
 214

РОЗДІЛ 5 

ВИРІШЕННЯ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОЇ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ 

 

5.1  Сучасні наукові підходи управління технологічними процесами 

обслуговування тягових підстанцій  

Утримання технічних засобів ТП на високому рівні експлуатаційної 

надійності, що забезпечує безпеку руху поїздів і високу ефективність процесу 

перевезень, неможливе без об’єктивної інформації про їх фактичний технічний 

стан. Головним напрямком вирішення даної проблеми є: створення сучасних 

систем безперервного контролю й оцінки технічного стану силового 

електрообладнання тягової підстанції та управління ТО і Р. 

На цей час багато виробничих процесів автоматизуються з використанням 

спеціалізованих програмно-інформаційних систем. Можливі кілька підходів до 

управління ТО і Р, моніторингу та діагностування, це: 

• система класу ERP (Enterprise Resource Planning, планування ресурсів 

підприємства); 

• система EAM (Enterprise Asset Management, управління основними 

фондами підприємства); 

• система класу CMMS (Computerized Maintenance Management System, 

комп’ютеризована система управління технічним обслуговуванням). 

Зрештою, об’єктом управління є процес технічного обслуговування та 

ремонтів обладнання, у якому різною мірою беруть участь служби підприємства та 

зовнішніх організацій, що забезпечують підготовку та проведення робіт з ТО і Р. 

Як джерела інформації для побудови систем управління ТО і Р використаємо 

матеріали таких аналітичних агентств, як Gartner, ATKearney, ARC Advisory Group, 

SMRP [255-257]. Вони показують, що для вирішення поставленої проблеми 

необхідно сформулювати такі завдання: 

- дослідження оцінок ефективності застосування систем ТО і Р; 
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- виділення критеріїв оцінки ефективності застосування систем ТО і Р; 

- узагальнення оцінок за критеріями ефективності впровадження систем  

ТО і Р. 

Предметною областю дослідження розглянутої проблеми приймемо клас 

EAM/CMMS систем управління ТО і Р. Згідно з методологією цих систем для 

визначення досяжності стратегічних цілей організації використовують систему 

оцінки з ключовими показниками ефективності (КПЕ, KPI, Key Performance 

Indicators). Система КПЕ для ТО і Р устаткування дозволяє оцінити ефективність 

процесів планування ремонтів та їх виконання, статистику несправностей 

обладнання, ефективність використання устаткування, ефективність діяльності 

ремонтних підрозділів підприємства, і, згідно з [258], містить такі групи системи 

показників: 

1. Система КПЕ з ефективності використання обладнання. 

2. Система КПЕ з ефективності процесів ремонту й технічного обслуговування: 

• зведена система КПЕ ефективності використання обладнання; 

• система КПЕ використання парку наявного обладнання; 

• система фінансових КПЕ; 

• система КПЕ з персоналу ремонтних служб; 

• система КПЕ ефективності системи управління ремонтами; 

• система КПЕ якості планування і виконання ремонтів; 

• система КПЕ якості системи аудиту. 

Згідно з [259], впроваджуючи системи управління основними виробничими 

фондами, можна досягти таких результатів, як: 

• зниження кількості аварій або зниження часу усунення їх наслідків; 

• зниження непродуктивних витрат людських ресурсів і матеріально-

технічних ресурсів (МТР); 

• підвищення обґрунтованості оцінок вартості ремонтних робіт; 

• планування робіт на різних рівнях прийняття рішень; 

• підвищення ефективності роботи складів і системи постачання; 

• підвищення інформованості про стан поставок МТР; 
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• формування бази знань про обладнання. 

Згідно з дослідженням [256], окупність систем ТО і Р зазвичай досягається в 

середньому менш ніж за 2 роки. Середній час окупності продуктів класу EAM 

складає 6-18 місяців. Також відзначаються такі вигоди, які отримують 

підприємства від впровадження систем управління виробничими фондами: 

• збільшення терміну служби обладнання; 

• підвищення продуктивності праці ремонтних служб; 

• збільшення продуктивності обладнання; 

• більш оперативне виконання відновлювальних ремонтів; 

• скорочення надлишків складських запасів; 

• скорочення незапланованих простоїв; 

• збільшення коефіцієнта готовності (часу справності); 

• зменшення кількості поломок і простоїв. 

Aberdeen Group вказує ще на кілька потенційних переваг [260]: 

• підвищення віддачі від наявних у компанії основних фондів; 

• більш ефективне бюджетування ремонтів; 

• підвищення прибутковості організації. 

