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Структуру високовольтного устаткування можна в загальному вигляді 

порівняти зі структурою фізичних твердих тіл, що мають макроскопічну 

неоднорідність. Спільним для них є наявність множини елементів, зміна 

властивостей яких або виключенняя кого-небудь з них призводить до зміни 

властивостей об’єкта; у граничному стані може статися припинення його 

функціонування. Спільним для них є також зміна їх властивостей (стану) при 

зовнішніх впливах експлуатаційних факторів. 

Запропонована модель алгоритму виміру і реєстрації діагностичних 

параметрів силового електрообладнання ТП в режимі моніторингу (рис. 4.8) 

складається з ряду блоків, що мають функціональний зв’язок між собою. Як 

правило, такі блоки не розглядаються ізольовано. Їх сумарний внесок у 

функціонування моделі в цілому зумовлений взаємодією цих блоків між собою. 

При діагностуванні обладнання важливо знати послідовність подій, які можуть 

призводити до відмови деталей і вузлів. При цьому враховуються ті фізичні 

процеси, які визначають деградацію матеріалів і конструкцій. 

Блок 6 алгоритму технічного стану гран.стан( )f Х  (рис. 4.8) є основним 

елементом підсистеми 1-го рівня алгоритму виміру і реєстрації діагностичних 

параметрів. Це модель технічного стану вузлів, систем об’єкта чи об’єкта в цілому, 

яке відповідає на питання: є дефект чи ні, тобто чи є значення виміряних 

діагностичних параметрів, рівні яких перевищують нормовані значення. До 

технічного стану гран.стан( )f Х  входять кілька складових, що належать до систем 

об’єкта, наприклад електроізоляційна система, система охолодження силових 

трансформаторів та інші. Отже, блок 6 моделі технічного стану гран.стан( )f Х  являє 

собою опис вузла, системи об’єкта або об’єкта діагностування в цілому в декількох 

станах: 

• вузол, система об’єкта або об’єкт в цілому в справному стані; 

• деталь, вузол, система об’єкта має дефект, який не становить в даний 

момент небезпеки для експлуатації, але призводить до обмеження функціонування 

об’єкта; 

• вузол, система об’єкта або об’єкт в цілому має дефект, який становить у 
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даний момент небезпеку для експлуатації об’єкта і необхідне вживання заходів для 

запобігання аварійній ситуації, тобто об’єкт знаходиться в несправному стані. 

Опис здійснюється у вигляді формальних залежностей між можливими 

впливами на вузол, систему об’єкта або об’єкт і його реакцією на ці впливи. 

Слід зазначити, що важливим елементом системи діагностування є 

визначення характеру розвитку дефектів, починаючи від стадії їх утворення до 

досягнення нормованих значень діагностичних параметрів, що визначають цей 

дефект. Тому блок 11 моделі дефектів, що розвиваються, і блок 14  залишкового 

ресурсу ( , )f X τ  (рис. 4.8) представляють собою функцію рівня небезпеки дефектів, 

що розвиваються dK  (блок 12). Ця функція є залежностями статичних параметрів 

вим.
ст

гран.стан.

i

i

ХХ
Х

=  (тобто відношення параметрів технічних характеристик елемента 

або вузла в поточний момент до їх нормованих технічних характеристик 

діагностичних параметрів) і дина-мічних параметрів вим.
дин.

i
i

dXХ
dt

=  (змінюються 

в часі). У блоці 12 рівень небезпеки dK  визначається максимальними значеннями 

параметрів статичних стХ  і динамічних дин.iХ . 

У блоці 4 (після вимірювання діагностичних параметрів вим.iХ  (блок 2 – 

технічні характеристики елементів об’єкта)) проводиться зіставлення цих значень 

вим.iХ  з нормованими значеннями параметрів гран.стан.iХ  (блок 3 – критеріальні 

значення згідно з нормативно-технічною документацією) з метою пошуку 

діагностичних параметрів, що мають значення, які дорівнюють або перевищують 

значення відповідних гран.стан.iХ . 

