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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ 
 

Одним з головних завдань господарства електрифікації та електропостачання 

є підтримка обладнання в працездатному стані в умовах наростання темпів і 

обсягів його старіння. Так, більшість ТП потребує модернізації, бо значна частина 

експлуатованого устаткування вже вичерпала свій ресурс і потребує поетапної 

реконструкції, оновлення або заміни. Тому підтримка працездатності, підвищення 

ефективності використання наявного обладнання ТП та застосовування нових 

методів діагностування його технічного стану є одним з актуальних завдань. 

Метою діагностування є забезпечення раціональної експлуатації 

електроустаткування при заданих показниках надійності й скорочення витрат на 

його технічне обслуговування та ремонт. Ця мета досягається шляхом управління 

технічним станом електроустаткування в процесі експлуатації, що дозволяє 

виконувати технічне обслуговування та ремонт відповідно до даних 

діагностування. 

Основне завдання технічного діагностування полягає в отриманні 

достовірної інформації про технічний стан електрообладнання в процесі 

експлуатації. Воно вирішується на основі вимірювання, контролю, аналізу й 

обробки кількісних і якісних значень параметрів електрообладнання, а також 

шляхом управління обладнанням відповідно до алгоритму діагностування. 

Аналіз причин виникнення та прояву дефектів різних типів 

електрообладнання ТП свідчить про те, що технічний стан (ТС) кожного з них 

характеризується як індивідуальними, так і спільними ознаками. Для кожного типу 

обладнання характерні свої типові дефекти, які багаторазово трапляються в 

експлуатації. Об’єднавши всі дефекти й ознаки їх появи в окремі групи, отримаємо 

структуру діагностування електрообладнання, яка складається з трьох рівнів і 

підсистем: перевірки функціонування, виявлення дефектів, оцінки та 

прогнозування працездатності. При цьому кожний наступний рівень використовує 

результати попередніх. 
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Технічне діагностування електрообладнання включає в себе два основні 

напрямки – оперативну та ремонтну діагностику. 

Основними завданнями оперативної діагностики є: 

• раннє виявлення дефектів на працюючому або виведеному з роботи для 

обстеження (але нерозібраному) обладнанні; 

• прогнозування розвитку дефектів, оцінка їх небезпеки, оцінка загального 

стану обладнання; 

• підготовка рекомендацій щодо подальшої експлуатації й технічного 

обслуговування обладнання (наприклад, негайне виведення в ремонт, зсув термінів 

планових ремонтів, робота без обмежень і т.д.). 

Ремонтна діагностика здійснюється на виведеному з роботи в ремонт 

обладнанні. Серед її основних завдань: 

• локалізація дефектів обладнання; 

• визначення обсягу ремонтно-відновних робіт (можливо, з рекомендаціями 

про доцільність заміни обладнання). 

Враховуючи існуючі тенденції підвищення надійності діагностичного 

контролю за рахунок автоматизації процесу вимірювань і реєстрації, зменшення 

кількості обслуговуючого персоналу й отримання оперативної інформації про 

технічний стан електрообладнання ТП, реалізація систем діагностики стає 

ефективною в режимі моніторингу діагностичних параметрів контрольованого 

електрообладнання. 

 

3.1 Наукові рішення побудови інтелектуальних систем технічної 

діагностики тягових підстанцій на основі SMART-технологій 

На етапі модернізації й реконструкції електрифікованих залізниць України 

необхідно враховувати рівень інноваційного розвитку всіх суб'єктів 

електропостачання на основі передових технологій. Наприклад, у Європі, США 

цей термін має досить конкретне значення: це електричні мережі, оснащені 

необхідними сучасними засобами телекомунікації, що забезпечують двосторонні 

взаємодії всіх учасників виробництва, розподілу й споживання електроенергії. 
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Концептуальне визначення Smart Grid вказує на важливу роль інтелектуальної 

мережі в технологічному, економічному й екологічному розвитку системи 

електропостачання. Зараз активно реалізується низка проектів побудови гнучкої 

електричної мережі [18, 19, 21–23]. зокрема: 

- проект “FENIX” (Flexible Electricity Networks to Integrate the expected Energy 

Evolution). Передбачає створення гнучкої електричної мережі, основними цілями 

якої є: розробка механізмів функціонування загальноєвропейської енергосистеми, 

зокрема розробка концепції віртуальних електростанцій (VPP); розробка 

алгоритмів включення в загальну систему розподілених джерел генерації (DER) і 

поновлюваних джерел енергоресурсів (RES); розробка нових програмно-апаратних 

платформ для втілення в життя концепції VPP; техніко-економічне обґрунтування 

застосування VPP; демонстрація розробок на полігонах в Іспанії і Великобританії. 

Цей проект об'єднав провідних гравців європейського енергетичного ринку, таких 

як: Iberdrola, Electricite de France, EDF Energy Networks, Red Electrica de Espana, 

National Grid Transco, Siemens PSE, Areva T&D і ін.; 

- проект “ADDRESS” (Active Distribution network with full integration of 

Demand and distributed energy RESourceS). Він є складовою європейської концепції 

мереж майбутнього Smart Grids European Technology Platform і об’єднує роботу 25 

компаній з 11 країн Європи, включаючи EDF, ABB, Enel, Kema, Philips та ін.;  

- проекти побудови Microgrids окремих енергомережевих структур, що 

розташовані на невеликій території, мають власні генеруючі джерела й здатні 

взаємодіяти з центральною мережею для вирішення завдань покриття максимуму 

пікових навантажень. Проекти успішно реалізуються у Європі (консорціум 14 

компаній з 7 країн на чолі з Національним технологічним університетом Афін 

(NTUA)), США (консорціум CERTS, компанія GE), Канаді, Японії; 

- проект побудови інтелектуальної енергетичної інфраструктури 

(розподілена генерація, поновлювані джерела енергії, засоби акумуляції енергії, 

центри диспетчерського управління) у трьох префектурах Японії, що 

реалізовується компанією Mitsubishi Electric. 
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Як бачимо, технології інтелектуальних мереж Smart Grid охоплюють різні 

аспекти розвитку системи електропостачання, у тому числі управління й 

моніторингу стану електротехнічного устаткування електрифікованих залізниць, 

які можна описати такими ознаками [15, 17]: 

• підвищення надійності електропостачання залізниць і безвідмовності 

роботи системи електропостачання; 

• підвищення ефективності витрати енергоресурсів зі збереженням 

необхідних параметрів якості електричної енергії; 

• управління й діагностика стану електротехнічного устаткування ТП; 

• перехід на технічне обслуговування і ремонт електротехнічного 

устаткування ТП за фактичним технічним станом;  

• велика кількість датчиків, які вимірюють поточні режимні параметри для 

оцінки стану ТП у різних режимах роботи електропостачання; 

• система збору й обробки даних (високоінтегровані комплекси оперативного 

управління в режимі реального часу з урахуванням експертних розрахункових 

систем прийняття рішень), а також засоби управління активними елементами 

системи тягового електропостачання й нетягових споживачів; 

• наявність приладів і механізмів, які дозволяють у режимі реального часу 

змінювати топологічні параметри системи електропостачання;  

• засоби автоматичної оцінки поточної ситуації й побудови прогнозів роботи 

ТП; 

• висока швидкодія автоматизованої системи управління 

електропостачанням, інформаційного обміну; 

• створення високонадійних магістральних каналів зв’язку управління і 

дубльованих цифрових каналів обміну інформацією між об’єктами ТП і 

диспетчерським управлінням. 

Утримання технічного обладнання на високому експлуатаційному рівні 

неможливе без об’єктивної інформації про його фактичний стан. Об’єкти 

залізничного транспорту містять велику кількість пристроїв, тривала експлуатація 

яких без належного діагностування технічного стану може привести до виходу їх з 
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ладу та значних матеріальних збитків. Для ефективного діагностування цих 

пристроїв необхідна інтелектуалізація електричних мереж. Під час розробки 

проектів з інтелектуалізації електричних мереж слід враховувати досвід мереж 

Smart Grid. Управління повинно здійснюватися всією електричною мережею 

системи тягового електропостачання залізниць, яка, зрештою, повинна стати 

повністю автоматичною, а всі наявні автоматизовані системи (АСДУ, АСУТП, 

системи моніторингу, системи управління даними, системи діагностування тощо) є 

лише інструментом для досягнення поставлених цілей. Інтегровані в єдину 

платформу існуючі автоматизовані інформаційні системи дистанції 

електропостачання дозволять по-новому підходити до побудови електричних 

мереж та контролю їх роботи. Інтелектуальна електрична мережа залежно від 

умов, що склалися, у автоматичному режимі повинна здійснювати 

переконфігурацію системи електропостачання з метою досягнення мінімуму 

витрат енергоресурсів без зниження надійності роботи, у тому числі: управління 

системою електропостачання дистанції, діагностування стану електротехнічного 

обладнання ТП, а також організацію, планування та виконання технічного 

обслуговування і ремонту.  

Регламентоване обслуговування, що проводиться згідно з інструкціями на 

обладнання, у цілому призначене забезпечувати його працездатність. Проте інколи 

таке обслуговування приводить до невиправданих витрат, оскільки реальний 

технічний стан пристрою в момент виконання робіт може й не вимагати технічного 

обслуговування, а замінювані деталі могли ще не досягти критичної міри зносу. 

