обслуговування і ремонту: 

• стратегія 1 – аварійної профілактики, при якій планові профілактичні 

заходи не проводять, а аварійні відновлювальні роботи здійснюють лише після 

відмови обладнання;  

• стратегія 2 – планово-запобіжної профілактики, згідно з якою 

профілактичні роботи проводять періодично в планові терміни, незалежно від 

технічного стану обладнання, а в разі його відмови здійснюють його відновлення 

або заміну; 
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• стратегія 3 – профілактики за прогнозованим технічним станом, коли 

профілактичні заходи проводять з урахуванням фактичного технічного стану 

обладнання, що визначається методами технічної діагностики та на основі 

управління ризиками. 

Основний зміст робіт, виконуваних при різних стратегіях ТО і Р, наведено в 

табл. 1.4. 

Багаторічний досвід експлуатації як вітчизняних, так і зарубіжних підстанцій 

і електричних мереж свідчить про те, що організація ТО і Р електроустаткування за 

стратегією 1 у переважній більшості випадків малоефективна й виправдовує себе в 

дуже рідко для найпростішого або високонадійного обладнання. При цьому 

технічне обслуговування проводиться епізодично, а ремонт – після відмов. Обсяг 

ремонтних робіт залежить від виду відмови або пошкодження. Така стратегія 

дозволяє найповніше витрачати закладений ресурс устаткування, але вона 

призводить до частих тривалих зупинок технологічних процесів, що зумовлює 

великий збиток і значні витрати на ремонт. Тому в енергетиці стратегія аварійної 

профілактики може застосовуватися тільки для невідповідальних механізмів, 

відмова яких не супроводжується зупинкою основного обладнання й не порушує 

ритму виробничого процесу. 

Таблиця 1.4 – Характеристика стратегій організації профілактики  
електрообладнання ТП 

Стратегія організації профілактики 

Стратегія 1 Стратегія 2 Стратегія 3 Вид ТО і Р 

Аварійна Планово-
запобіжна 

За фактичним 
технічним станом 

ТО Епізодичне Періодичне Періодичне за 
технічним станом 

Діагностування Не проводиться Епізодичне Періодичне 

Середній і поточний 
ремонт 

Після відмови Періодичне За фактичним 
технічним станом 

Капітальний 
ремонт 

Те саме Те саме Те саме 

Аварійний ремонт Те саме Те саме Те саме 
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На сьогодні ТО і Р електрообладнання об’єктів енергетики, у тому числі й 

ТП електрифікованих залізниць, виконується за стратегією 2, що базується на 

планово-запобіжному принципі виконання профілактичних робіт. Суть його 

полягає в тому, що профілактичні заходи виконують у плановому порядку в строго 

регламентовані терміни. Така система отримала назву системи планово-

запобіжного ремонту (система ПЗР). Основою цієї системи є нормативно-технічна 

документація, яка регламентує організацію ТО і Р обладнання об’єктів енергетики 

[4, 43]. 

Чинними нормативами системи ПЗР встановлюються: структура ремонтного 

циклу; періодичність проведення ТО і Р; типові обсяги робіт з ТО і видів ремонту 

(поточний, середній, капітальний); трудові та матеріальні витрати; норми простою 

через ремонт; норми складського запасу обладнання, запасних частин, 

комплектуючих виробів і матеріалів тощо. 

Регламентоване обслуговування, що проводиться згідно з інструкціями на 

обладнання, у цілому призначене забезпечувати його працездатність. Проте інколи 

таке обслуговування призводить до невиправданих витрат, оскільки за реальним 

технічним станом пристрій у момент виконання робіт може й не потребувати 

технічного обслуговування, а замінювані деталі ще не досягли критичної міри 

зносу. Однак поступове старіння парку устаткування й зниження запасів міцності 

гостро ставлять питання оцінки його стану й міри ризику його експлуатації за 

межами нормованого терміну служби. Розвиток вільного ринку електроенергії і 

збільшення фінансового тиску стали додатковими чинниками, які, з одного боку, 

максимально підсилюють необхідність продовження термінів служби устаткування, 

а з іншого – спрямовані на зниження експлуатаційних витрат на його технічне 

обслуговування і ремонти. Необхідність вирішення цієї суперечності приводить до 

формування нового підходу до оцінки стану електрообладнання. 