Результативне впровадження систем цього класу дозволяє підприємству 

знизити витрати на підтримку парку устаткування в працездатному стані за 

рахунок: 

• правильної організації ремонтів; 

• створення ефективної системи управління запасами й системи постачання; 

• повного контролю витрат на технічне обслуговування та ремонт; 

• інших заходів, застосування яких на західних підприємствах давно стало 

елементом управлінської культури. 

Типовим є скорочення на 20 % і більше витрат на ремонтні роботи. Для 

великих підприємств економія може обчислюватися мільйонами доларів. 

Що стосується кількісних оцінок, то згідно з дослідженнями консалтингової 

групи AT Kearney  [261], вивчене впровадження інтелектуальних систем ТО і Р 

характеризувалися отриманням таких середніх результатів: 
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• підвищення продуктивності робіт з ТО і Р на 29 %; 

• підвищення коефіцієнта готовності на 17 %; 

• скорочення складських запасів на 21 %; 

• зменшення випадків браку запасів на 29 %; 

• збільшення частки планових ремонтів на 78 %; 

• скорочення аварійних робіт на 31 %; 

• скорочення понаднормових робіт на 22 %; 

• скорочення часу очікування запчастин на 29 %; 

• скорочення термінових закупівель товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) 

на 29 %; 

• більш вигідні ціни на закуповувані ТМЦ на 18 %. 

Згідно з оцінками [262], від систем ТО і Р можна чекати таких результатів: 

• підвищення безпеки на 20-50 %; 

• підвищення продуктивності робіт з ТО і Р на 40-55 %; 

• скорочення тривалості ремонту на 20 - 50 %; 

• зменшення капітальних витрат (замін) на 50-90 %; 

• скорочення страхових запасів ТМЦ на 50-90 %; 

• скорочення витрат на експлуатацію на 10-40 %; 

• скорочення непланових простоїв устаткування на 30-40 %. 

Узагальнивши інформацію різних дослідників, можна констатувати, що 

основними показниками функціонування системи ТО і Р мають бути: 

1. Поліпшення КПЕ роботи ремонтних служб. 

1.1. Зниження кількості аварій або зниження часу усунення їх наслідків. 

1.2. Підвищення продуктивності праці ремонтних служб. 

1.3. Більш оперативне виконання відновних ремонтів. 

1.4. Скорочення незапланованих простоїв. 

1.5. Планування робіт на різних рівнях прийняття рішень. 

1.6. Раціональна організація ремонтів. 

2. Поліпшення КПЕ роботи інших допоміжних служб. 

2.1. Створення ефективної системи управління запасами. 
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2.2. Підвищення ефективності роботи системи постачання. 

3. Поліпшення КПЕ економічних показників. 

3.1. Поліпшення КПЕ використання обладнання. 

3.1.1. Підвищення прибутковості компанії. 

3.1.2. Зниження вартості володіння. 

3.1.3. Підвищення віддачі від наявних у компанії основних фондів. 

3.1.4. Збільшення коефіцієнта готовності (часу справності). 

3.1.5. Збільшення продуктивності устаткування. 

3.1.6. Збільшення терміну служби обладнання. 

3.2. Поліпшення КПЕ бюджетування та витрат: 

3.2.1. Більш ефективне бюджетування ремонтів. 

3.2.2. Скорочення надлишків складських запасів. 

3.2.3. Зниження непродуктивних витрат людських ресурсів і МТР. 

4. Підвищення КПЕ ступеня інформованості для прийняття рішень. 

4.1. Контроль витрат на технічне обслуговування та ремонт. 

4.2. Формування бази знань про обладнання. 

4.3. Відстеження історії обладнання. 

4.4. Підвищення обґрунтованості оцінок вартості ремонтних робіт. 

4.5. Підвищення інформованості про стан поставок МТР. 

Склад показників ефективності ТО і Р може бути розширений емпіричним 

шляхом. 

Однією з основних особливостей сучасних складних технічних систем (у 

тому числі системи ТО і Р силового електрообладнання ТП електрифікованих 

залізниць) є те, що параметри і структури систем на різних етапах життєвого циклу 

технічного обладнання змінюються під дією об'єктивних і суб'єктивних причин. У 

цих умовах для підвищення (збереження) необхідного рівня працездатності 

силового електрообладнання ТП і можливостей системи ТО і Р, необхідно 

здійснювати управління її структурами (у тому числі управління реконфігурацією 

структур). 
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Завдання управління структурною динамікою системи за своїм змістом 

відносяться до класу завдань структурно-функціонального синтезу СТС, 

формування і реалізації відповідних програм управління їх розвитком. На сьогодні 

даний клас завдань структурно-функціонального синтезу і управління розвитком 

систем досліджений недостатньо повно. Отримані нові наукові і практичні 

результати у рамках наступних напрямів досліджень [263-265]: 

• синтез технічної структури складних систем; 

• синтез функціональної структури складних систем; 

• синтез програм створення і розвитку нових поколінь складних систем без 

урахування етапу спільного функціонування існуючої і впроваджуваної системи; 

• одночасний синтез як технічної, так і функціональної структур. 