Однак поступове старіння парку устаткування і зниження запасів міцності гостро 

ставлять питання оцінки його стану і 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 

боку, направлені на зниження експлуатаційних витрат на його технічне 

обслуговування і ремонти. Необхідність вирішення даного протиріччя приводить 

до формування нового підходу до оцінки стану устаткування.  
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У основі нових пропонованих методів управління і ухвалення рішень, що 

формуються в даний час, лежить аналіз ризиків експлуатації старого устаткування 

або устаткування з певними дефектами (обслуговування устаткування за 

фактичним технічним станом). Метою ТО і Р за фактичним технічним станом є 

забезпечення необхідного рівня надійності при зниженні експлуатаційних витрат. 

При цьому призначають необхідні роботи по ТО і Р залежно від реального 

технічного стану конкретного об’єкту і передбачуваної зміни його стану в процесі 

експлуатації. Даний метод полягає в контролі за технічним станом устаткування з 

використанням сучасних засобів технічної діагностики та проведенням ремонтних 

робіт лише тоді, коли вони дійсно необхідні. 

Однак планування ТО і Р пристроїв ТП досить складне у зв’язку з тим, що 

стан кожного з об’єктів контролюється множиною показників, і за кожним з них 

повинна розраховуватися дата наступного ТО і Р або іншого виду обслуговування. 

В існуючій на ТП системі ТО і Р необхідно шукати резерви для скорочення витрат. 

У цьому напрямку, у першу чергу, згідно з [20], необхідно забезпечити прозорість і 

обґрунтованість ремонтної програми: 

1. Прозорість витрат на ТО і Р – це розуміння того, на що, на які об’єкти і які 

роботи плануються засоби ремонтного фонду, скільки коштує кожна з цих робіт. 

2. Обґрунтованість витрат на ТО і Р – це усвідомлений вибір між витратами 

на підтримку працездатності устаткування і розміром ризику в разі не виконання 

ремонту.  

Для забезпечення прозорості і обґрунтованості витрат на ТО і Р ТП 

необхідно: 

• впровадити пооб’єктне планування ремонтного фонду;  

• прив’язати витрати на ремонт до технічного стану і фактичного 

завантаження обладнання;  

• впровадити оцінку ризику невиконання ремонтів і систему ухвалення 

рішень на основі ризиків. 
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Для якісного і ефективного вирішення розглянутих вище проблем та завдань 

необхідне створення інтелектуальної системи моніторингу і діагностування 

обладнання ТП [6, 16, 72, 111]. 

Інтелектуальні системи ТО і Р, моніторингу та діагностування ТП повинні 

передбачати комплекс організаційних і технічних заходів щодо управління 

технологічними процесами на ТП, моніторингу і діагностуванню устаткування, 

плануванню, підготовці і реалізації ТО і Р обладнання ТП за фактичним технічним 

станом. 

Основні концептуальні підходи з вирішення цієї проблеми: 

- контроль фактичного стану об’єктів інфраструктури ТП та своєчасна 

діагностика з використанням інформації різних діагностичних систем; 

- аналіз роботи обладнання ТП і дій технічного персоналу відповідно до 

регламентів для ухвалення управлінських рішень, скорочення часу відновлення і 

експлуатаційних витрат; 

- проведення аналізу ефективності використання діагностичних засобів; 

- розробка автоматизованої системи управління ТО і Р ТП, а також 

автоматизованого робочого місця чергового персоналу ТП (АРМ ТП), з 

урахуванням таких напрямів: паспортизація обладнання; реєстрація аварійних 

ситуацій і заявок на обслуговування об'єктів ТП; нормування робіт з ТО і Р; 

планування матеріалів і запчастин; планування і аналіз витрат на ТО і Р; 

планування ТО і Р; управління роботами; контроль якості виконаних робіт тощо. 

 

3.2  Методика дослідження показників діагностування обладнання 

тягових підстанцій 

Стандартом встановлюються такі показники діагностування: 

• ймовірність помилки діагностування ijP ; 

• апостеріорна ймовірність помилки діагностування aijP ; 

• ймовірність достовірного діагностування (достовірність контролю) D ; 

• середня оперативна тривалість діагностування ДТ ; 
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• середня вартість діагностування ДС ; 

• середні оперативні трудовитрати на діагностування ДS . 

Показники діагностування визначаються в ході проектування, випробувань і 

експлуатації системи діагностування. Показники включаються в технічне завдання 

на виріб та нормуються. 

Ймовірність помилки діагностування електрообладнання. У загальному 

випадку ймовірність помилки діагностування ijP  обчислюють за формулою 

 o з
1

k

ij i l yjil
l

P P P P
=

= ∑ ,  (3.1) 

де k – кількість технічних станів (далі – станів) пристрою діагностування; 

oiP  –  апріорна ймовірність перебування об’єкта діагностування в стані i ; 

зlP  –  апріорна ймовірність перебування засобу діагностування в стані l ; 

yjilP  –  умовна ймовірність того, що в результаті діагностування об’єкт 

визнається таким, що перебуває в стані j  за умови, що він перебуває в стані i  і 

засіб діагностування перебуває в стані l . 

За статистичними даними оцінку ймовірності помилки діагностування 

визначають за формулою 

 o з
1

k jil
ij i l

l il

r
P P P

N
∗

=
= ∑ ,  (3.2) 

де ilN – загальна кількість випробувань системи діагностування 

(діагностувань об’єкта, що перебуває стані i , засобом діагностування, що 

перебуває в стані l ); jilr – кількість випробувань, за яких система діагностування 

зафіксувала стан j . 

Для систем діагностування, призначених для перевірки працездатності 

(тобто при розрізненні тільки двох станів об’єкта діагностування – працездатний і 

непрацездатний), можливі помилки діагностування видів ( 1i = , 2j = ) і ( 2i = , 

1j = ). 
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Очевидно, що при 1i =  і 2j =  стан об’єкта працездатний і помилка 

діагностування відсутня. При 2i =  і 1j =  стан об’єкта непрацездатний і помилка 

діагностування також відсутня. 

Ймовірність помилки діагностування виду (1,2) 12P  – це ймовірність 

спільного настання двох подій: об’єкт перебуває в працездатному стані, але в 

результаті помилки діагностування стан об’єкта визнаний непрацездатним. 

Ймовірність помилки діагностування виду (2,1) 21P  – це ймовірність 

спільного настання двох подій: об’єкт перебуває в непрацездатному стані, але в 

результаті помилки діагностування він визнаний працездатним. 

Для розглянутого окремого випадку ймовірності 12P  і 21P  обчислюються за 

формулами 

 12 o1 з 21
1

k

l y l
l

P P P P
=

= ∑ ,  (3.3) 

 21 o2 з 12
1

k

l y l
l

P P P P
=

= ∑ ,  (3.4) 

де o1P  – апріорна ймовірність перебування об’єкта діагностування в 

працездатному стані; 

 o2P  – апріорна ймовірність перебування об’єкта діагностування в 

непрацездатному стані; 

 21y lP  – умовна ймовірність того, що в результаті діагностування об’єкт 

вважається таким, що перебуває в непрацездатному стані за умови, що він 

перебуває в працездатному стані й засіб діагностування в стані l ; 

 12y lP  – умовна ймовірність того, що в результаті діагностування об’єкт 

вважається таким, що перебуває в працездатному стані за умови, що він перебуває 

в непрацездатному стані й засіб діагностування в стані l ; 

 зlP – апріорна ймовірність перебування засобу діагностування в стані l . 
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Ймовірність правильного діагностування й апостеріорна ймовірність 

помилки діагностування електрообладнання. Ймовірність правильного 

діагностування часто називають достовірністю контролю і вважають основним 

показником діагностування. 

Достовірність контролю – це показник міри об’єктивного відображення 

результатами контролю дійсного технічного стану електрообладнання. 

Достовірність контролю D  обчислюють за формулою 

 
1

m

ij
i

D P
=

= ∑ ,  (3.5) 

де ijP – ймовірність помилки діагностування виду ( ,i j ); 

 m – кількість можливих технічних станів об’єкта діагностування (для 

систем діагностування, що визначають працездатний і непрацездатний стани 

об’єкта в цілому 2m = ). 

Оцінку правильного діагностування визначають за формулою 

 
1

m

ij
i

D P∗ ∗

=
= ∑ ,  (3.6) 

де ijP∗  – оцінка ймовірності помилки діагностування виду ( ,i j ). 

Для поширеного класу систем діагностування, призначених для перевірки 

працездатності ( 2m = ), ймовірність правильного діагностування визначають за 

формулою 

 12 211D P P= − − .  (3.7) 

Апостеріорну ймовірність aijP  обчислюють за формулою 

 

1

ij ij
aij m

ij
i

P P
P

DP
=

= =
∑

,  (3.8) 

де ijP – ймовірність помилки діагностування виду ( ,i j ); 

 m – кількість можливих технічних станів об’єкта діагностування (для 

систем діагностування, що визначають працездатний і непрацездатний стани 

об’єкта в цілому 2m = ); 
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 D – ймовірність правильного діагностування. 

Середня тривалість, середні трудовитрати й середня вартість 

діагностування електрообладнання. Середню оперативну тривалість 

діагностування в загальному випадку визначають за формулою 

 Д o
1

m

i i
i

T T P
=

= ∑ ,  (3.9) 

де iT  – середня оперативна тривалість діагностування об’єкта, що перебуває 

в стані i . Величина iT  включає тривалість виконання як допоміжних операцій, так 

і власне діагностування; 

 oiP –  апріорна ймовірність перебування об’єкта діагностування  

в стані i . 