При знаходженні такого вим.iХ  (блок 5), значення якого дорівнює або 

перевищує значення відповідного нормативного параметра гран.стан.iХ  

(визначається в блоці 6), формується сигнал «несправний стан» (блоки 7, 8) і 

приймається рішення про завершення діагностування. 

При відсутності вим.iХ , значення якого дорівнює або перевищує значення 
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відповідного гран.стан.iХ  (блок 9), виміряні параметри вим.iХ  передаються в базу 

даних БД2 (блок 10) і потім проводиться їх аналіз з використанням нормованих 

значень гран.стан.iХ  (блок 11) з метою визначення ступеня небезпеки dK  (блок 12) 

дефекту, що розвивається. Відповідно до встановленого значення dK  формується 

сигнал управління (блок 16, 17) і цикл діагностування завершується. 

Після завершення циклу діагностування відповідно до встановленої 

періодичності вимірювання діагностичних параметрів передається команда на 

початок нового циклу вимірювання. Блок алгоритму залишкового ресурсу ( )Хτ  

(рис. 4.8, блок 14) базується на застосуванні функціональної залежності 

залишкового ресурсу 0τ  (блок 15) від діагностичних параметрів і їх похідних. 

Вихідними даними є значення статичних стХ  і динамічних дин.iХ  параметрів, які 

були визначені в моделі залишкового ресурсу ( )f X  і введені в блок визначення 

ступеня небезпеки dK  (блок 12) і потім в базу даних БД3 (блок 13). Аналіз 

залежності ( )Хτ (залишкового ресурсу) (блок 14) дозволяє отримати значення 0τ  

(блок 15), яке є залишковим ресурсом об’єкта. Слід зазначити, що усунення 

виявлених дефектів призводить до зміни значень діагностичних параметрів і, 

відповідно, до зміни значення залишкового ресурсу. 

Можливість оцінки залишкового ресурсу розглядається більшістю авторів з 

використанням методів математичної статистики. Якщо звернутися до 

експериментальних даних розподілу щільності відмов високовольтного 

устаткування, то неважко побачити, що функції розподілу часу відмов (або термін 

служби) високовольтного обладнання не мають статистичної стійкості і 

однорідності. Щільності розподілу часу відмов і функції відмов ( )f τ  показують, 

що вони не відображають одну сукупність явищ і їх використання призводить до 

низької надійності визначення залишкового ресурсу. У цих випадках 

використовують ймовірнісно-статистичні моделі. 

Ґрунтуючись на результатах експериментальних досліджень, функція 

старіння, зносу (стійкості до відмови) устаткування можна записати у вигляді 
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рес

( ) [1 ( ) ]t
tА t A A

t
α= = − ,                         (4.29) 

де ресt – ресурс об’єкта; α – показник відношення поточного часу до ресурсу 

об’єкта. 

Утворення дефекту в момент дефt  призводить до зменшення стійкості до 

відмови, що виразиться в зниженні значення tА  на A∆ . 

Тоді цю функцію можна представити у такому вигляді: 

• в інтервалі від 0t =  до дефt  

                                                         
рес

[1 ( ) ]t
tА А

t
α= − ,                                    (4.30) 

• в інтервалі від дефt t=  до ресt  

                рес

рес
[1 ( ) ]t

t
A A A

t
α= − − ∆ .                                   (4.31) 

При утворенні дефекту, який не усувається при подальшій експлуатації, 

старіння і стійкість до відмови будуть відображені залежністю (4.31), у якій 

показник α  матиме значення, залежне від ступеня небезпеки дефекту. Момент ресt  

відповідає відмові об’єкта, тобто рес відмt t= . 

Отже, звертаючись до (4.31), отримаємо 

                                        відм

рес
[1 ( ) ] 0t

t
A A A

t
α= − − ∆ =                                   (4.32) 

або при 0tA =  

                                        відм рес 1t t Aα= − − ∆ .                                          (4.33) 

Тоді залишковий ресурс ресt∆  дорівнюватиме 

                                     рес рес деф1t t A tα∆ = − − ∆ −  .                           (4.34) 

Тут залишковий ресурс визначається як детерміністична функція. Але в 

дійсності функція стійкості до відмови (або зносу) має ймовірнісний характер. 