На цей час виконаний значний обсяг наукових робіт, присвячених 

вирішенню проблеми синтезу структур складних технічних систем різних класів. 

При цьому узагальнене завдання синтезу (вибору) структури (або структур) 

складних систем зводиться, як правило, до постановки і розв’язання такої 

оптимізаційної задачі : 

                                              {[ ( )] [ ]}S f F p P R m M extr⊂ ⊂ ⊂ → ,                        (5.1) 

де P  – множина можливих принципів і алгоритмів управління ( )p P⊂ , 

використовуваних при формуванні виду системи або її елементів; F  – множина 

взаємозв'язаних функцій (завдань, операцій), що виконуються системою. Кожному 

набору принципів і алгоритмів управління p  відповідає множина функцій 

( )F p P⊂ , з яких при проектуванні системи необхідно вибрати підмножину, 

достатню для реалізації вибраних принципів управління, тобто вибрати 

( )f F p P⊂ ⊂ ; M  – множина можливих взаємозв'язаних процесів (елементів) 

складної системи. Подібними елементами стосовно складної системи ТО і Р ТП 

можуть бути засоби діагностування, виміру, реєстрації, обліку,  прийому, передачі 

і обробки інформації, пункти обслуговування і управління і тому подібне; R  – 

операція відображення елементів множина F  на елементи безлічі M . У цьому 
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випадку це оптимальне відображення повинне забезпечувати екстремум деякої 

(або деяких) цільової функції S  при виконанні заданих обмежень. 

У системах управління складних технічних об’єктів, у тому числі тягових 

підстанцій СТЕ, на процеси паралельно впливають також десятки (іноді й сотні) 

різних суб’єктів управління (пристрої, канали, структури), що мають різну 

природу, місце розташування та інструменти впливу на процеси. При цьому 

використовуються, в основному, всього три прийоми (схеми) управління, які в 

системотехніці прийнято називати видами управління. 

Управління параметрами процесів (фазове, координатне). Управління в 

контурах автоматичного регулювання (регулювання рівня, температури, тиску, 

витрати та ін.). У складі системи управління ці контури реалізуються численними 

регуляторами на нижньому рівні (датчики, універсальні комплекси технічного 

діагностування, контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, програмний 

контролер тощо). 

Управління структурою (конфігурацією) об’єкта – цілеспрямована зміна 

складу активних елементів об’єкта і зв’язків між ними і, тим самим, управління 

структурою потоків з метою переходу в якісно новий стан об’єкта. Управління 

конфігурацією використовується при пусках і зупинках об’єкта, при маневруванні 

потужністю (продуктивністю), профілактиці, технічному обслуговуванні, 

ремонтах, реконструкції. Це управління реалізується в контурі оперативного 

управління в основному засобами дистанційного управління (ДУ) і (або) 

персоналом (обхідниками) для неелектрифікованих об’єктів. Конфігурація потоків 

змінюється і засобами автоматичного захисту. 

Управління технічним станом застосовується з метою забезпечення 

працездатності об’єкта та самої системи управління. Воно реалізується в контурі 

неоперативного управління і по суті є супервізорним. Управління технічним 

станом ініціюється і планується технологами, адміністративним персоналом, 

плановими службами та здійснюється інженерними службами і ремонтними 

підрозділами. 

Розглянемо, як різні засоби управління беруть участь у вирішенні  
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завдань управління технологічними процесами і станом обладнання (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Управління технологічним процесом 

 

Можна виділити такі схеми управління (рис. 5.1): 

• автоматичний контур: канали вимірювання та управління (нижній рівень 

системи управління, включаючи регулятори, блокування і т.д.). Тут в основному 

вирішуються завдання управління фазовими координатами процесів; 

• операторський контур: канали, що включають в себе оператора, 

компоненти верхнього та нижнього рівнів системи управління. Тут вирішуються 

завдання управління параметрами (режимами) установок та окремих приводів і 

управління конфігурацією об’єкта (структурою процесів); 

• супервізорний контур. Тут вирішуються завдання розробки рекомендацій з 

управління параметрами (режимами) установок на основі аналізу ситуації (ходу 

процесу) технологом, управління фахівців технічним станом технологічного 

обладнання (організація профілактики, ремонту, модернізація і т. ін.) і визначення 

цілей (завдань) зміни структури об’єкта засобами операторського контуру. 

Управління технологічним процесом будується за такою схемою. 