Найбільш перспективним напрямком удосконалення системи ПЗР є 

використання стратегії профілактики за фактичним технічним станом 

електрообладнання ТП. Основою для її побудови служать методи й засоби 

технічної діагностики, що дозволяють визначити технічний стан шляхом 
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безперервного або дискретного контролю за зміною параметрів обладнання, які 

визначають його працездатність. При досягненні цими параметрами граничного 

стану проводиться запобіжний ремонт устаткування. Технічна діагностика 

включає в себе два основні напрямки – оперативну та ремонтну діагностику. До 

теперішнього часу ремонтна діагностика була практично єдиним засобом 

виявлення дефектів, що і визначило застосування системи ПЗР з чіткою 

регламентацією термінів і видів планових ремонтів. Оперативна діагностика 

виконується без відключення обладнання від мережі й дозволяє оцінити технічний 

стан у процесі експлуатації. Стратегія профілактики за фактичним технічним 

станом ефективна при експлуатації складного обладнання, ремонт якого 

пов’язаний з великими витратами. Це дозволить більш повно використовувати 

технічний ресурс і забезпечити надійну роботу електрообладнання при 

мінімальних затратах. 

У цьому напрямку за кордоном [58, 59] обговорюється також стратегія 

експлуатації обладнання, акцентована не тільки на підтримці робочого стану 

конкретного устаткування, а й на збереженні надійності самої енергосистеми з 

урахуванням можливих відмов обладнання, що можуть призвести до втрати або 

різкого зниження надійності системи. 

Стратегії ТО і Р, які спрямовані на підтримку надійності енергосистеми, 

наведено в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Стратегії, спрямовані на підтримку надійності 

енергосистеми 

Вид ТО і Р Стратегія ТО і 
Р Діагностування ПТ КР Відновлення 

За надійністю Оцінюється за ступенем важливості конкретного 
електрообладнання для усієї системи електропостачання 

За оцінкою 
ризиків 

Періодичне або 
моніторинг 

За станом з 
оцінкою 
важливості 
та ризику 

У разі відмови  За станом з 
оцінкою 
важливості 
та ризику 
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Для практичної реалізації цих стратегій здійснюється перехід до ТО і Р за 

прогнозованим технічним станом устаткування. При цьому технічні експерти 

розробляють сценарій ТО і Р на основі прогнозу, а менеджери коригують його на 

основі управління ризиками. Однак такий підхід повинен бути економічно 

обґрунтованим. 

Для прийняття рішення з питань вибору стратегії експлуатації обладнання 

ТП пропонуємо процесний підхід (рис. 1.21). 

 

Рисунок 1.21 – Процесний підхід вибору стратегії експлуатації  
обладнання ТП 

Процес прийняття рішення щодо вибору стратегії експлуатації обладнання 

ТП можна інтерпретувати таким чином. 

На першому рівні процесу вибору стратегії експлуатації обладнання ТП на 

основі технічної інформації (термін служби обладнання, навантажувальні режими, 

позаштатні впливи, результати попередніх випробувань та діагностики) технічні 

фахівці ТП розробляють декілька сценаріїв ТО і Р, оцінюють технічну 

ефективність і можливість реалізації кожного з них. 

На другому рівні технічні фахівці прогнозують залишковий ресурс, а 

економісти розраховують витрати, які необхідні для ТО і Р протягом 

розрахункового терміну служби. Як підсумок другого рівня вибираються можливі 

варіанти рішень. 
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На третьому найвищому рівні на основі механізму управління  

ризиками вибирають оптимальну стратегію і приймають рішення: продовжувати 

експлуатацію або проводити заміну обладнання на нове, проводити діагностику 

або ставити систему моніторингу, робити ремонт і в якому обсязі. 

 

1.3 Дослідження системи планово-запобіжного ремонту силового  

електрообладнання тягових підстанцій  

Стратегія ПЗР зародилася в 40-х роках XX сторіччя. Її поява була пов’язана 

із становленням планової економіки СРСР. З 1940-го року вводяться Правила 

технічної експлуатації електричних станцій і мереж, а з 1955 – Єдина система ПЗР 

й раціональної експлуатації технологічного устаткування машинобудівних 

підприємств. В 1963–1973 роках діє Положення про планово-запобіжні ремонти 

устаткування і транспортних засобів на підприємствах металургійної 

промисловості СРСР, а з 1973 року – Положення про планово-запобіжні ремонти 

механічного обладнання, в основу якого покладено використання статистичних 

даних про результати експлуатації механічного обладнання металургійних 

підприємств. ТО і Р за стратегією ПЗР здійснюються періодично в планові терміни, 

що не залежать від технічного стану обладнання. 