Оцінку середньої оперативної тривалості діагностування виконують за 

формулою 

 Д o
1 1

1 N m

ig i
g i

T T P
N

∗

= =
= ∑ ∑ ,  (3.10) 

де N – загальна кількість випробувань системи діагностування 

(діагностувань об’єкта); 

 igT –  оперативна тривалість діагностування об’єкта, що перебуває в стані i  

при g -му випробуванні. 

Середні оперативні трудовитрати на діагностування в загальному випадку 

визначають за формулою 

 ДД o
1

m

i i
i

S S P
=

= ∑ ,  (3.11) 

де Дo iS – середні оперативні трудовитрати на діагностування об’єкта, що 

перебуває в стані i . 

Оцінку середніх оперативних трудовитрат на діагностування виконують за 

формулою 
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 ДД o
1 1

1 N m

ig i
g i

S S P
N

∗

= =
= ∑ ∑   (3.12) 

де N – загальна кількість випробувань системи діагностування 

(діагностувань об’єкта); 

 Дo igS – оперативні трудовитрати на діагностування об’єкта, що перебуває 

в стані i  при g -му випробуванні. 

Середню вартість діагностування ДС  обчислюють за формулою 

 Д o
1

m

i i
i

С C P
=

= ∑ ,  (3.13) 

де oiC – середня вартість діагностування об’єкта, що перебуває  

в стані i . Величина iC  включає амортизаційні витрати діагностування, витрати на 

експлуатацію системи діагностування і вартість зносу об’єкта під час його 

діагностування. 

 

3.3 Аналіз засобів контролю технічного стану та сучасні методи 

діагностування електрообладнання тягових підстанцій 

Велика різноманітність видів устаткування і завдань технічного 

діагностування привела до того, що нині застосовуються засоби діагностування 

різних принципів побудови й призначення. Усі ці засоби розрізняються за такими 

ознаками [112-114]: способами технічної реалізації; конструктивним виконанням; 

розташуванням відносно об’єкта діагностування; ступенем автоматизації; 

універсальністю; принципами дії на об’єкт діагностування; формою обробки й 

подання інформації про стан об’єкта; режимами роботи тощо. На рис.3.1 

відображено класифікацію технічних засобів діагностування. 
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Рисунок 3.1 – Класифікація технічних засобів діагностування 
 

До апаратурних засобів діагностування відносять різні пристрої: прилади, 

пульти, стенди, спеціальні промислові комп’ютери. Апаратурні засоби, що 

утворюють з об’єктом діагностування конструктивне єдине ціле, є вбудованими 
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апаратурними засобами діагностування. Прикладами таких засобів можуть бути 

прилади вимірювань електричних величин (струму, напруги, потужності, частоти й 

тому подібне), пристрої індикації технічного стану елементів (реле, 

світловипромінювальні діоди, неонові лампи й т. ін), пристрої контролю ізоляції 

тощо. 

Якщо в схемах експлуатації електроустаткування вбудовані засоби 

діагностування не передбачені або їх недостатньо для діагностування з необхідною 

достовірністю, то застосовують зовнішні апаратурні засоби діагностування, що 

виконані окремо від конструкції устаткування і підключаються до нього лише в 

процесі діагностування. Простими прикладами зовнішніх апаратурних засобів 

можуть бути комбіновані прилади для вимірювань в колах постійного і змінного 

струму, тестери логічного стану, електронно-променеві й цифрові осцилографи, 

переносні вимірювальні комплекти й т. ін. 

Коли апаратурні засоби діагностування призначені тільки для однотипного 

устаткування, то вони є спеціалізованими, а якщо для устаткування різного 

конструктивного виконання і функціонального призначення, то універсальними. 

Зовнішні спеціалізовані засоби діагностування, це пристрої, 

використовувані, наприклад, для перевірки працездатності окремих елементів або 

вузлів електроустаткування на стадіях технічного контролю після виконання 

ремонтних робіт. 

До вбудованих спеціалізованих засобів діагностування можуть входити 

спеціально розроблені обчислювальні пристрої з жорстко  

запрограмованими алгоритмами діагностування конкретної системи 

електроустаткування. 

Програмні засоби діагностування є комп’ютерними програмами, які керують 

роботою устаткування відповідно до алгоритму діагностування. Вони застосовні, 

наприклад, для програмованих контролерів, мікропроцесорних систем управління 

релейним захистом та інших. Програми забезпечують технічне діагностування 

устаткування як у процесі використання його за прямим призначенням (робочі 

програми), так і при короткочасній перерві функціонування об’єкта (спеціальні, 



 134

випробувальні програми). Програмні засоби у поєднанні з апаратурними 

утворюють програмно-апаратурні засоби діагностування, що дозволяють 

вирішувати завдання самодіагностування устаткування, наприклад, на основі 

сучасних SCADA-систем. 

Універсальні засоби діагностування технічно складніші і, як правило, 

побудовані на базі серійних промислових комп’ютерів. 

За ступенем автоматизації засоби діагностування можуть бути ручними, 

автоматизованими й автоматичними. Застосування ручних засобів потребує участі 

людини-оператора і в підключенні засобів до об’єкта діагностування, і в прийнятті 

рішень про його технічний стан. Такий підхід знижує продуктивність і 

об’єктивність діагностування. Як правило, ручні засоби виконуються 

спеціалізованими. 

Автоматизовані засоби вимагають часткової участі оператора для їх 

підключення до устаткування і вибору режимів діагностування. Основна ж 

процедура діагностування, включаючи видачу інформації про технічний стан 

устаткування, здійснюється автоматично. 

Автоматичні засоби (мікропроцесорні комплекти, мікро- і міні-ЕОМ) 

вирішують завдання діагностування без втручання людини. Автоматизовані й 

автоматичні засоби можуть бути як спеціалізованими, так і універсальними, вони 

мають високу швидкодію і достовірність діагностування. Залежно від форм 

обробки і представлення інформації технічні засоби діагностування можуть бути 

розділені на аналогові, цифрові й цифро-аналогові. 

За дією на об’єкт діагностування технічні засоби можуть бути активними й 

пасивними. Активні впливають на об’єкт, посилаючи в нього сигнал, що викликає 

реакцію об’єкта, яка потім і аналізується. Збурюючі сигнали можуть бути 

імпульсними, ступеневими, гармонійними та ін. Пасивні засоби виконують лише 

вимірювання, обробку й оцінку сигналів, що характеризують стан об’єкта. 

З усього різноманіття засобів діагностування в енергетиці найбільше 

застосування нині знаходять апаратурні засоби для визначення працездатності й 

несправності окремих складальних одиниць електроустаткування. Програмні й 
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програмно-апаратурні засоби діаг-ностування набувають широкого впровадження 

з поширенням мікропроцесорних систем і обчислювальної техніки. 

Методи діагностування електрообладнання. Особливості, методичні та 
інформаційні засади методів діагностування електрообладнання досить 

різноманітні й детально описані в спеціальній літературі [115-171]. Тому далі 

зробимо лише загальний огляд найбільш поширених у сучасній практиці методів 

контролю. 

Найбільш вживаними й перспективними методами діагностування силового 

електрообладнання системи тягового електропостачання є такі: 

• для силових трансформаторів – хроматографічний аналіз газів, розчинених 

у маслі; температурний контроль; контроль зносу контактів РПН; тепловізійний 

контроль трансформатора; реєстрація часткових розрядів в ізоляції; 

• вимикачів високої напруги – контроль комутаційного й механічного 

ресурсу; оцінка стану контактної системи; контроль характеристик приводу; 

контроль стану ізоляторів; контроль витоку дугогасного середовища (повітря, 

елегаз); 

• розподільного пристрою і струмопроводу – тепловізійний контроль стану 

електричних контактів та ізоляторів; дуговий захист; 

• електродвигунів – діагностика обриву стержнів короткозамкненого ротора; 

контроль виткових замикань; вібраційний контроль обмотки статора; контроль 

підшипникового вузла; контроль і захист від неуспішних пусків; контроль 

ексцентриситету повітряного зазору між ротором і статором; контроль 

неповнофазних режимів; контроль напрямку обертання; безперервний селективний 

контроль активного опору ізоляції; температурний контроль; оцінка витрати 

ресурсу на основі контролю пускових і тривалих режимів роботи; 

• повітряних та кабельних ліній – дистанційна тепловізійна діагностика 

контактів і підвісної ізоляції; контроль часткових розрядів; діагностика опор ЛЕП; 

контроль стану ізоляції кабелів. 
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3.4 Розробка процесно-орієнтованого підходу діагностування та 

прогнозування технічного стану електрообладнання тягових підстанцій в 

умовах експлуатації 

Аналіз сучасних методів підвищення ефективності функціонування 

підприємств показує, що вирішення проблеми вдосконалення управління якістю 

ТО і Р та діагностування технологічного обладнання повинне здійснюватися на 

основі застосування досягнень сучасного менеджменту, у тому числі менеджменту 

якості [172–174], який передбачає широке використання принципів процесного 

підходу і стандартизацію відповідних видів діяльності. Практичне застосування 

процесного підходу передбачає детальний аналіз та опис виробничого процесу 

підприємства у вигляді єдиної та узгодженої мережі процесів з урахуванням всіх 

компонентів, необхідних для якісного функціонування кожного зі складових 

процесів. При цьому необхідне визначення основного змісту та мети кожного 

процесу, власника й керівника процесу, нормативів, входів, виходів і ресурсів 

процесу, вимірюваних параметрів і показників результативності та ефективності 

процесу, а також опис процесів постачальників і споживачів електроенергії. На 

сьогодні існують загальні рекомендації щодо впровадження процесного підходу на 

підприємстві та розробки необхідних для цього стандартів, що утворюють 

документацію системи керування якістю. Однак вони не враховують специфіку 

процесу ТО і Р обладнання СТЕ і тому повинні бути розвинені в напрямку 

відображення особливостей експлуатації обладнання системи. Тому на цей час є 

актуальним завдання розробки методу організації та стандартизації процесу ТО і Р 

обладнання СТЕ відповідно до принципів процесного підходу з метою підвищення 

якості робіт, виконуваних ремонтними службами дистанцій електропостачання. 