Якщо відомий закон розподілу відмов (або старіння) контрольованого 
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устаткування, то з урахуванням цілого комплексу припущень оцінюється 

ймовірність появи випадкової відмови з використанням математичного апарату 

статистики. 

Розглянутий принцип оцінки залишкового ресурсу можна реалізувати при 

відповідному обґрунтуванні значень A∆  кожного виду дефекту, що викликається 

різними фізичними процесами. 

Значення A∆  є досить складною функцією виду дефекту і ступеня небезпеки 

dK  дефекту, що розвивається. Значення A∆  залежить також від виду 

контрольованого об’єкта. Ці значення визначені експертним шляхом на первинній 

стадії застосування методу й уточнюються на підставі результатів аналізу фізичних 

процесів, що викликають утворення дефектів. При цьому аналізі статистичні 

методи визначення ймовірності переходу дефекту у відмову можуть виявитися 

досить ефективними. 

Слід зазначити, що моделі: аналізу перетворення параметрів 

гран.стан вим( , )f X X ; технічного стану гран.стан( )f X ; динамічних характеристик і 

дефектів, що розвиваються, ( )f X ; залишкового ресурсу ( )Хτ  є частинами 

системи діагностування, що виконує всі дії в режимі моніторингу діагностичних 

параметрів iХ . 

У зв’язку з цим розв’язання задач повинно проводитися в кожному циклі 

вимірювань вимX , а реалізація такої системи діагностування відбуватиметься при 

інтенсивному використанні сучасних обчислювальних комплексів з відповідним 

програмним забезпеченням. 

Розроблений метод виміру і реєстрації діагностичних параметрів силового 

електрообладнання ТП у режимі моніторингу дозволить забезпечити ефективне 

рішення ряду основних завдань управління технічним станом електрообладнання: 

забезпечення надійного тягового електропостачання залізниць і зниження 

аварійності силового устаткування; забезпечення усієї вертикалі управління 

достовірною інформацією про технічний стан устаткування в масштабі реального 

часу; підвищення ефективності функціонування устаткування на базі нових 
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сучасних технологій; проведення експлуатаційного обслуговування устаткування за 

фактичним технічним станом і оперативного контролю ресурсу з метою його 

повного використання; підвищення основних показників системи ТО і Р; 

забезпечення прозорості і обґрунтованості ТО і Р ТП; зниження витрат на 

експлуатацію силового електрообладнання.  

 

4.5 Дослідження впливу термінів обслуговування на показники 

експлуатаційної надійності тягових підстанцій 

У технологічному процесі технічного обслуговування ТП  однією із 

складних задач є кількісна оцінка ефективності використання складних технічних 

систем на залізничному транспорті. У цьому напрямку розглянемо процес ТО і Р 

силових трансформаторів ТП, які мають велике значення у забезпеченні надійної 

роботи системи тягового електропостачання залізниць. 

Зараз застосовуються теоретично обґрунтовані методи організації процесів 

ТО і Р силових трансформаторів, однак здебільшого не дозволяють враховувати 

комплексний вплив на параметри системи ТО і Р умов експлуатації 

трансформаторів, кількості відмов, складу та кількості обслуговуючих бригад, 

кількісного і якісного складу запасних частин та помилок обслуговуючого 

персоналу тощо. 

Перспективними методами розв’язання зазначених проблем є стратегія 

обслуговування за фактичним технічним станом силового електрообладнання ТП, 

процесний інжиніринг в управлінні системою ТО і Р електрообладнання ТП за 

обраною цільовою функцією. Так, цільовою функцією можуть бути технічні, 

соціально-інженерні (кількість і склад обслуговуючих бригад) та економічні 

(мінімізація витрат) показники або показники експлуатаційної надійності. 