Основним техніко-економічним критерієм системи ПЗР є мінімум простоїв 

устаткування ТП на основі жорсткої регламентації ремонтних циклів. Відповідно 

до цього критерію періодичність і обсяг робіт з ТО і Р визначаються заздалегідь 

встановленими для всіх видів устаткування типовими нормативами. Такий підхід 

запобігає прогресуючому зносу устаткування й зменшує раптовість виходу його з 

ладу. 

Система ПЗР дає можливість підготувати керовану й прогнозовану на 

тривалий період ремонтну програму: за видами ремонту, типами устаткування ТП і 

дистанції електропостачання в цілому. Постійність ремонтних циклів дозволяє 

здійснювати надійне тягове електропостачання, а також прогнозувати обсяги 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Це спрощує планування 

профілактичних заходів, забезпечує попередню підготовку ремонтних робіт, 
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дозволяє виконувати їх в мінімальні терміни, підвищує якість ремонту і, зрештою, 

збільшує надійність тягового електропостачання. Таким чином, система ПЗР 

призначена для підтримки надійної експлуатації обладнання ТП в умовах 

жорсткого централізованого планування й управління, стабільного завантаження 

СЕО ТП при мінімальному їх резерві. 

Проте існуюча система ПЗР у сучасних економічних умовах розвитку країни 

не забезпечує в багатьох випадках прийняття оптимальних техніко-економічних 

рішень. Це пояснюється тим, що призначення профілактичних робіт здійснюється 

згідно з регламентом і не залежить від фактичного технічного стану СЕО на 

момент початку ремонту; плани-графіки ПЗР не встановлюють пріоритет виводу в 

ремонт різних видів електроустаткування за фактичним технічним станом; при 

складанні планів-графіків не враховується ряд обмежень (технологічних, 

матеріальних, трудових тощо), а також не передбачається їх оптимізація з позиції 

раціонального управління станами процесу експлуатації й повного використання 

ресурсу кожної одиниці електроустаткування ТП; система ПЗР має велику 

трудомісткість профілактичних робіт. Також пропорційно зростанню кількості 

електроустаткування збільшується і загальна трудомісткість профілактичних робіт, 

що вимагає значного збільшення чисельності ремонтного персоналу. При 

виконанні профілактичних робіт через усереднені періоди, отримані статистичним 

методом, навіть за наявності поправкових коефіцієнтів на умови й режими 

експлуатації, без точного визначення фактичного технічного стану обладнання не 

можна гарантувати, що в міжремонтний період не стануться відмови 

електроустаткування ТП. 

Система ПЗР електрообладнання ТП сьогодні здійснюється згідно з [4, 43] та 

характеризується високою мірою централізації управління, жорсткими 

положеннями, що визначають терміни й тривалість ремонтних робіт. Розроблені 

для кожного типу устаткування ТП ремонтні цикли передбачають їх постійну 

тривалість, що обчислюється в роках. Обсяги ремонтних робіт для кожного виду 

устаткування визначаються типовими нормативами. В основу системи ПЗР ТП 

покладено такі основні положення: 
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• виконання профілактичних робіт повинне здійснюватися точно відповідно 

до заздалегідь складених календарних графіків; 

• при обґрунтуванні періодичності виконання профілактичних робіт 

необхідно враховувати умови експлуатації, часові режими роботи устаткування, 

рівень технологічних процесів на ТП й ін.; 

• обсяг і трудомісткість виконуваних профілактичних робіт передбачається 

усереднено і в кожному конкретному випадку уточнюється залежно від технічного 

стану обладнання ТП; 

• конструктивне виконання обладнання ТП повинне відповідати умовам 

довкілля й режиму роботи виходячи з вимог нормативних документів. 

Планово-запобіжний ремонт електрообладнання ТП являє собою комплекс 

робіт, спрямованих на підтримку й відновлення працездатності обладнання. 

Профілактичні роботи виконують при цьому у фіксований, заздалегідь 

встановлений час незалежно від виробленого ресурсу системи (рис. 1.22), а при 

відмовах пристрою здійснюється аварійне відновлення. 

ТО і Р

R(t) - Ресурс обладнання

t

 

Рисунок 1.22 – Планово-запобіжне ТО і Р 

Залежно від характеру й ступеня зносу обладнання, від обсягу, змісту і 

складності профілактичних робіт ПЗР включає міжремонтне ТО, поточний та 

капітальний ремонт. 