Крок 1. Оцінка ситуації і визначення неузгодженості між поточним і 

потрібним станами об’єкта. 
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Крок 2. Оцінка неузгодженості. Якщо неузгодженість в межах норми, то 

перехід до кроку 1, інакше крок 3. 

Крок. 3. Визначення реально досяжного стану, найбільш близького до 

вихідного. 

Крок 4. Визначення послідовності керуючих впливів на виконавчі механізми, 

що переводять об’єкт з одного стану в інший. 

У цій схемі принциповими є два моменти: вибір параметрів для визначення 

стану системи (об’єкта) та забезпечення переходу з одного стану в інший шляхом 

видачі оператором послідовності команд – впливів на виконавчі механізми або 

запуску процесів, що здійснюють цей перехід. 

Наведена таблиця 5.1 відображає схему виконання завдань контурів 

управління, а ефективність системи управління визначається ступенем (рівнем) її 

участі у виконанні цих завдань. 

Таблиця 5.1 – Контури управління 
Канали Етапи 

Автоматичний Операторський Супервізорний 
Збір даних Датчики, 

вимірювальний тракт 
Датчики, 
вимірювальний тракт. 
Візуальний огляд 
обладнання 

Датчики, 
вимірювальний тракт. 
Візуальний огляд 
обладнання 

Аналіз даних Формування 
відхилення, «власні» 
дані, «суміжні» 
агрегати 

Регламент, 
формування 
ініціювання події 

Тренди параметрів, 
звіти. 
Неформальна база 
даних (НФБД). 
Формування 
ініціювання події 

Прийняття 
рішення 

Регулятори, датчики 
інформації (параметрів) 

Оператор, технолог, 
НФБД. 
Мнемосхема, 
регламент, тренди 
параметрів 

Процедури підготовки 
рішення 
(рекомендацій) з 
управління 
параметрами 
(режимами) 
обладнання  

Виконання Автоматичні пристрої Операції (ДУ або 
«ручні») налаштування 
обраної структури 
Зміна параметрів 
регуляторів. 
Зміна характеристик 
агрегатів 

Відновлення 
технічного стану 
(ресурсу) обладнання 
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Завдання каналу керування фазовими координатами процесів (напругою, 

струмом, тиском, температурою і т. ін.) вирішуються на основі принципу 

управління зі зворотним зв’язком за відхиленням з використанням добре вивчених 

континуальних моделей динаміки процесу і виконуються автоматично навіть у 

найпростіших системах. Можливості автоматизації тут ще повністю не вичерпані. 

Завдання операторського і супервізорного каналів, особливо управління 

конфігурацією та технічним станом, по суті, є завданнями управління структурою 

процесів. Формування структури та її зміни (реконфігурації) описують як 

послідовність робіт над фрагментами, що мають деякий цілком визначений 

технологічний зміст (технологічну функцію). Ці завдання управління слабо 

формалізовані і в системі управління лише частково представляються подіями, 

параметрами і командами. Основні етапи виконання таких завдань закріплюються 

в регламенті, посадових інструкціях і діях персоналу, який під час їх виконання 

використовує графічні моделі – мнемосхеми і засоби дистанційного управління 

обладнанням. Як видно з табл. 5.1, основні засоби системи, застосовані в різних 

каналах для управління, це мнемосхеми і тренди параметрів. Оскільки це графічні 

моделі, то вони доступні тільки для візуального аналізу. Таким чином, основні 

інструменти аналізу – бази даних і регламенти – містяться, як уже зазначалося, 

поза існуючою системою управління. 

Сформулюємо основні проблеми, які необхідно враховувати при створенні 

сучасних інтегрованих систем управління обслуговуванням ТП: 

• застосування сучасних моделей прогнозування відмов  та оцінки технічного 

стану обладнання;  

• забезпечення ефективного планування термінів ТО і Р; 

• удосконалення інформаційного забезпечення діяльності ремонтних бригад, 

що дозволяє в будь-який момент мати повну інформацію про стан устаткування 

(про необхідні обсяги, терміни виконання ремонтних робіт та їх вартості) та 

приймати ефективні рішення з організації ТО і Р; 

• визначення цільової функції (критерію оптимальності) найбільш важливого 

параметра обладнання; 
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• якісний аналіз ТО і Р силового електрообладнання ТП та сервісних послуг; 

• удосконалення механізму мотивації та стимулювання працівників 

ремонтних бригад, з метою забезпечення ув'язки результатів їхньої праці з 

системою бюджетування і з кінцевими результатами роботи підприємства; 

• управління кадровим потенціалом і т.п. 

Можна зробити висновок, що вирішення визначених проблем призводить до 

необхідності дослідження нових методів (методик), а також розробки сучасних 

ефективних стратегій і механізмів організації систем управління технологічними 

процесами ТО і Р та діагностування обладнання тягових підстанцій СТЕ залізниць. 