Цільова функція завжди оптимізується за технічними, економічними, 

соціальними критеріями або критерієм надійності або може мати будь-яку іншу 

форму оцінки [102, 254]. Найбільш повно вимоги процесного інжинірингу 

задовольняють комплексні показники надійності у вигляді цільових функціоналів 

готовності г ( )K t  і технічного використання тв ( )К t . 
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Згідно з ГОСТ 27.002-89 [57] коефіцієнт готовності характеризує ймовірність 

того, що об’єкт опиниться у працездатному стані у довільний момент часу, крім 

планових періодів, впродовж яких використання об’єкта за призначення не 

передбачається: 

  1
г

в
1 1

n

i
i

n m

i i
i i

T
К

T T

=

= =

=
+

∑

∑ ∑
,  (4.35) 

де iT  – час збереження працездатності в і-му циклі функціонування 

об’єкта; 

 вiT  – час відновлення (ремонту) після і-ї відмови об’єкта; 

 n  – кількість робочих циклів за розглянутий період експлуатації; 

 m  –  кількість відмов (відновлень) за розглянутий період. 

Коефіцієнт технічного використання являє собою відношення математичного 

сподівання сумарного часу перебування об’єкта в працездатному стані за деякий 

період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування 

об’єкта в працездатному стані й простоїв, зумовлених технічним обслуговуванням 

і ремонтом за той же період експлуатації: 
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де плjT – тривалість виконання планового j-го ремонту, що потребує 

виведення об’єкта з працездатного стану; k – кількість профілактик, що 

потребують відключення об’єкта за розглянутий період. 

Отже, твK  відрізняється від гK  тим, що при його визначенні враховується 

весь час вимушених простоїв, тоді як при визначенні гK  час простою, пов’язаний з 

проведенням профілактичних робіт, не враховується. 
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Сумарний час вимушеного простою об’єкта зазвичай включає час: 

• на пошук і усунення відмови; 

• на регулювання і налаштування об’єкта після усунення відмови; 

• для простою через відсутність запасних частин; 

• для профілактичних робіт. 

В умовах експлуатації на рівень надійності об’єктів ТП значний вплив має 

система ТО і Р  та якість і ефективність проведення робіт [6, 74]. 

Розглянемо роботу одного із силових трансформаторів ТДТН-25000/150-70 

У1 ТП постійного струму (ЕЧЕ-18) за період експлуатації з 2007 по 2013 рік. За 

цей час виконувалося шість поточних ремонтів, були відмови 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 і «Типових норм часу на 

поточний ремонт обладнання та пристроїв тягових підстанцій електрифікованих 

залізниць» [1, 4, 63, 238]. 

У реальних умовах експлуатації кількість нормо-годин на виконання 

планових ремонтів збільшується на деякий коефіцієнт ( Kп ), що пов’язано з 

неякісним плануванням робіт, відсутністю необхідних  інструментів та пристроїв 

діагностування, запасних частин, недостатнім рівнем професійної підготовки та 

виробничого досвіду персоналу тощо. 

Тривалість виконання поточного ремонту та міжремонтних випробувань 

згідно з [63] наведена в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Типові норми часу на поточний ремонт, міжремонтні 
випробування силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1  та середній 

час відновлення після відмови 

Типові норми часу 

Нормо-
години 
(згідно 
НТД) 

Нормо-діб 
(згідно НТД)

Нормо-
години  

(фактично) 
1,3K п ≈  

Нормо-діб 
 (фактично) 

1,3K п ≈  

Поточний ремонт 
трансформатора 6,68 0,278 8,684 0,362 

Міжремонтні випробування 7,476 0,312 9,718 0,404 
Середній час відновлення 
після відмови 100 4,166 130 5,416 

Середній час виконання 1-
го періодичного огляду 0,57 нормо-години або 0,024 нормо-доби 

 

Комплексні показники експлуатаційної надійності розрахуємо за формулами 

(4.35), (4.36) для двох випадків: з урахуванням поправного коефіцієнта 1,3nK =  на 

час виконання планових ремонтів та за нормативним часом виконання планових 

ремонтних робіт. Поточні ремонти трансформатора проводилися один раз на рік в 

липні, а періодичні огляди – кожен місяць. 