Процесно-орієнтований підхід [174, 175] полягає в тому, що організація 

розглядається як система взаємопов’язаних видів діяльності. Застосування в 

організації системи процесів разом з їх ідентифікацією та взаємодією, а також 

менеджмент процесів спрямований на отримання бажаного результату. 

Сам процес – це сукупність взаємопов’язаних видів діяльності з метою 

перетворення входів у виходи (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Структурна схема процесно-орієнтованого підходу 
 

Пріоритетність процесів і методи, що використовуються для по-ліпшення 

діагностування та ТО і Р обладнання ТП, залежать від їх якості та значущості. У 

першу чергу необхідно покращувати процеси, що мають першочергове значення 

для підвищення якості показників функціонування ТП. Основними методичними 

інструментами процесно-орієнтованого управління є оптимізація і інжиніринг 

бізнес-процесів, збалансована система показників, комплексна діагностика і 

вдосконалення системи управління, система мотивації персоналу, управління 

операційними ризиками, цілий ряд інформаційних технологій [176]. На сьогодні 

існує велика кількість методів діагностування обладнання на ТП і загалом в 

енергетиці, але не всі вони зручні, точні й практичні. Тому ефективна та якісна 

діагностика займає актуальне місце в сучасній енергетиці, у тому числі це 

стосується силового обладнання ТП. 

У сучасних економічних умовах експлуатації силового електрообладнання 

ТП необхідно розробляти та використовувати нові принципи, методи та моделі, що 

забезпечать якість системи ТО і Р обладнання ТП. Система ТО і Р основного 

електрообладнання ТП являє собою складну ієрархічну структуру, схильну до 

впливу великої кіль-кості експлуатаційних факторів. Також практично існують два 

процеси: з одного боку – забезпечення електроенергією споживачів, пов’язане з 

якістю експлуатації обладнання ТП; з іншого – необхідність утримання 

обладнання в працездатному стані. У цих умовах завдання безперебійного і 

якісного електропостачання ЕРС залізниць значною мірою залежить і визначається 
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системою ТО і Р, якій належить ключова роль в забезпечені якісного технічного 

стану обладнання, що відповідає вимогам до дистанції електропостачання, і тим 

самим сприяє досягненню вказаної мети. 

Застосування процесного підходу діагностування та ТО і Р силового 

електрообладнання ТП дозволить виявити фактори, що впливають на якість їх 

функціонування за допомогою різних методів (математичних, статистичних, 

оптимізаційних, експертних), а також дозволить вдосконалити процес ТО і Р за 

рахунок впровадження новітніх технологій та методів моніторингу, діагностики, 

ТО і Р та підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

Одним із таких методів є графічний метод, який передбачає побудову 

причинно-наслідкової діаграми, яка забезпечує простоту, наочність та візуалізацію 

процесів оперативного контролю якості. Такий підхід запропоновано японським 

вченим К. Ісікавою, спеціалістом у теорії управління якістю [177]. 

Згідно з теорією К. Ісікави та враховуючи проведені дослідження (розд. 1, 2), 

надійне функціонування ТП можна оцінити питомою пошкоджуваністю обладнання, 

яка вказує на основні порушення нормальної роботи ТП за рахунок недосконалості: 

– системи ТО і Р пристроїв ТП; 

– системи діагностики ТП; 

– технічного забезпечення та методів ТО і Р пристроїв ТП; 

– роботи зовнішньої енергосистеми; 

– людського фактора. 

Враховуючи розглянуте, побудуємо причинно-наслідкову діаграму Ісікави 

(рис. 3.3) аналізу порушень у роботі тягової підстанції. 

Причинно-наслідкова діаграма Ісікави показує найбільш вагомі фактори, які 

впливають на порушення нормальної роботи обладнання [172, 176]. Як бачимо з 

рис. 3.3, до них можна віднести: недоліки методів вимірювання та діагностування, 

недосконалість системи ПЗР, відсутність сучасного інструментарію діагностування 

параметрів роботи обладнання ТП, недостатній рівень автоматизації процесів 

діагностування та ТО і Р, відсутність сучасних вимірювальних приладів для 

виконання якісних робіт з діагностування обладнання. 
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Рисунок 3.3 – Причинно-наслідкова діаграма Ісікави аналізу 

порушень нормальної роботи ТП 

Застосування методів прогнозування технічного стану при експлуатації 

електрообладнання тягової підстанції. У результаті діагностування 

електрообладнання в процесі експлуатації здійснюється раннє виявлення дефектів і 

визначається його технічний стан у поточний момент часу. З позиції вибору 

оптимальної стратегії технічного обслуговування і ремонту потрібно здійснювати 

прогноз розвитку дефектів і перспективну оцінку технічного стану на наступний 

період експлуатації. Прогнозування технічного стану підвищує ефективність 

діагностування. Методи прогнозування реалізуються на підставі алгоритмів і 

програм діагностування електрообладнання. Описані в літературі різні методи 

[178], що застосовуються при прогнозуванні технічного стану машин і механізмів, 

можна розділити на аналітичні, ймовірнісні та розпізнавання образів. 

Метод аналітичного прогнозування дозволяє отримувати параметри 

обладнання, розмірність яких відповідає розмірності контрольованих параметрів. 



 140

При цьому значення обчислених параметрів характеризують перебіг процесу в 

часі. Цей метод, як правило, застосовується, коли відома аналітична залежність 

функції зміни діагностичного параметра в часі. 

Особливістю методу ймовірнісного прогнозування є визначення ймовірності 

збереження працездатності обладнання у функції часу, тобто результат прогнозу 

визначає ймовірність виходу або невиходу контрольованого діагностичного 

параметра за допустимі межі. При цьому визначаються ймовірнісні 

характеристики: щільність розподілу значень параметрів, математичне сподівання 

і дисперсія. 

Метод розпізнавання образів (статистичної класифікації) полягає в тому, що 

прогнозування можна починати з моменту здійснення одноразового контролю 

обладнання, що діагностується. У результаті прогнозу контрольований об’єкт 

відносять до того чи іншого класу технічного стану, який встановлюють 

заздалегідь за критерієм працездатності або довговічності й приймають за еталон 

(образ). Потім, виходячи із закономірності зміни параметрів даного класу, 

вирішують, як буде змінюватися цей параметр у майбутньому. 

Вибір методу прогнозування багато в чому визначається необхідною 

точністю і достовірністю. Отримати абсолютно точний прогноз технічного стану 

проблематично. Це зумовлено безліччю факторів, що впливають на процес 

прогнозування. До основних із них можна віднести: ступінь вивченості 

досліджуваного діагностичного процесу, глибину і частоту діагностування, 

точність вимірюваних параметрів, вибраний метод прогнозування та ін. Тому 

точність прогнозування технічного стану електрообладнання можна оцінити тільки 

орієнтовно. У результаті цього випадкова складова у змінах діагностичних 

параметрів є визначальною. 

При прогнозуванні технічного стану електрообладнання вирішуються такі 

завдання: 

• виявляються складальні одиниці електроустаткування, технічний стан яких 

значно зміниться в наступний період експлуатації; 

• контролюються параметри і ознаки зміни технічного стану 

електрообладнання; 
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• здійснюється порівняння діагностичних параметрів з величинами їх 

нормативних значень; 

• нормуються значення діагностичних параметрів; 

• фіксується момент, абсолютне значення і тривалість виходу діагностичних 

параметрів електрообладнання за допустимі межі; 

• виконується накопичення, відображення і реєстрація оброблюваної 

інформації; 

• проводиться первинна обробка діагностичної інформації про технічний 

стан устаткування; 

• обчислюються поточні та перспективні значення узагальнених ресурсних 

показників технічного стану контрольованого електрообладнання; 

• призначаються терміни проведення профілактичних робіт, спрямованих на 

підвищення рівня працездатності електрообладнання; 

• надається інформація персоналу про технічний стан та рекомендації про 

доцільні зміни процесу експлуатації кожної одиниці електрообладнання. 

Опис математичного апарату деяких найбільш простих і застосовуваних 

методів прогнозування технічного стану та ресурсу електрообладнання наведено в 

[178–182]. До них належать такі методи прогнозування: лінійний; 

багатоступеневий лінійний; за середнім статистичним зміни параметра; за 

реалізацією зміни параметра та ін. Методи прогнозування ґрунтуються на 

результатах контролю технічного стану та реалізуються за допомогою алгоритмів і 

програм діагностування електрообладнання. 