Міжремонтне ТО має профілактичний характер. Воно складається з 

регулярної чистки й змащування обладнання, огляду та перевірки роботи його 

механізмів, заміни деталей з коротким терміном служби, усунення дрібних 

несправностей. Ці роботи, як правило, виконуються без зупинки обладнання, у 

процесі його поточної експлуатації. 



 56

Поточний ремонт – це комплекс ремонтних робіт, що проводяться в період 

між двома черговими капітальними ремонтами й полягає в заміні або відновленні 

окремих частин. Поточний ремонт виконується без повного розбирання 

обладнання, але він потребує короткочасної зупинки й виведення з роботи 

устаткування зі зняттям напруги. При поточному ремонті обладнання проводиться 

зовнішній огляд, очищення, змащування, перевірка роботи механізмів, ремонт 

поламаних і зношених деталей: наприклад, огляд і очищення генератора без виїмки 

ротора, покриття лаком лобових частин, очищення ізоляторів, огляд і очищення 

вводів у трансформаторів і вимикачів без їх заміни й т. ін. Таким чином, поточний 

ремонт виконується для забезпечення або відновлення працездатності 

електрообладнання ТП за допомогою усунення відмов і несправностей, що 

виникають у процесі його роботи. Під час поточного ремонту здійснюються 

необхідні вимірювання та випробування, що дозволяютьвиявитидефекти 

обладнання на ранній стадії їх розвитку. На підставі вимірювань і випробувань 

уточнюється обсяг капітального ремонту. Поточні ремонти основного 

електрообладнання ТП проводять у терміни, зазначені в табл. 1.6 [4]. 

Капітальний ремонт – це розбирання і ревізія обладнання з ретельним 

внутрішнім оглядом, вимірамий усуненням виявлених несправностей. Капітальний 

ремонт здійснюється після закінчення терміну міжремонтного періоду, 

встановлюваного для кожного виду обладнання. При капітальному ремонті 

замінюються або відновлюються всі зношені деталі, виконується модернізація 

окремих елементів і вузлів устаткування.  

Ці роботи потребують розбирання агрегатів, повного зовнішнього та 

внутрішнього ремонту з перевіркою стану вузлів і деталей, значної кількості високо-

кваліфікованих робітників, тривалої зупинки електроустаткування та великого 

обсягу випробувань. Наприклад, ремонт обмоток генераторів, трансформаторів, 

електродвигунів, заміна дугогасних камер вимикачів виконуються із залученням 

спеціалізованих організацій. Основне електрообладнання ТП піддається 

капітальним ремонтам, як правило, у терміни [4], зазначені в табл. 1.7. 
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Таблиця 1.6 – Терміни проведення поточного ремонту основного  
електрообладнання ТП електрифікованих залізниць 

Найменування обладнання Термін проведення 

1. Трансформатори силові:  

з пристроєм регулювання напруги під навантаженням 
(РПН) 

1 раз на рік 

тягові напругою 35 кВ і вище 1 раз на 2 роки 

інші 1 раз на 4 роки 

трансформатори, контрольовані методом хроматографії За потребою 

2. Напівпровідникові перетворювачі: Не рідше: 

некеровані 1 разу на 6 місяців 

керовані 1 разу на 3 місяці 

3. Вимикачі змінного струму і їх приводи 1 раз на 2 роки 

4. Швидкодіючі вимикачі 1 раз на 6 місяців 

5. Вимірювальні трансформатори За потребою 

6. Роз’єднувачі та їх приводи:  

зовнішньої установки 1 раз на 4 роки  

внутрішньої установки За потребою 

7. Розподільчі пристрої напругою вище 1 000 В:  

збірні та з’єднувальні шини; 

підвісні та опорні ізолятори (крім скляних); 

штирьові ізолятори 6-10 кВ шинних мостів, ізолятори ШТ-
35, ИШД-35 

За потребою 

8. Відокремлювачі й короткозамикачі 35-220 кВ, ПКЗ-73 За потребою 

9. Силові кабелі напругою 0,4-35кВ 1 раз на 3 роки 

кабелі відсмоктувальних ліній 1 раз на 3 роки 

10. Електродвигуни та генератори 1 раз на 2 роки 

11. Згладжувальні пристрої Не рідше 1 разу на 
рік 

12. Акумуляторні батареї 1 раз на рік 
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Таблиця 1.7 – Терміни проведення капітального ремонту основного 
електрообладнання ТП електрифікованих залізниць 

Найменування обладнання Термін проведення 

1. Трансформатори силові:  

з пристроєм регулювання напруги під 
навантаженням (РПН), тягові 
напругою 35 кВ і вище; 

Через 12 років після введення в 
експлуатацію, потім – за 
результатами випробувань 