Скорочення загального часу профілактичних обслуговувань і ремонтів, 

зумовлене використанням нових підходів до організації ТО і Р та діагностування: 

процесний інжиніринг управління системою ТО і Р електрообладнання ТП, 

визначення дійсних параметрів та обслуговування за фактичним технічним станом 

тощо. 

Вхідні дані для розрахунків з урахуванням поправного коефіцієнта на час 

виконання ремонтних робіт та припущень занесені в табл. 4.3, а з нормативним 

часом виконання планових ремонтних робіт та припущень – у табл. 4.4. 

Розрахуємо коефіцієнти технічного використання і готовності  та побудуємо 

графіки за реальних умов експлуатації з нормативним часом виконання планових 

ремонтних робіт (табл. 4.3, 4.4). Графіки цих коефіцієнтів зображено на рис. 4.9, 

4.10. 
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Таблиця 4.3 – Вихідні дані для розрахунку при 1,3пК =  
Показник За нормою при 

1, 3K п =  
Зменшення 
ПО(на 25%) 

Зменшення 
ПО (на 50%)

Число робочих циклів n  8 8 8 
Число відмов m  1 1 1 
Число профілактик k  7 5 3 
Час відновлення Т в , нормо-діб  5,416 5,416 5,416  
Час виконання планового ремонту 
(враховано час на ПР і міжремонтні 
випробування) плТ , нормо-діб 

2,576 1,852 1,49 

Середній час виконання періодичних 
оглядів (за шість років експлуатації було 
72 огляди, при зменшенні ПОР на 25% 
було 54 огляди а при зменшенні на 50% - 
36) тоТ , нормо-діб 

1,728 1,296 0,864 

 
 
 

Таблиця 4.4 – Вихідні дані для розрахунку з нормативним часом виконання 
планових ремонтних робіт 

Показник За нормою Зменшення 
ПО(на 25%) 

Зменшення 
ПО (на 50%)

Число робочих циклів n  8 8 8 
Число відмов m  1 1 1 

Число профілактик k  7 5 3 
Час відновлення Т в , нормо-діб 4,166 4,166 4,166 

Час виконання планового ремонту 
(враховано час на ПР і міжремонтні 

випробування) плТ , нормо-діб 
1,979 1,424 1,146 

Середній час виконання періодичних 
оглядів (за шість років експлуатації 

було 72 огляди, при зменшенні ПОР на 
25% було 54 огляди а при зменшенні 

на 50% - 36) тоT , нормо-діб 

1,728 1,296 0,864 
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Рисунок 4.9 – Графік тв ( )K Т  за реальних умовах експлуатації з нормативним часом 

виконання планових ремонтних робіт 
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Рисунок 4.10 – Графік г ( )K T  за реальних умовах експлуатації з нормативним 
часом виконання планових ремонтних робіт 

 
Результати розрахунків г ( )K T  та тв ( )K T  згідно з вхідними даними, які 

відображені у табл. 4.3 та 4.4, зведемо в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 – Коефіцієнти готовності та технічного використання з 
урахуванням поправочного коефіцієнта на час виконання ремонтних робіт та 

з нормативним часом 

Коефіцієнт 
При 1,3K п =  
(фактично) 

За нормою (згідно НТД) 

Kтв  0,996 0,997 
Kтв  при зменшенні ПОР на 25% 0,997 0,998 
Kтв  при зменшенні ПОР на  50% 0,998 0,998 
Kг  0,997 0,998 
Kг  при зменшенні ПОР на   25 % 0,998 0,998 
Kг  при зменшенні ПОР на  50 % 0,999 0,999 
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Згідно з даними табл. 4.5 побудуємо суміщені графіки коефіцієнтів 

готовності й технічного використання силового трансформатора для вище 

зазначених двох випадків з урахуванням зменшення загального часу на 

профілактичні роботи (ПР). Графіки коефіцієнтів готовності й технічного 

використання наведені на рис. 4.11–4.14. 