 

3.5 Обґрунтування основних напрямів удосконалення діагностування 

силових трансформаторів тягових підстанцій 

Силові трансформатори є основними елементами електричних мереж та 

систем, які визначають надійність і економічність їх функціонування. На сьогодні 

основною проблемою експлуатації трансформаторного парку є експлуатація 

значної кількості трансформаторів, які вже відпрацювали свій нормативний термін 

служби.  
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Однак досвід експлуатації силових трансформаторів показує, що і після 

нормативного терміну служби значна частина трансформаторів зберігає свою 

працездатність при дотриманні допустимих навантажувальних режимів, 

своєчасному проведенні випробувань, діагностування, технічного обслуговування  

ремонтів та якісному їх виконанні. Однак термін служби трансформатора залежить 

від його залишкового ресурсу. У понятті ресурс трансформатора необхідно 

виділити дві складові [7]: 

• перша складова – це поновлюваний ресурс. Це в першу чергу ресурс 

ізоляційної системи. 

До поновлюваного ресурсу можна також віднести ремонт або заміну 

окремих компонентів трансформатора, таких як вводи, перемикаючі пристрої, 

насоси та вентилятори системи охолодження тощо; 

• друга складова ресурсу – це ресурс целюлозної ізоляції, який не може 

бути відновлений, що, в остаточному підсумку, і визначає залишковий ресурс 

трансформатора в цілому. 

 Проведені в останні роки дослідження трансформаторів фахівцями України 

та Росії, у тому числі НДЦ «ЗТЗ - Сервіс» (м. Запоріжжя) [44, 51, 52, 69], з 

напрацюванням понад 20 років, дозволили виявити основні дефекти силових 

трансформаторів, які наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Основні дефекти силових трансформаторів 
 

Обладнання та вид дефекту Кількість випадків Частка, % 
1 2 3 

Система охолодження 146 23,1 
Високовольтні вводи 92 14,5 
Виділення газів в масло 58 9,2 
Старіння масла 48 7,6 
Дефекти в пристрої РПН (регулювання під 
навантаженням) 46 7,3 

Витік по ущільненням обладнання 
трансформатора 44 7 

Розпресування обмоток 42 6,6 
Забруднення твердої ізоляції 34 5,4 
Зволоження твердої ізоляції 26 4,1 
Розпресування магнітопроводу 26 4,1 
Забруднення масла 14 2,2 
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      Закінчення табл. 3.1 

1 2 3 
Деформація обмоток 10 1,6 
Пошкодження в шафі автоматичного 
управління охолодженням трансформаторів  8 1,3 

Підвищена вібрація 8 1,3 
Пошкодження відводів 7 1,1 
Пошкодження магнітних шунтів 6 0,9 
Пошкодження пристроїв ПБЗ (перемикання 
без збудження)  6 0.9 

Окислювання масла 4 0,6 
Перегрів роз’єму 4 0,6 
Порушення герметичності 4 0,6 
 
За допомогою діаграми Парето (рис. 3.4), побудованої на основі даних 

таблиці 3.1, відокремимо обладнання та дефекти трансформаторів, на які припадає 

80 % пошкоджень. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Визначення основного обладнання та дефектів виходу з ладу 
трансформаторів 

 
Побудована діаграма показує, що на 37 % обладнання та видів дефектів 

трансформаторів припадає 80 % пошкоджень, це: пошкодження системи 
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охолодження, виділення газів в масло, витік масла по ущільненнях, забруднення 

масла та, як результат цих процесів, – старіння трансформаторного масла. 

Світовий досвід [52] показує, що аналіз масла є основним методом при 

діагностиці технічного стану такого машинного устаткування: насоси, компресори, 

двигуни внутрішнього згорання, редуктори, трансформатори і інші. В Україні, 

Росії та інших державах СНД цей метод технічної діагностики не має значущої 

історії. На сьогодні цей метод у світовій практиці вважається досить ефективним, 

оскільки дефекти трансформаторів, що виявляються при аналізі масла, 

підтверджуються в 95% випадків при розборі маслонаповненого обладнання. 

Також слід зазначити, що стан і робочий ресурс обладнання більш ніж на 60-70 % 

залежить від стану масла. Таким чином, аналіз масла дозволяє отримати 

достовірну інформацію про технічний стан маслонаповненого обладнання. 

Крім того, даний метод характеризується такими перевагами: 

• не вимагається припинення експлуатації обладнання; 

• не потрібне розбирання обладнання; 

• виявлення несправностей обладнання на найбільш ранній стадії 

виникнення; 

• можливість заміни масла по його фактичному стану, а не за часом 

використання; 

• невисокі економічні затрати на проведення діагностування і аналізу 

результатів. 

У результаті старіння трансформаторного масла погіршуються його 

електроізоляційні властивості, відбувається накопичення осаду на активних 

частинах трансформатора (обмотках, магнітопроводі), що ускладнює відведення 

від них теплоти. Старіння масла прискорюється при підвищеній температурі 

трансформатора, наявності дотику з киснем повітря, сильного електричного поля 

тощо. Домінуючим чинником старіння трансформаторного масла, до складу якого 

входять вуглеводи, смолисті та сірчисті продукти, є окислювальні перетворення. 

Усі наведені фактори приводять до того, що всі властивості масла погіршуються: 

збільшуються кислотне число, зольність, температура спалаху, в’язкість, ізоляційні 
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властивості (пробивна напруга та tgδ) . Вищерозглянуті причини процесу старіння 

паперово-масляної ізоляції силових трансформаторів дозволяють виявити основні 

показники діагностування ізоляції (рис.3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Класифікація показників діагностування паперово-масляної 
ізоляції силових трансформаторів 

 
На рис. 3.5: tgδ - тангенс кута діелектричних втрат; Uпр - пробивна напруга; 

КЧ - кислотне число; W - вологовміст; СП - ступінь полімеризації; ВРК - 

водорозчинні кислоти. 

Як бачимо, широкий спектр показників діагностування стану силових 

трансформаторів вказує на складність об’єктивної і достовірної оцінки 

представлених показників. Однак зараз для аналізу масла в лабораторіях 

підприємств в основному використовуються тільки лабораторні методи так званої 

«мокрої хімії», які є тривалими, вимагають значної кількості реагентів і 

розчинників, а також кваліфікованих лаборантів, що мають допуск до роботи з 

небезпечними хімічними реактивами. У цих умовах, на наш погляд, основним 

напрямом зменшення використання даних реактивів є використання нових 

підходів і сучасних методів діагностування та застосування нового лабораторного 

обладнання. 
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Останнім часом дуже поширеним методом для аналізу масла, який вирішує 

головні завдання в комплексі, є - інфрачервона спектроскопія (ІЧ - спектроскопія) 

[56]. Інфрачервоне випромінювання займає спектральну область між червоним 

кінцем видимого світу (з довжиною хвилі λ = 0,74 мкм) і мікрохвильовим 

випромінюванням (λ = 1-2 мм). Інфрачервоне випромінювання також називають 

«тепловим» випромінюванням, при цьому довжини хвиль, що випромінюються 

обладнанням, залежать від температури нагрівання: чим вище температура, тим 

коротше довжина хвилі і вище інтенсивність випромінювання. Цей метод аналізу 

рідкої та твердої ізоляції є перспективним і дає можливість отримати відомості про 

фактичний стан силових трансформаторів та іншого масло наповненого 

обладнання.  

Ряд промислових компаній вже перейшли на сучасні портативні прилади, які 

працюють по тих же принципах, що і лабораторне устаткування, але з істотним 

зменшенням часу аналізу, зменшенням необхідності в реагентах і розчинниках, а 

також з усуненням використання небезпечних і шкідливих хімічних реагентів. 

Наприклад, нове покоління портативних мінілабораторій для аналізу масел, серії 

BALTECH OA « Oil Analizer », усувають необхідність в небезпечних реактивах і 

інтерпретації результатів аналізу масла та значно знижують вартість і час, 

потрібний для діагностування фактичного стану силових трансформаторів. 

Компанія "BALTECH" є представником компанії Fixturlaser (Швеція) на території 

Росії, СНД і країн Балтії. Основні елементи обладнання мінілабораторії "Oil 

Analizer" представлено на рис. 3.6. 

     
 Рисунок 3.6 – Портативна 
мінілабораторія  

 Рисунок 3.7 – ІЧ- аналізатор 1100 для 
аналізу трансформаторного масла 
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Особливо привабливий цей метод у виконанні переносного ІЧ аналізатора 

1100 (рис. 3.7), пропонованого цією компанією.  

Цей прилад дозволяє визначати такі важливі характеристики масла, як вміст 

води, загальне лужне число, загальне кислотне число, зміст сажі, гліколя, присадок 

і окислення масла. Крім того, він не вимагає застосування розчинників і 

пробопідготовки, характерних для класичного лабораторного ІЧ - аналізу. За 

допомогою ІЧ аналізатора 1100 можливо отримати інформацію про найбільш 

критичні властивості масла за 2 хвилини. Як правило, в комплекті з переносним ІЧ 

- аналізатором 1100 слід застосовувати портативний віскозиметр 3050, який 

дозволить визначити кінематичну в’язкість масла (одного з основного показника 

масла) також на робочому місці, і, таким чином, мати повне уявлення про стан 

масла. У таблиці 3.2 наведено порівняння традиційної системи аналізу масла та 

сучасних методів. 

Як бачимо, даний підхід значно скорочує витрати та підвищує якість 

моніторингу і діагностування і є новим кроком до переведення електрообладнання 

ТП на обслуговування за фактичним станом. За допомогою цього підходу можна 

знизити вартість витрат і зменшити потребу в персоналі, що проводить аналіз 

масла на 25 %, а вартість аналізу масла може зменшиться на 75 % за рахунок 

обмеження купівлі, транспортування і утилізації небезпечних реактивів [56].  