 

5.2 Наукове обґрунтування прийняття оперативних управлінських 

рішень з організації обслуговування тягових підстанцій 

Тягова підстанція і встановлене на ній обладнання як об'єкт управління 

характеризуються рядом ознак [6, 266]: 

• широкою номенклатурою контрольованих параметрів, у тому числі 

електричних (струмів, напруг, потужностей), механічних переміщень і вібрацій, 

температур, тисків рідин і газів, хімічного складу газів та ін.; 

• наявністю різних підсистем управління технологічних процесів тягових 

підстанцій, однак оптимальну взаємодію між якими до теперішнього часу не 

збудовано. 

Очевидно, що з причин економічного характеру, процес заміни застарілого 

обладнання на сучасне, що відповідає вимогам роботи підстанцій в повністю 

автоматизованому режимі (з можливістю дистанційного керування), займе 

тривалий час. Можливим рішенням на цей час є часткова модернізація і заміна 

окремого обладнання, без зfстосування якого створення автоматизованих, а тим 

більше необслуговуваних ТП, стає просто неможливим. 

При оснащенні обладнання підсистемами управління, моніторингу та 

діагностики економічно доцільно розглядати як об'єкт автоматизації підстанцію в 

цілому. При цьому питомі витрати на один інформаційний сигнал будуть 

мінімальні. Водночас, з урахуванням обмежених технічних і фінансових 
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можливостей на ряді ТП електрифікованих залізниць цілком виправданим буде 

підхід, при якому підсистеми управління та моніторингу будуть спочатку 

встановлюватися на найбільш дорогому і відповідальному обладнанні. 

На сьогодні на дистанціях  електропостачання склалася тенденція, коли в 

процесах сервісного обслуговування обладнання ТП відсутнє накопичення 

статистичної інформації про результати проведення аварійних робот, відмов 

обладнання, дефектів та інцидентів і т.д. Оперативна інформація фіксується в 

оперативних журналах і журналах дефектів, журналах технічних і 

адміністративних розпоряджень і т.д., але аналіз виникнення несправностей, якості 

виконання ремонтів проводиться, в основному, безсистемно, незважаючи на те, що 

на підставі цих даних необхідно проводити аналіз помилок на різних стадіях 

управління системою ТО і Р, застосування різних типів обладнання, оптимізувати 

матеріальні витрати та ін. Також спостерігається низька оперативність 

інформування персоналу при змінах робочих параметрів, зміні експлуатаційних 

схем та виконаних роботах на об'єктах ТП. 

З метою оптимізації процесів управління та обробки інформації, необхідної 

для прийняття рішень, підвищення якості виконання обслуговування та безпеки 

обслуговуючого персоналу, надійності виконання робіт та зниження аварійності 

необхідна розробка і впровадження  інформаційної системи управління ТО і Р 

обладнання ТП. Дана система повинна відповідати певним вимогам та повинна 

вирішувати наступні завдання: 

автоматизація управління ТО і Р обладнання ТП на етапах планування, 

обліку, поточного моніторингу і подальшого аналізу для прийняття управлінських 

рішень; 

підтримка спільної роботи автоматизованих робочих місць (АРМ) фахівців 

різних служб дистанції електропостачання залізниць. 

Основні функціональні можливості інформаційної системи управління ТО і 

Р ТП повинні дозволити: 

• облік складу обладнання ТП; 

• облік часу роботи (простоїв) обладнання; 



 226

• оцінки технічного стану обладнання; 

• контроль експлуатації (обліку пошкоджень обладнання); 

• планування ремонтів і технічного обслуговування; 

• формування технічної документації; 

• планування та обліку витрат. 

повинні забезпечити: 

• автоматизацію процесів управління технічним обслуговуванням і ремонтом 

обладнання з метою підвищення їх економічної ефективності; 

• взаємопов'язану роботу АРМ фахівців на об'єктах ТП, включаючи 

обладнання; 

• реєстрацію, зберігання, обробку та використання інформації, що 

відноситься до технологічного устаткування ТП; 

• спільний облік взаємопов'язаних структурних одиниць всіх видів 

устаткування (механічного, енергетичного, електричного, та ін.) в технологічному 

потоці, а також окремо за видами об'єктів у взаємозв'язку складових частин 

кожного об'єкта; 

• класифікацію технологічного обладнання ТП, облік технічних 

характеристик, параметрів технічного стану, робіт з ТО і Р, видів пошкоджень; 

• реєстрацію даних про величину діагностичних параметрів складових 

частин (елементів) обладнання, їх подальшу обробку і оцінку ступеня їх 

пошкодження (стану), залишкових і повних ресурсів; 