 

 

Рисунок 4.11 – Графік коефіцієнта технічного використання силового 
трансформатора з урахуванням поправного коефіцієнта 1,3nK =  

на час виконання ремонтних робіт 

 

Рисунок 4.12 – Графік коефіцієнта готовності силового трансформатора 
з урахуванням поправного коефіцієнта 1,3nK = на час виконання ремонтних робіт 
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Рисунок 4.13 – Графік коефіцієнта технічного використання силового 
трансформатора з нормативним часом виконання ремонтних робіт 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Графік коефіцієнта готовності силового трансформатора з 
нормативним часом виконання ремонтних робіт 

 
Проведемо розрахунок витрат на ТО і Р силового трансформатора ТДТН-

25000/150-70 У1. Результати розрахунку наведено в дод. Г. Як бачимо (додаток Г), 

у разі застосування обслуговування за фактичним технічним станом зменшується 

загальний час на профілактичні роботи до 50 %, що дозволяє скоротити витрати на 

ТО і Р одного силового трансформатора за шість років експлуатації приблизно на 

27000 грн. 

Результати проведених розрахунків комплексних показників експлуатаційної 

надійності г ( )K T  та тв ( )K T  силового обладнання ТП вказують на їх збільшення в 



 212

результаті визначення дійсних параметрів обладнання та обслуговування за 

фактичним технічним станом. 

Підвищення комплексних показників експлуатаційної надійності силового 

електрообладнання ТП забезпечить більш надійну його роботу, а зменшення 

кількості планових профілактичних робіт дозволить скоротити витрати на 

проведення ТО і Р. 

 

4.6 Висновки по розділу 4 

1. Визначено, що головним завданням підвищення ефективності системи 

тягового електропостачання є підвищення експлуатаційної надійності тягових 

підстанцій, яке повинно здійснюватися за такими основними напрямками: 

• комплексна модернізація технологічних систем та обладнання ТП; 

• підвищення надійності електропостачання залізниць і безвідмовності 

роботи системи електропостачання; 

• підвищення ефективності витрати енергоресурсів зі збереженням 

необхідних параметрів якості електричної енергії; 

• оптимізація строків проведення ТО і Р; 

• визначення оптимального обсягу ТО і Р; 

• розробка системи збору і обробки даних стану електротехнічного 

устаткування (високоінтегровані комплекси оперативного управління в режимі 

реального часу при прийнятті рішень з проведення ТО і Р); 

• технічно і економічно обґрунтоване продовження термінів експлуатації 

діючого силового електрообладнання тощо. 

2. Розроблені рекомендації з удосконалення стратегії планово-запобіжного 

ремонту на основі підвищення ефективності обслуговування при врахуванні 

ризику небажаних подій та їх аналізу. Рекомендації апробовані на  об'єктах 

системи тягового електропостачання Придніпровської залізниці (витрати 

скорочено на 7…8 %). 

3. Сучасні енергетичні об’єкти електрифікованого залізничного транспорту 

України є структурно-складними технічними системами, у яких сьогодні відсутня 
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концептуальна методологія аналізу й моделювання функціонування та визначення 

фактичного технічного стану СТС.  Розроблена методика моделювання і аналізу 

узагальнених динамічних процесів функціональної та деградаційної параметричної 

зміни СТС в процесі її експлуатації може бути орієнтована на комплексне управління 

складною технічною системою тягового електропостачання на всьому інтервалі 

життєвого циклу. Цей метод дозволяє моделювати компоненти системи ТО і Р ТП, 

підсистеми і всю систему в цілому, такій підхід у стандартах системи ТО і Р не 

розглянутий. 

4.  Запропоновано нову науково обґрунтовану структуру та розроблено 

математичну модель  відновлення експлуатаційної надійності силового 

електрообладнання тягових підстанцій, які на відміну від відомих  дозволяють якісно 

обґрунтувати вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту з метою 

здійснення своєчасного відновлення ресурсу обладнання в умовах наростання темпів 

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

5. 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. 

6. 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. 