Розглянута концепція діагностування, в основу якої покладено фізико-

хімічне обстеження за допомогою спектрального аналізу, дозволяє швидко, а, 

головне, точно проводити обстеження обладнання в робочих умовах з 

мінімальними витратами. Це в декілька разів може скоротити періодичність 

обстеження та дозволити виявити більшість дефектів, які швидко розвиваються.  

Також оцінку зносу ізоляції силових трансформаторів тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць можна виконувати за основними факторами 

прискореного старіння ізоляції: підвищена температура, зволоження ізоляції, 

окиснення масла та зростання концентрації кисню, розчиненого в маслі бака 

трансформатора. Вирішення цієї проблеми можливе за допомогою формули 

Монтcінгера 
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Таблиця 3.2 – Порівняння традиційної системи аналізу масла  
та сучасних методів 

 
Основні речовини, 
засоби та напрями 
аналізу  

Традиційна система аналізу масла  Портативна 
мінілабораторія 
BALTECH  

Небезпечні 
реактиви 

1. Небезпечні реактиви: 
• гідрид кальцію 

• розчинник для екстракції газів 

• ортофосфорна кислота 

• Розчинник Стоддарта 

2. Вимагається система очищення від 
використаних реактивів і матеріалів 
3. Значна вартість реактивів і матеріалів 
необхідних для аналізу 

1. Немає небезпечних 
реактивів 
2.Немає 
вибухонебезпечних 
речовин 
3. Немає хімічних 
реактивів 
4. Немає очисників 
5. Немає доставки 
6. Мінімальні витрати 
- тільки на піпетки і 
серветки 

Безпека 1. Вплив на працівника 
2. Багато заходів безпеки слід прийняти 
перед тим, як фахівці почнуть працювати 
з застосуванням небезпечних реактивів 

1. Немає впливу на 
працівника 
2. Оператор може 
брати зразки 
безпосередньо з 
джерела, щоб 
зменшити потік 
забруднень 

Навчання 1. Тільки атестований фахівець 
2. Навчання транспортуванню, 
зберіганню, роботі і утилізації 
небезпечних реактивів 
3. Навчання аналізу води в масла, 
загальному кислотному числу   

1. Вимагається 
мінімальне навчання 
2. Не вимагається 
спеціальної атестації 
 

Проведення тестів Ручна робота 
 

Автоматична робота 
 

Лабораторне 
калібрування 

Періодичне  Не вимагається 
 

Універсальність Використається головним чином тільки 
для спеціальних тестів 

Охоплює усі 
маслонаповнені 
системи підприємства 

 
Модифікована формула Монтcінгера [51] для розрахунку відносного зносу 

ізоляції, для інтервалу часу 0 0( , )t t T+ , має вигляд: 

                     
0

0

0 0 2( , ) ( , , , )
t T

h w a O
t

L t t T V K K Kθ
+

+ = ∫ ,   (3.14) 
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де V - швидкість відносного зносу ізоляції, в.о.; hθ  - температура найбільше 

нагрітої точки обмотки, 0 С; 2, ,w a oK K K - коефіцієнти впливу вологи, розчинених 

кислот та кисню відповідно, в.о. 

При цьому швидкість відносного зносу ізоляції з урахуванням впливу 

розглянутих експлуатаційних чинників матиме наступний вигляд: 

 

                  
98

2 6

. . 2.

2
h

w a O

w b a b O b

C C CV
C C C

α β γ θ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,              (3.15) 

де 2, ,w a OC C C - вміст вологості твердої ізоляції, вміст кислот та кисню в маслі 

відповідно, г/т; . . 2., ,w b a b O bC C C - базові значення вмісту вологі твердої ізоляції, вмісту 

кислот та кисню в маслі відповідно,г/т; , ,α β γ - показники, які визначені в [54]; hθ  - 

температура найбільш нагрітої точки обмотки трансформатора, 0 С. Також, згідно з 

ГОСТ 14209-97 (МЕК 354-91) розрахунок швидкості відносного зносу ізоляції 

здійснюється таким виразом: 

                                                
98

62
h

V
θ −

= .                                            (3.16) 

Однак при урахуванні вмісту вологості твердої ізоляції, вмісту кислот та 

кисню в маслі підвищується точність визначення показника швидкості відносного 

зносу ізоляції (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Залежність швидкості відносного зносу ізоляції від вмісту 

вологості твердої ізоляції, вмісту кислот та кисню в маслі 
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На рис. 3.8: V1 – швидкість відносного зносу ізоляції без урахування вмісту 

вологості твердої ізоляції, вмісту кислот та кисню в маслі; V2, V3, V4 –швидкість 

відносного зносу ізоляції  з урахуванням змісту вологості твердої ізоляції, вмісту 

кислот та кисню в маслі (наприклад для значень узагальненого коефіцієнта , , 2w a oК  =  

= 0,005; 0,01; 0,015 відповідно).  

Ще одним з напрямів, який суттєво знижує надійність трансформаторів, є 

дефекти конструкції і виготовлення силових трансформаторів, а також недоліки 

експлуатації і ремонту [52], які наведені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Недоліки експлуатації і ремонту силових  
трансформаторів 

 
Причина відмов Частка відмов трансформаторів, % 

Зміни властивостей матеріалів - (старіння) 21,6 
Дефекти конструкції і виготовлення  19,4 
Недоліки експлуатації 16,8 
Сторонні дії 10,3 
Нерозрахункові режими в мережі 5,8 
Дефекти ремонту 4,2 
Кліматичні і зовнішні дії  3,5 
Інші причини 18,4 

 
Як випливає з аналізу даних, які наведені у таблиці 3.3, 21 % ушкоджень 

вносить низький рівень їх експлуатації і ремонту, тобто практично стільки ж, 

скільки обумовлено природним старінням ізоляції. Розслідування технологічних 

відмов маслонаповненого електротехнічного обладнання виявляє практично в 

кожному випадку наявність значних недоліків його експлуатації, а це 16,8 та 18,4% 

причин відмов, які на цей час ще не вивчено. Аналіз експлуатаційної документації 

показує, що 21 % обладнання, яке в більшості випадків вийшло з ладу, 

експлуатувалося з характеристиками масла і ізоляції, що мали неприпустимі 

відхилення від нормативних значень. Це ще раз підтверджує необхідність 

своєчасного виявлення стану трансформаторного масла та підвищення якості і 

ефективності експлуатації, діагностування та технічного обслуговування і ремонту 

силових трансформаторів тягових підстанцій електрифікованих залізниць. 

Проведене дослідження вказує на необхідність розробки сучасної 

інтелектуальної системи діагностування та моніторингу стану силових 



 151

трансформаторів ТП дистанцій електропостачання електрифікованих залізниць. За 

допомогою цієї системи можна вирішувати такі проблеми: 

• розробка критеріїв, схем, методів і засобів діагностики силових 

трансформаторів; 

• впровадження прогресивних фізико-хімічних методів оцінки для 

своєчасного виявлення стану трансформаторного масла; 

• підвищення якості і ефективності експлуатації, діагностування та 

технічного обслуговування і ремонту силових трансформаторів тягових підстанцій 

• створення системи забезпечення лабораторій уніфікованою 

вимірювальною апаратурою і методиками виміру та контролю якості вимірів; 

• створення нормативно-технічної документації (методичні вказівки, 

методичні рекомендації, керівні документи, тощо) з метою використання сучасних 

досягнень науки та техніки з технічного обслуговування та ремонту 

маслонаповненого силового обладнання ТП електрифікованих залізниць; 

• перехід на технічне обслуговування та ремонту трансформаторів ТП за 

фактичним станом. 

 

3.6 Подальший розвиток інтелектуальних систем безперервного 

контролю та діагностування силового електрообладнання тягових підстанцій 

Застосування інтелектуальних систем безперервного контролю та 

діагностування (ІСМД) у світовій практиці стало загальноприйнятим при 

модернізації діючих та будівництві нових підстанцій [183-194]. Однак існуючий 

підхід до впровадження ІСМД зводиться в більшості випадків тільки до 

діагностування індивідуально силового електрообладнання (трансформатори, 

автотрансформатори, реактори) або до впровадження розрізнених систем 

діагностики силового, вимірювального, захисного обладнання. 

Цей підхід до впровадження ІСМД не дозволяє забезпечити високі вимоги до 

достовірності діагностичної інформації, оскільки використання розрізнених 

систем, як правило, призводить до недостатності інформації від первинних 

датчиків у системах і необґрунтованого подорожчання системи діагностування 
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через необхідність дублювання первинних датчиків і засобів вимірювання. 

На наш погляд, інтелектуальна система моніторингу та діагностування 

силового електрообладнання ТП повинна здійснювати достовірну, процесну, 

багатоаспектну оцінку технічного стану обладнання з використанням нових 

методів і критеріїв оцінки, які підвищують оперативність і якість організації ТО і Р 

електрообладнання. ІСМД повинна являти собою комплекс організаційних і 

технічних заходів з управління технологічними процесами на ТП, моніторингу та 

діагностування обладнання ТП, планування, підготовки та реалізації ТО і Р. 

ІСМД повинна забезпечити: інформаційну та методичну підтримку 

персоналу при організації обслуговування електрообладнання на основі їх 

фактичного технічного стану. У режимі діалогу за формалізованим запитом 

надаються відповідні дані (від загально технічних і паспортних джерел інформації) 

щодо до рекомендацій обсягу та періодичності ремонтів. 