• реєстрацію позапланових простоїв, пошкоджень і відмов, аналізу їх причин, 

оцінку вартості усунення; 

• реєстрацію напрацювання устаткування; 

• формування графіків технічного обслуговування та ремонтів за фактичним 

станом; 

• реєстрацію ремонтних відомостей, призначених для обліку робіт з ТО і Р, 

ресурсів для їх виконання; 

• складання ремонтної документації; 
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• формування номенклатури запасних частин, змінного обладнання і 

матеріалів; 

• облік та обробку даних про витрати, що супроводжують процеси різних 

видів ремонту, витрати запасних частин і матеріалів; 

• реєстрацію планованих витрат на ремонт і технічне обслуговування 

устаткування; 

• можливість планування, розрахунку витрат і контролю виконання робіт, а 

також формування замовлень на запасні частини і матеріали. 

Інформаційна система управління ТО і Р ТП повинна бути комплексом 

організаційних і технічних заходів з управління технологічними процесами на ТП, 

моніторингу та діагностування обладнання ТП, планування, підготовки та 

реалізації ТО і Р обладнання підстанції. Варіант концепції наведено на рис 5.2. 

 

Модель системи управління ТО і Р ТП

Управління системою ТО і Р обладнання ТП 

Виконання робіт ТО і Р

Графіки ТО і Р

Ремонтні відомості
(наряд замовлення,
дефектні відомості. тощо)

Технологічні карти ТО і Р

Паспортизація обладнання

   Моніторінг та діагностування
технічного стану обладнання ТП

Планування ТО і Р

Планування та аналіз
    витрат на ТО і Р 

Планування МТЗ

Контроль якості ТО і Р

Нормування робіт

 
Рисунок 5.2 – Концепція інформаційної системи управління технічним 

обслуговуванням і ремонтом обладнання ТП 
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Запропонована система у своєму складі має такі модулі: 

1. Управління системою ТО і Р обладнання ТП. Завдання на ТО і Р 

обладнання ТП в системі формуються або автоматично, або вводяться 

відповідальною особою. Завдання може генеруватися і у відповідь на запит про 

вихід з ладу, сформований будь-яким користувачем системи, який затверджено 

встановленим порядком. Необхідні матеріали та ресурси визначаються НТД. 

Автоматизовано прораховується тривалість виконання завдання і кожної операції 

згідно технологічної карти ТО и Р обладнання ТП. 

У разі виконання операцій з ТО і Р сторонньою організацією, автоматизовані 

системи дають можливість виставити рахунок як на роботу в цілому, так і детально 

по задіяним трудовим ресурсам та витраченим матеріалам на підставі їх 

номінальної вартості або за окремим прейскурантом. Рахунок автоматично 

потрапляє в модуль розрахунків з дебіторами. 

У системі повинна бути можливість відносити завдання на ТО і Р до різних 

проектів (наприклад, модернізація підприємства), у цьому випадку всі об'єкти 

системи (замовлення на закупівлю матеріалів, плани виготовлення запчастин та 

ін.) мають посилання на той чи інший проект. Система повинна дозволяти 

розміщувати закуповувані матеріали тільки на складських місцях, які логічно 

віднесені до даного проекту, і згодом видавати матеріали зі складу тільки під 

завдання даного проекту. 

2. Паспортизація обладнання. Інформація про активи потрібна не тільки 

ремонтним службам. Бухгалтерію цікавить відсоток їх зносу або балансова 

вартість. Виробник, дата введення в експлуатацію, ринкова вартість - ці відомості 

можуть бути затребувані рядом інших служб. Автоматизовані системи ТО і Р 

дозволяють визначати і зберігати цю інформацію централізовано і структуровано з 

можливістю групувати ці дані, задавати їх формати, тощо. Всі об'єкти можуть бути 

ієрархічно пов'язані, зокрема за функціональним призначенням. Групування 

об'єктів за територіальним розташуванням в умовах інтеграції системи ТО і Р з 

доповненням управління нерухомістю дозволяє організувати одноразове введення 

даних і виключить помилки. 
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3. Моніторинг та діагностування технічного стану обладнання ТП. Оцінка 

технічного стану обладнання обумовлює необхідність побудови системи 

прийняття оперативних управлінських рішень (СПОУР), яка дозволить визначати 

моменти часу проведення діагностики, технічного обслуговування або ремонтів 

силового електрообладнання ТП на основі безперервної або дискретної інформації 

про його технічний стан (ТС) при різних режимах роботи. Для вирішення цієї 

задачі можна запропонувати СПОУР для експлуатації силового електрообладнання 

ТП (рис. 5.3). 