інші; За результатами випробувань і станом 

трансформатори, контрольовані 
методом хроматографії 

Поточний ремонт 1 раз на 8 років 

2. Напівпровідникові перетворювачі 1 раз на 8 років  

Масляні – 1 раз на 8 років 3. Вимикачі змінного струму і їх приводи 

Вакуумні, повітряні, елегазові – 1 раз на 
6 років 

4. Швидкодіючі вимикачі 1 раз на 6 років 

5. Вимірювальні трансформатори 1 раз на 8 років 

6. Роз’єднувачі та їх приводи 1 раз на 8 років  

7. Розподільчі пристрої напругою вище 1 
000 В: 

збірні та з’єднувальні шини 

підвісні та опорні ізолятори (крім 
скляних) 

штирьові ізолятори 6–10 кВ шинних 
мостів, ізолятори ШТ-35, ИШД-35 

За результатами випробувань, але не 
рідше 1 разу на 8 років 

8. Відокремлювачі й короткозамикачі 35–
220 кВ, ПКЗ-73 

1 раз на 3 роки 

9. Силові кабелі напругою 0,4–35кВ , 
кабелі відсмоктувальних ліній 

1 раз на 6 років 

10. Електродвигуни та генератори За станом 

11. Згладжувальні пристрої За результатами випробувань 

12. Акумуляторні батареї За станом 

 
На відміну від поточного ремонту, середній і капітальний ремонти 

спрямовані на відновлення частково або повністю витраченого механічного та 

комутаційного ресурсу обладнання. Після закінчення ремонту проводиться 

складання обладнання, його налагодження й випробування. Основне обладнання 

підстанцій після попереднього приймання з ремонту перевіряють у роботі під 

навантаженням протягом 24 годин. Висновок про придатність обладнання до 

експлуатації визначається на підставі порівняння результатів випробувань з 



 59

чинними нормами, результатами попередніх випробувань, а також вимірами, 

отриманими на однотипному обладнанні. Випробування нетранспортабельного 

обладнання проводиться пересувними електротехнічними лабораторіями. Крім 

ппланово-запобіжного ремонту в практиці виконуються наплановані ремонти 

енергосистем: аварійно-відновлювальні та позапланові. 

Аварійно-відновлювальний ремонт – це ліквідація наслідків аварій або 

усунення отриманих пошкоджень, що вимагають негайної зупинки обладнання, за 

надзвичайних обставин (загоряння, перекриття ізоляції та ін.). Обладнання 

зупиняється в ремонт без отримання дозволу диспетчера. 

Позапланові ремонти узгоджуються з диспетчером дистанції 

електропостачання й оформляються відповідною заявкою. Їх проводять для 

усунення різних неполадок у роботі обладнання, а також після використання ним 

комутаційного ресурсу. Так, залежно від типу, вимикачі напругою 10–220 кВ 

виводять під позаплановий ремонт після відключення 6–10 коротких замикань при 

номінальному струмі відключення. 

 

1.3.1 Обґрунтування необхідності вдосконалення системи планово-

запобіжного ремонту тягових підстанцій 

Основним завданням технічного обслуговування і ремонту обладнання ТП є 

підтримання працездатного технічного стану протягом міжремонтного періоду на 

заданому рівні, встановленому технічною документацією. 

Основним способом ТО і Р на сьогодні є ПЗР, коли стан пристроїв 

оцінюється за виробленим ресурсом або за напрацюванням. При цьому ПЗР 

проводиться у фіксований, заздалегідь встановлений час незалежно від 

виробленого ресурсу системи, а при відмовах пристрою здійснюється аварійне 

відновлення. 

Оскільки при системі ПЗР періодичність усіх робіт жорстко регламентована 

й не залежить від фактичного стану пристроїв, це призводить до високих 

експлуатаційних витрат. Хоча ця система зменшує інтенсивність поступових 

відмов, але не завжди впливає на раптові відмови. Причому, чим складніше 
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пристрій і чим нижче кваліфікація обслуговуючого персоналу, тим більший 

відсоток відмов через вплив людського фактора. Процес ТО при виборі 

профілактичної стратегії включає регламентні роботи, додаткові роботи, роботи з 

відновлення пристроїв після відмов і комплексні перевірки стану пристроїв. 