Для отримання характеристик надійності обладнання в умовах експлуатації, 

аналізу причин виникнення відмов і несправностей, розробки заходів щодо 

подальшої експлуатації обладнання необхідна вичерпна інформація про технічний 

стан електрообладнання ТП. Актуальність цього завдання зумовлюється також 

збільшенням кількості електроустановок, термін служби яких перевищує 

розрахунковий [1, розділ 1, 195]. 

Аналізуючи досвід [183-194], пропонуємо структуру системи збору та 

обробки інформації ІСМД (рис. 3.9) яка складається з таких взаємопов’язаних 

підсистем (програмних комплексів), в основу їх покладено єдине інформаційно-

технічне забезпечення, що відображає специфіку їх функціонування: 

• інформація про фактичний технічний стан електрообладнання ТП; 

• розрахунок і аналіз експлуатаційної надійності обладнання; 

• підвищення залишкового терміну служби силового обладнання ТП. 
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1. Інформація про технічний стан електрообладнання ТП

Паспортні дані
   обладнання

    Дані про
    аварійні
відключення

Дані ТО і Р
      Дані
випробувань
    і оглядів

Нормативно-довідкова інформація

2. Розрахунок і аналіз експлуатаційної надійності електрообладнання ТП

   Розахунок і аналіз
показників надійності
         обладнання

Аналіз планових та
аварійних ремонтів

  Аналіз результатів
    профілактичних
випробувань і оглядів

Узагальнена інформація про технічний стан
                  електрообладнання ТП

3. Підвищення залишкового терміну служби електрообладнання ТП

Заходи щодо зниження аварійності
   експлуатації електрообладнання Планування ТО і Р

 

Рисунок 3.9 – Структура системи збору та обробки інформації ІСМД ТП 

Задача ІСМД забезпечувати експлуатаційний персонал даними про дійсний 

фактичний технічний стан силового електрообладнання ТП, про його 

пошкоджуваність і ремонтно-технічне обслуговування. Також ІСМД дозволяє 

провести аналіз експлуатаційної надійності обладнання, розрахувати показники 

безвідмовності, ремонтопридатності та довговічності, дати рекомендації щодо 

зниження аварійності та підвищення залишкового терміну служби 

електрообладнання ТП. Вихідною ланкою інформаційної системи є первинні 

форми обліку інформації про надійність обладнання [195-197]. 

Підсистема «Інформація про технічний стан електрообладнання ТП» (див. 
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рис. 3.9) забезпечує введення, коригування, перегляд і друк паспортних даних та 

статистичної інформації з експлуатації та ремонтно-технічного обслуговування, 

профілактичних випробувань встановленого електрообладнання. 

Підсистема «Розрахунок і аналіз експлуатаційної надійності 

електрообладнання ТП» (рис. 3.9) дозволяє реалізувати на програмному рівні 

завдання оцінки технічного стану обладнання. 

Рекомендації щодо підвищення залишкового терміну служби 

електрообладнання ТП передбачають пропозиції щодо зниження кількості 

автоматичних відключень, вдосконалення ремонтного обслуговування, 

продовження терміну служби. 

Вирішення вищезазначених завдань можливе за рахунок: 

1. Організації безперервного контролю та аналізу умов експлуатації 

контрольованого обладнання ТП, у тому числі в попередній період часу, аналіз 

функціональних елементів (вузлів) обладнання при різних режимах роботи, 

зокрема з урахуванням електричних, теплових, механічних та інших впливів, а 

також з урахуванням метеорологічних умов. 

2. Вимірювання в реальних умовах експлуатації діагностичних параметрів 

всіх елементів контрольованого обладнання. 

Виконання даних завдань можливе за допомогою використання систем 

безперервного контролю стану обладнання, що дозволить значною мірою знизити 

витрати на ремонт обладнання, за рахунок переходу від ремонту в нормативно 

встановлені терміни до проведення ремонтів залежно від фактичного стану 

обладнання. 

3. Спільного аналізу результатів попередніх етапів роботи. Тут слід особливо 

виділити корисність аналізу динаміки зміни в часі діагностичних параметрів і 

пошуку кореляційних зв’язків між характеристиками впливів і контрольованих 

параметрів. 

Такий аналіз свідомо ефективнішій від простого порівняння результатів 

вимірювань з офіційними нормами НТД. 

З урахуванням запропанованої системи збору та обробки інформації можна 
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розглянути варіант ІМСД безперервного контролю та оцінки фактичного 

технічного стану силового електрообладнання тягової підстанції (рис. 3.10).  

Комплексна система безперервного контролю фактичного технічного стану 

силового електрообладнання ТП, включає в себе три рівні: 

1 – первинні датчики, сигналізатори, вимірювальні системи з аналоговим або 

цифровим виходом, встановлені на обладнанні; 

2 – блок моніторингу з контролерним обладнанням, що виконує функції 

збору даних від датчиків, їх обробку, зберігання та передачу даних на верхній 

рівень по оптоволоконної мережі. Конструктивно блок моніторингу повинен 

являти собою сталеву шафу зовнішньої установки з системою клімат – контролю 

та встановлюється безпосередньо біля одиниці силового електрообладнання; 

3 – АРМ оператора автоматизованої системи безперервного контролю, 

сервер АІС ТП, що виконують функції візуалізації значень параметрів, 

відображення сигналів спрацьовування аварійної та попереджувальної 

сигналізації, а також для роботи з накопиченими архівами і зв’язку з АРМ 

енергодиспетчера вищої ланки. 

За допомогою системи безперервного контролю силових трансформаторів 

(автотрансформаторів) здійснюється: 

1. Контроль теплового стану трансформаторного обладнання: 

• контроль температури верхніх шарів масла; 

• контроль температури найбільш нагрітої обмотки; 

• визначення кратності й тривалості допустимих перевантажень. 

2. Контроль вмісту в маслі газів. 

3. Контроль вмісту вологи масла. 

4. Контроль стану РПН. 

5. Контроль стану високовольтних вводів. 

6. Ступінь старіння ізоляції. 

7. Температура утворення бульбашок. 

8. Реєстрація та аналіз підвищень напруги за часом. 

9. Оцінка стану ефективності системи охолодження. 



 156

АТ

Датчики

ШР

Датчики

ТС

Датчики Датчики

ТН

Датчики

В.Вим.

Датчики

ОПН

Датчики

В.Ввід

БМ БМ БМ БМ БМ

БМ БМ

БКМ

ДБЖ Сервер АРМ

АСУ ТП
залізниці

Диспетчер

 

АТ – автотрансформатор; ШР – шунтуючий реактор; ТС – трансформатор струму; 
ТН – трансформатор напруги; В.Вим. – високовольтний вимикач; ОПН – обмежувач 

перенапруги; В.Ввід - високовольтний ввід; БМ – блок моніторингу; БКМ – блок концентрації 
мережі; ДБЖ – джерело безперервного живлення; АРМ – автоматизоване робоче місце 

Рисунок 3.10 – Структурна схема комплексної системи безперервного 
контролю силового електрообладнання ТП 

 

Системи безперервного контролю трансформаторів струму і 

високовольтних вводів. Вимірювальні трансформатори є однією з найбільш 

аварійно-небезпечних ланок енергосистем, у більшості випадків аварії 

трансформаторів струму високої напруги (ТС) супроводжуються повним 

руйнуванням апарату, а іноді й сусіднього обладнання. Аналіз даних про відмови 

[198] свідчить про те, що найбільш характерними дефектами для ТС є місцеві 
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дефекти, розвиток яких призводить або до теплового пробою, або до появи 

часткових розрядів і електричного пробою основної ізоляції. Такі дефекти на ранній 

стадії розвитку можуть бути виявлені вимірами тангенса кута діелектричних втрат 

під робочою напругою і тепловізійними вимірами. 

Система безперервного контролю виткової ізоляції вимірювальних 

трансформаторів напруги. Ця система може використовуватися як окремо, так і 

як підсистема моніторингу підстанційного обладнання спільно із системами 

контролю основної ізоляції вводів і трансформаторів струму. Існуючі системи 

являють собою готові до використання програмно-апаратні комплекси. Кількість 

підключених ТН до системи – від 1 до будь-якої необхідної кількості. Збільшення 

кількості підключених ТН позитивно позначається на точності системи, тому дає 

можливість відрізняти несиметрію напруг від аварійної ситуації. 

Система здійснює вимірювання таких сигналів: 

• безперервне вимірювання діючого значення основної гармоніки напруги 

03U ; 

• безперервне вимірювання діючого значення 3-ї гармоніки напруги 03U . 

Основні функції системи: 

• реєстрація всіх виміряних значень у базу даних; 

• реєстрація кількості та тривалості короткочасних періодичних несиметрій 

напруги, що наявні на початковому етапі розвитку дефекту; 

• видача аварійних повідомлень за встановленими користувачам уставками; 

• часові затримки спрацьовування уставок; 

• видача дискретних сигналів («сухий контакт») у разі перевищення уставок; 

• самодіагностика системи. 

Система повинна комплектуватися повним набором програмного 

забезпечення, яке надає користувачеві інформацію у вигляді мнемосхем поточного 

стану обладнання; історичних і динамічних трендів параметрів обладнання; 

попереджувальних, аварійних сигналів, службової та діагностичної інформації. 

Система здійснює: 

• реєстрацію інформації про нормальні, передаварійні та аварійні події; 
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зберігання архівів усіх параметрів у контролері на твердотільній незалежній 

пам’яті за період 30 років; 

• надання всіх даних (поточних та історичних) як локальним користувачам на 

підстанції, так і віддаленим користувачам. 