 

Прийняття рішення

    Моделювання зносу
електрообладнання

Системи (елементи)
 електрообладнання

Рівень 1

Якісний параметр Кількісний параметр

Рівень 2

Відносний знос      Вихід показника
за допустиме значення
      (Р = «1», «0» ) { }

(П П П1,  2, ... n) ( )Р

L=f ( n )П , П ,...П1 2

Рівень 3

Додаткова технічна інформація
про стан електрообладнання ТП

Рівень 4
Критерії прийняття рішень

Х1Х1 Х 4Х3Х2

 
 

Рисунок 5.3 – Система прийняття оперативних управлінських рішень 
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При цьому основними критеріями прийняття рішень можна розглядати: X1 - 

технічний стан силового електрообладнання ТП; X2 - стійкість системи до 

зовнішніх впливів (здатність резервування елементів системи); X3 - передана 

потужність як продукт виробничої діяльності ТП; X4 - час відновлення 

електрообладнання. 

Завершальним етапом формування системи прийняття оперативних 

управлінських рішень є розробка алгоритму ухвалення рішень який визначає 

послідовність дій при формуванні стратегії експлуатації силового 

електрообладнання ТП по фактичному технічному стану [6]. 

4. Нормування робіт. Кожна виконувана операція характеризується нормами 

витрачання матеріалів і замінних частин, переліком послідовних і паралельних 

кроків, застосовуваними інструментами і необхідним числом фахівців необхідної 

кваліфікації. Оскільки матеріали і запчастини враховуються в системі разом з їх 

вартістю, а трудові ресурси - з погодинними ставками фахівців, підрахунок 

планової собівартості робіт не є особливо складним. 

Розрахунок планової собівартості виконується з метою визначення загальної 

суми витрат на ТО і Р в планований період і ув'язки плану по собівартості з 

іншими розділами витрат підприємства. 

В основу розрахунку планової собівартості здійснення ТО і Р мають бути 

покладені планові калькуляції, складанню яких передує розробка наступних 

кошторисів: 

• витрат на матеріали; 

• витрат на утримання та експлуатацію інструменту; 

• витрат на підготовку і проведення ТО і Р; 

• витрат на виготовлення спеціального оснащення і інших спеціальних 

витрат; 

• транспортно-заготівельних витрат; 

• інших виробничих витрат. 

Так само можна контролювати роботи, що виконуються підрядними 

організаціями: при цьому беруться до уваги контракти, цінові угоди і т. д. 
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5. Планування та аналіз витрат на ТО і Р. Планові та фактичні витрати на 

ТО і Р відслідковуються як по окремим завданням на ТО і Р, так і по об'єктах 

обслуговування з необхідним розбиттям за матеріалами, затратам праці та ін. 

Витрати групуються за ієрархією обладнання. Наприклад, можна відображати 

розподіл суми витрат по підрозділах підприємства, за часовими періодами та 

іншим категоріям (наприклад, по підрядниках, окремих службах або бригадах). 

Порівняння планових і фактичних витрат, аналіз розбіжностей у різних 

розрізах дозволяють, у тому числі, виявляти проблеми в організації робіт, 

формувати і коригувати норми. 

Підприємство, яке прийняло рішення про впровадження інформаційних 

технологій, незмінно постає перед вибором – використовувати набір 

спеціалізованих продуктів (best-of-breed) або інтегроване рішення. 

Перший шлях передбачає застосування кращих рішень у кожній з окремо 

взятих областей управління підприємством, будь то автоматизація складського 

господарства, управління транспортними потоками, ТО і Р та ін. Спеціалізовані 

рішення відрізняються винятковою повнотою функціональності, що забезпечує 

широке охоплення вирішуваних в конкретній області завдань і максимальний 

комфорт користувачів системи. Більшість з таких рішень знайшли широке 

застосування, їх ефективність в своїй області підтверджена на практиці. 

Другий варіант – використання комплексних ERP-систем (Enterprise Resource 

Planning, планування ресурсів підприємства) [260] – організаційна стратегія 

інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового 

менеджменту та управління активами, орієнтована на безперервне балансування та 

оптимізацію ресурсів підприємства за допомогою спеціалізованого інтегрованого 

пакета прикладного програмного забезпечення, що забезпечує загальну модель 

даних і процесів для всіх сфер діяльності. ERP-система – конкретний програмний 

пакет, який реалізує стратегію ERP. 

Зазвичай, функціональність кожної підсистеми – модуля ERP менш 

розвинена в порівнянні з відповідними спеціалізованими системами, та й зручність 
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роботи користувачів не є тут основним пріоритетом. Головне завдання ERP-

системи - забезпечити максимальну ефективність роботи підприємства в цілому. 