За даними, що наведені в [60, 61], порівнюючи систему ПЗР та систему 

обслуговування за фактичним технічним станом (ОФТС), можна виділити основні 

переваги другого підходу: 

• при ПЗР приблизно 50 % робіт виконується без фактичної на те 

необхідності; 

• при ПЗР спостерігається зниження надійності устаткування відразу після 

проведення ремонту; 

• при ПЗР виконується заміна деталей з великим залишковим ресурсом. 

Обсяг роботи за такої стратегії по ТО ( )i tS  на певному об’єкті i  за час t  

визначається кількістю і трудомісткістю окремих операцій, їх періодичністю та 

обчислюється формулою 

 ( ) Д с.в.
1 1

k vpj
i t С і i ni i

j cpj

T
S T S m S n

t= =
= + + +∑ ∑ ,  (1.1) 

де pjT  – нормований час виконання однієї регламентної роботи ( 1,2... )j k= ; 

 k  – число виконуваних робіт; 

 pjt  – періодичність j -ї регламентної роботи; 

 ДСT  – нормований час виконання С-ї додаткової роботи за планом 

підвищення надійності, у якому v  – обсяг робіт; 

 с.в.іS  – середні витрати праці на відновлення і -го об’єкта після відмови; 

 im  – середнє число відмов за період t ; 

 niS  – витрати праці на комплексну перевірку пристроїв на i -му об’єкті; 

 in  – кількість комплексних перевірок за час t . 

Аналіз витрат праці технічного персоналу дистанцій електропостачання на ТО 

і Р при використанні профілактичної стратегії показує, що на ці роботи витрачається 

до 80 % сумарного часу, що визначається формулою (1.1). Тому основна увага при 
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оптимізації системи ТО і Р має приділятися вдосконаленню й можливому 

скорочення обсягу ТО і Р. Для цього, як видно з формули (1.1), є три шляхи: 

• скорочення набору регламентних робіт j ; 

• керування періодичністю регламентних робіт pjt ; 

• зниження трудомісткості pjT  окремих операцій за рахунок вдосконалення 

технології виконання робіт. 

При профілактичній стратегії неминуче виникають непродуктивні часові 

витрати, які поділяються: 

• на втрати, викликані низькою кваліфікацією і недостатнім досвідом 

працівників (збільшення наднормативного часу виконання окремих технологічних 

операцій, брак у роботі, виправлення браку в роботі тощо); 

• втрати, зумовлені недосконалим характером технологічного процесу (ручний 

спосіб вимірів, низька роздільна здатність і великі похибки вимірювальних приладів 

викликають необхідність багаторазового повторення одних і тих самих 

технологічних операцій; інформація про відмови, яка надходить від 

експлуатаційного штату, потребує уточнення й може викликати прийняття 

нераціональних рішень); 

• втрати, пов’язані з неоптимальним плануванням робіт (непродуктивні 

пересування експлуатаційного штату при переході від одних пристроїв до інших або 

з одного виду робіт на інший); 

• втрати, викликані причинами, не залежними від експлуатаційного штату 

(порушення графіка виконання робіт через погані погодні умови, вихід з ладу 

інструменту, не передбачені збої та зміни у графіку руху поїздів, відключення 

електроенергії, неузгодженість у діях різних служб тощо). 

Система ПЗР має ще такі недоліки: 

• планування профілактичних робіт здійснюється регламентовано і не 

залежить від фактичного технічного стану електрообладнання до моменту початку 

ремонту; 

• плани-графіки профілактичних робіт не встановлюють пріоритету 
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виведення в ремонт різних видів електрообладнання; 

• система ПЗР не виключає можливості застосування технічної  

діагностики, однак вона не вирішує питання про використання її результатів; 

• при складанні планів-графіків не враховується низка обмежень 

(технологічних, матеріальних, часових, трудових), а також не передбачається їх 

оптимізація з позиції раціонального управління експлуатацією і більш повного 

витрачання ресурсу кожної одиниці електроустаткування; 

• пропорційно зростанню кількості електрообладнання збільшується і 

загальна трудомісткість профілактичних робіт, що вимагає значного збільшення 

чисельності ремонтного персоналу; 

• при проведенні ТО і Р через отримані статистичним шляхом 

регламентовані усереднені періоди навіть за наявності поправкових коефіцієнтів 

на умови й режими експлуатації без точного визначення фактичного технічного 

стану не можна гарантувати, що в міжремонтний період не виникатимуть відмови 

окремих вузлів або одиниць електроустаткування; 

• у структурі ремонтних циклів не враховується фактичний час роботи 

електрообладнання. 

Принципові положення системи ПЗР не змінювалися впродовж кількох 

десятиліть, а лише уточнювалися нормативи з періодичностій обсягу 

профілактичних робіт залежно від зміни режимів використання та конструкції 

електрообладнання. 