Система безперервного контролю стану високовольтних обмежувачів 

перенапруг (ОПН). Призначена для діагностики стану, визначення зносу варисторів 

ОПН і ступеня забрудненості поверхні ізолятора. 

Діагностичні методи базуються на аналізі гармонійних складових струму 

провідності, з урахуванням робочої напруги ОПН. 

У цілому, оцінюючи діагностичні можливості систем безперервного 

контролю, можна зробити висновок: 

• ІСМД не дає таких докладних і «глибоких» діагностичних висновків, як 

комплексне обстеження трансформатора, але завдяки оперативності та 

«безперервності» режиму діагностики дозволяє своєчасно контролювати зміну 

технічного стану трансформаторного устаткування; 

• актуальність діагностичних висновків, одержуваних ІСМД, зазвичай вище, 

ніж за результатами комплексного обстеження трансформатора. Це пояснюється 

«безперервним» режимом роботи системи безперервного контролю та діагностики 

стану трансформаторного устаткування; 

• дані, одержувані ІСМД, можуть бути піддані додатковій обробці та аналізу, 

якщо залучати до цього кваліфікованих експертів. Так чинять в тому випадку, коли 

виникає необхідність прийняття важливих рішень, що накладають обмеження на 

режими роботи трансформаторного обладнання, або при необхідності виведення 

його з режиму експлуатації; 

• системи безперервного контролю ізоляції ТС і високовольтних вводів 

покликані забезпечити зниження аварійності, а також накопичення даних, 

необхідних для вдосконалення системи діагностики, автоматизацію вимірювань і 

аналізу, зменшення обсягу робіт персоналу, зниження впливу людського фактора, 

автоматичного запису і зберігання даних вимірювань, виявлення тенденцій і 

швидкості зміни параметрів і своєчасного отримання сигналів про відхилення, як 
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черговим персоналом підстанції, так і службами діагностики залізниці. Вони 

повинні дозволити планувати ремонти обладнання при необхідності, проводити 

термінове відключення об’єктів, що знаходяться в передаварійному стані. 

Застосування комплексних автоматизованих систем діагностики обладнання 

тягових підстанцій є ефективним і економічним та дозволяє виявити дефекти в 

стадії їх розвитку з визначенням першопричин зміни стану електрообладнання. 

ІСМД дає можливість поряд з плануванням термінів проведення ремонту, чітко 

визначити обсяг технічної програми ТО і Р. Таким чином, можна запобігти 

виникненню аварійних режимів, викликаних випадковою зміною стану 

електрообладнання, визначати залишковий ресурс та достовірно прогнозувати 

життєвий цикл силового електрообладнання ТП. Також використання ІСМД 

дозволяє забезпечувати необхідною інформацією для прийняття рішень від 

персоналу підстанції до фахівців служби електропостачання залізниці. 

З вищерозглянутого можна зробити висновок, що при комплектації тягових 

підстанцій ІСМД доцільно розглядати тягову підстанцію (економічно та технічно) 

як об’єкт діагностики в цілому. У цьому випадку питомі витрати на кожен об’єкт 

діагностики будуть мінімальними. Однак, з урахуванням обмежень у фінансуванні, 

доцільно встановлювати апаратуру та датчики діагностування на найбільш 

дорогому й відповідальному електрообладнанні ТП з можливістю подальшого 

розширення переліку контрольованого обладнання. На початковому етапі 

впровадження такий підхід призведе до незначного подорожчання системи 

безперервної діагностики, приблизно на 10–15 %, з подальшою окупністю при 

подальшому нарощуванні числа підсистем [193]. Створення та впровадження 

комплексних систем діагностування електрообладнання ТП є основою для 

створення інтелектуальних електроенергетичних систем тягового 

електропостачання залізниць. Досвід багаторічної роботи в області безперервної 

діагностики, яка використовується провідними експлуатуючими організаціями та 

виробниками обладнання України та Росії [187–194] визначають основні типи 

обладнання, стан якого доцільно безперервно контролювати в процесі 

експлуатації, а також критерії оцінки стану вказаного обладнання та первинні 

датчики, необхідні для цього. Комплексна система безперервного контролю 
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повинна будуватися з використанням єдиного центрального сервера (див. рис. 3.9), 

який виконує функції збору, обробки, зберігання та видачі діагностичної 

інформації, а також необхідної кількості вторинних перетворювачів та первинних 

датчиків (без дублювання). 

Таким чином, комплексний підхід до моніторингу основного силового 

електрообладнання ТП дозволяє отримати такі переваги: 

• виключити дублювання первинних датчиків і відповідно зменшити їх 

загальну кількість приблизно на 40 %; 

• зменшити сумарну кількість вхідних каналів вторинних засобів 

вимірювання приблизно на 30–50 %; 

• підвищити достовірність діагностики за рахунок використання додаткової 

інформації, отриманої від інших підсистем (наприклад, сигнали від вимірювальних 

обмоток трансформаторів напруги завжди заводяться в систему діагностування 

силового трансформатора і, як правило, не заводяться в системи контролю ізоляції 

вводів і трансформаторів струму, а використання цього сигналу в зазначених 

системах значно підвищить точність діагностичної інформації); 

• підвищити зручність і ефективність діагностики за рахунок можливості 

використання єдиного сервера з комплексною програмною оболонкою для видачі 

інформації персоналу підстанції та можливістю інтеграції в системи планування 

ремонтів і обслуговування (АСУ ТО і Р) верхнього рівня (рис. 3.9). 

Впровадження концепції інтелектуальної системи ТО і Р, моніторингу 

та діагностування силового електрообладнання ТП дозволить: 

• підвищити основні показники системи ТО і Р; 

• забезпечити прозорість та обґрунтованість ТО і Р ТП; 

• зніжити технологічні порушення та забезпечити запобігання аварій; 

• забезпечити всю вертикаль управління достовірною інформацією про 

технічний стан устаткування ТП в масштабі реального часу; 

• отримувати і обробляти масиви діагностичної інформації про стан 

електроустаткування підстанції, необхідної і достатньої для організації ремонтно-
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експлуатаційного обслуговування устаткування за фактичним технічним станом та 

якісного використання ресурсу силового обладнання ТП; 

• знизити витрати на експлуатацію силового устаткування; 

підвищити надійність електропостачання та знизити аварійність силового 

устаткування за рахунок: 

- виявлення потенційно небезпечних режимів роботи силового і 

комутаційного обладнання ТП ; 

- оперативного контролю ресурсу силового устаткування, своєчасного 

попередження про його зниження, запобігання його аварійним ушкодженням; 

- контролю своєчасності планово-профілактичних перевірок і ремонтів 

силового устаткування; 

- можливості переходу від планово-попереджувальною системи ТО і Р до 

системи обслуговування і ремонтів за фактичним технічним станом; 

- централізованого обліку відмов силового устаткування; 

отримати економічний ефект, основними складовими якого є: 

• скорочення витрат на необґрунтоване оновлення устаткування і його 

комплексне обстеження; 

• скорочення чисельності персоналу в результаті впровадження 

автоматизованих методів діагностики; 

• зниження витрат на проведення ТО і Р; 

• скорочення випадків відключення подачі електроенергії з причини відмови 

устаткування; 

• скорочення випадків штрафних санкцій з боку споживачів за заподіяний 

збиток при виході з ладу електроустаткування, тощо. 

 

3.7 Висновки по розділу 3 

1. Досліджено, що на сьогодні підвищення якості діагностичного контролю 

силового електрообладнання ТП здійснюється за рахунок автоматизації процесів 

вимірювань, реєстрації, отримання оперативної та інформації про технічний стан 

електрообладнання ТП. Однак реалізація систем діагностики стає найбільше 
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ефективною тільки в режимі постійного моніторингу діагностичних параметрів 

контрольованого електрообладнання. Такий підхід дозволяє підвищити 

ефективність експлуатації обладнання, здійснювати ТО і Р за фактичним 

технічним станом, підвищити основні параметри експлуатаційної надійності 

коефіцієнта готовності та коефіцієнта технічного використання, використовувати 

найбільш повно ресурс обладнання, зменшити кількість обслуговуючого 

персоналу та знизити фінансово-економічні витрати на проведення ТО і Р тощо. 

2. 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 вдосконалити процес обслуговування за рахунок впровадження новітніх 

технологій і методів моніторингу, діагностики та підвищення кваліфікації 

обслуговуючого персоналу. 

3. Побудовано причинно-наслідкову діаграму Ісікави аналізу порушень у 

роботі тягової підстанції. Розроблена причинно-наслідкова діаграма показує 

найбільш вагомі фактори, які впливають на забезпечення нормальної роботи 

обладнання. До таких факторів можна віднести: недоліки методів вимірювання та 

діагностування, недосконалість системи ПЗР, відсутність сучасного 

інструментарію діагностування параметрів роботи обладнання ТП, недостатній 

рівень автоматизації процесів діагностування та ТО і Р, відсутність сучасних 

вимірювальних приладів для виконання якісних робіт з діагностування 

обладнання. 

4. Визначені методи комплексної діагностики силових трансформаторів ТП. 

Перевага надана методам діагностування, які дають можливість організувати 

контроль електроустаткування без його відключення (під робочою напругою). 

5. Розроблено структуру системи збору та обробки інформації для 

подальшого розвитку інтелектуальної системи моніторингу та діагностування 

силового електрообладнання ТП. Визначено основні складові цієї системи. 
 
 