Неадекватність існуючої системи ПЗР в енергетиці умовам переходу країни до 

ринкової економіки можна оцінити шляхом порівняння чинників, які 

характеризують зміни у сфері економіки, електроенергетики й системи ТО і Р [62]. 

Вказані порівняння наведені в табл. 1.8–1.10. У табл. 1.8 викладено зміни умов 

функціонування електроенергетики в ретроспекції й для сучасного періоду. Зміни 

загальної ситуації в економіці наклали свій відбиток на умови функціонування 

електроенергетики за основними чинниками, пов’язаними з економікою й методами 

управління. Значно впливають на енергетику нові відносини між виробниками й 

споживачами енергії, існуючі умови завантаження енергоблоків, характеристики 

якості енерговиробництва залежно від пікових сезонних і добових навантажень. 
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Таблиця 1.8 – Зміна умов функціонування електроенергетики 
 

Ретроспективні умови Сучасні умови 

1. Планова економіка Ринкова економіка 

Адміністративні методи управління Економічні методи управління 

2. Високий рівень енергоспоживання Зниження рівня енергоспоживання 

Прагнення до випереджального розвитку 
електроенергетики 

Заморожування розвитку 
електроенергетики 

3. Виражена нерівномірність сезонних 
графіків навантажень 

Збереження відносної нерівномірності 
сезонних графіків навантажень 

Гранична напруженість осінньо-
зимового максимуму навантажень 

Зниження напруженості осінньо-
зимового максимуму навантажень 

4. Низький рівень резервів генеруючих 
потужностей 

Збільшення резервів генеруючих 
потужностей 

5. Відносно високий коефіцієнт 
заповнення добових графіків 
навантажень 

Зниження коефіцієнта заповнення 
добових графіків навантажень 

 

Вказані чинники безпосередньо вплинули на зміну умов проведення ремонту 

електроустаткування, основних принципів його організації, планування й 

управління (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 – Зміна умов ремонту електроустаткування 
 

Ретроспективні умови Сучасні умови 

1. Жорсткі обмеження за величиною і 
сезонною тривалістю ремонту 

Можливість проведення ремонтів 
впродовж року зі зняттям 
вимушеної піковості і обмежень 

2. Сезонне пікове використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів таке, що призводить до 
необхідності їх концентрації, це 
стосується і ремонтного персоналу 

Створення умов для рівномірного 
використання матеріальних, тру-
дових і фінансових ресурсів, зміна 
функцій підрядних ремонтних 
організацій і власного ремонтного 
персоналу 

3. Необхідність створення значних запасів 
матеріалів і запасних частин 

Відсутність об’єктивної необхідності в 
наявності тривалих запасів 
матеріалів і запасних частин 

4. Наявність дефіцитних і фондових 
матеріалів і запасних частин 

Ширші можливості придбання будь-
яких матеріалів і запасних частин 

5. Витратна система фінансування 
ремонтних робіт, визначувана нормою 
амортизаційних відрахувань від 
величини основних виробничих засобів 

Об’єктивна необхідність застосування 
противитратних методів 
управління і фінансування 
ремонтних робіт 
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В умовах експлуатації на рівень надійності об’єктів ТП значно впливає 

також якість і ефективність проведення робіт з ТО і Р. 

Розглянемо роботу одного із силових трансформаторів  

ТДТН-25000/150-70 У1 ТП постійного струму (ЕЧ-2) за період експлуатації з 2007 

по 2012 рік. За цей час виконувалося шість поточних ремонтів, була відмова в 

роботі та проводилось ТО і міжремонтні випробування згідно з «Інструкцією з 

технічного обслуговування тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування 

електрифікованих залізниць» ЦЕ-0024; «Технологічних карт поточного ремонту 

обладнання тягових підстанцій залізниць» ЦЕ-0040; «Типових норм часу на 

поточний ремонт обладнання та пристроїв тягових підстанцій електрифікованих 

залізниць». 

У реальних умовах експлуатації нормо-години на виконання планових 

ремонтів збільшуються на деякий коефіцієнт nK , що пов’язано з недосконалістю 

системи ПЗР, відсутністю сучасних діагностичних приладів, інструменту та 

обладнання, запасних частин, недостатнім рівнем професійної підготовки та 

виробничого досвіду персоналу тощо. 

Тривалість виконання поточного ремонту та міжремонтних випробувань 

згідно з [63] наведена в табл. 1.10. 

 

Таблиця 1.10 – Типові норми часу на поточний ремонт, міжремонтні 
випробування силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1  

та середній час відновлення після відмови 
 

Нормо-годин Нормо-діб 

Показник згідно з 
НТД 

фактично 
1,3nK ≈  

згідно з 
НТД 

фактично 
1,3nK ≈  

Поточний ремонт 
трансформатора 6,680 8,684 0,278 0,362 

Міжремонтні випробування 7,476 9,718 0,312 0,404 

Середній час відновлення 
після відмови 

100 130 4,166 5,416 
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Таким чином, невідповідність існуючої системи ПЗР сучасним умовам 

експлуатації обладнання ТП має багатоплановий характер. Ця система залежить 

від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, які негативно впливають на стан 

тягового електропостачання залізниць. Тому вдосконалення системи ПЗР 

електроустаткування є одним з основних завдань галузі. 

Усе викладене вище свідчить про необхідність удосконалення системи ПЗР 

електроустаткування шляхом розробки й застосування її нових форм, що 

забезпечують зниження витрат на ТО і Р при одночасному збільшенні надійності 

експлуатації електрообладнання [64, 65]. 

Завдання вдосконалення існуючої системи ТО і Р полягає в переході від 

системи ПЗР з жорсткою структурою ремонтного циклу до системи, яка враховує 

досягнутий електроустаткуванням міжремонтний ресурс, що визначається за 

результатом діагностування сучасними приладами. Вибір стратегії системи ТО і Р 

для конкретного електрообладнання повинен ґрунтуватися на економіко-

математичних розрахунках, у яких враховуються реальні показники пристроїв та 

фактичний технічний стан обладнання ТП. 

 

1.4 Обґрунтування мети й постановка завдань дослідження 

На сьогоднішній день значна частина обладнання електроенергетичної 

інфраструктури залізничного транспорту України вже вичерпала свій призначений 

ресурс і потребує заміни або поетапної реконструкції. Підтримання необхідного 

рівня надійності обладнання ТП електрифікованих залізниць в процесі його 

експлуатації забезпечується системою технічного обслуговування і ремонтів. 

Аналіз публікацій і досліджень з питань забезпечення експлуатаційної надійності 

електрообладнання показує, що проблема оптимальної організації та ефективного 

функціонування системи ТО і Р силового електрообладнання ТП залізниць за 

фактичним технічним станом (ФТС) вивчена недостатньо повно.  

На сьогодні планування ТО і Р пристроїв ТП за ФТС досить складне у 

зв’язку з тим, що стан кожного з об’єктів контролюється множиною показників, за 

кожним з яких повинне розраховуватися наступне ТО і Р або інший вид 
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обслуговування. В існуючій системі ТО і Р необхідно шукати резерви для 

скорочення витрат та в першу чергу необхідно забезпечити прозорість і 

обґрунтованість ремонтної програми. Крім того, необхідно підвищувати 

ефективність використання існуючого обладнання, застосовувати нові методи 

діагностування ФТС обладнання, скорочувати експлуатаційні витрати й 

переходити на ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології. 

Технологічне переобладнання і модернізація ТП електрифікованих залізниць 

потребують значних інвестицій, а систему ТО і Р можна удосконалювати шляхом 

впровадження нових прогресивних форм її організації і управління. Проведене 

дослідження показує, що чинна система ПЗР стала неадекватною економічним 

умовам функціонування системи тягового електропостачання та експлуатації 

силового обладнання ТП електрифікованих залізниць і увійшла у протиріччя з 

ринковими механізмами виробничо-господарської діяльності об'єктів господарства 

електропостачання Укрзалізниці. На сучасному етапі розвитку залізниць України 

удосконалення системи ТО і Р електрообладнання ТП стає однією з основних 

задач підвищення надійності тягового електропостачання зі скороченням витрат на 

ТО і Р. 

Таким чином, метою сучасних підходів по підвищенню ефективності ТО і Р 

пристроїв ТП є: уникнення або мінімізація наслідків відмов пристроїв; 

удосконалення системи ПЗР; вирішення завдань з оперативного виявлення відмов; 

оптимізація планового обслуговування тощо. Найбільш ефективним в 

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

відображають поточний стан обладнання ТП: обслуговування і ремонт за 

фактичним технічним станом; обслуговування, орієнтоване на надійність; 

планування на основі оцінки ризиків прогнозованого ресурсу електрообладнання 

ТП, розробка та застосування сучасних інтелектуальних систем моніторингу і 

діагностування. 