Очевидно, рішення щодо вибору системи має визначатися цілями і 

завданнями підприємства. 

6. Планування матеріалів і запчастин. Список планових завдань на ТО і Р 

містить потреби в матеріалах і запчастинах, причому вони можуть бути прив'язані 

до дати початку конкретної операції. На підставі цих даних формуються планові 

замовлення на придбання матеріалів і запчастин та/або виготовлення їх на 

допоміжному виробництві. Планування виконується з урахуванням необхідних 

дат, термінів поставки/виготовлення, наявної сировини, аварійних запасів, 

прогнозованих залишків, наявних заявок і замовлень на закупівлю та виготовлення 

обладнання (запчастин), розмірів партій, затверджених контрактів і прейскурантів 

та ін. 

7. Планування ТО і Р. Як зазначалося вище, планування ТО і Р є одним з 

найважливіших і трудомістких завдань, для вирішення якого система управління 

буде особливо корисна. На підставі показів вимірювальних приладів (вони можуть 

імпортуватися в систему, зокрема, з контуру інформаційної системи ТП або 

періодично заноситися вручну, як результат виконання окремого завдання – 

«зняття показів датчиків») система за прийнятими на підприємстві методиками 

планує (або коригує плани) роботи на певний період часу. Наприклад, при 

досягненні якимсь параметром першого допустимого порогу планується більш 

частий контроль його стану, а по досягненні другого критичного порога 

призначається ремонт. 

Система допомагає контролювати ресурс обладнання ТП. Так, можна 

автоматично враховувати робочий графік ремонтників по змінах і при необхідності 

коригувати дати робіт з ТО і Р, з тим щоб вони реально могли бути виконані. 

План робіт у вигляді переліку завдань на ТО і Р стає доступний менеджерам, 

які планують виробничу програму господарства електропостачання. Для них 

кожен об'єкт ТО і Р є основним виробничим ресурсом, і якщо обслуговування 

вимагає зупинки обладнання, то на період ремонту даний ресурс позначається як 
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недоступний. Це допоможе синхронізувати дії різних служб господарства 

електропостачання.  

8. Виконання робіт ТО і Р.  Ремонтники отримують наряд з врахуванням 

методики технологічної карти ТО і Р даного обладнання, в якому детально 

розписано, хто, що і коли повинен зробити, які деталі використовувати, які 

інструкції або креслення застосовувати, яка методика ТО і Р застосовується. 

Залишається автоматизовано зафіксувати виконання операцій і завдання в цілому, 

відобразити фактичну кількість використаних матеріалів та ресурсів, застосувати 

процедури контролю якості та ввести в ПЕВМ поточні показання вимірників.  

9. Контроль якості проведення ТО і Р. Інтегровані підсистеми (модулі) 

контролю якості дозволяють забезпечити фіксацію контрольних параметрів 

обладнання ТП по завершенні завдання або операції при проведенні ТО і Р. 

Заздалегідь визначивши цільові показники і допустимі значення кожного з них, 

ремонтні служби можуть довірити системі управління ТО і Р ТП виконання низки 

дій в автоматичному режимі. Наприклад, проаналізувавши значення показника, 

введеного в процесі контролю якості (або обчисливши показник по групі введених 

значень), система може сформувати запит на повторне ТО або проінформувати 

відповідальних осіб по електронній пошті або SMS-повідомленням на мобільний 

телефон. Можливі й інші варіанти реакції системи. 

10. Мотивація та стимулювання  праці персоналу ремонтної служби 

дистанції електропостачання повинні здійснюватися шляхом формування 

відповідної системи, у рамках якої, зокрема, передбачається облік міри участі 

кожного працівника. Підвищенню відповідальності працівників ремонтної служби 

за економне використання фінансових коштів, необхідних для її нормального 

функціонування, сприяє система бюджетування, що передбачає визначення 

кошторису витрат (бюджет) служби, необхідних для виконання покладених на неї 

функцій, контроль і аналіз виконання запланованих показників. 

Наступними важливими умовами підвищення ефективності проведення робіт 

з технічного обслуговування і ремонту ТП, є вибір системи показників 

експлуатації обладнання. Система показників повинна орієнтуватися, з одного 
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боку, на цілі, які стоять перед підприємством, з іншого боку - на досягнутий рівень 

управління. Крім того, необхідно мати досить ефективні засоби моніторингу та 

діагностування, що дозволяють аналізувати дерево показників – від підприємства 

до підрозділу і окремої ділянки, від технологічної системи або агрегату до 

окремого обладнання, від загальних показників до більш часткових (аж до мікро-

об'єктів), з яких цей показник складається. Такий підхід дозволить зрозуміти, яка зі 

складових вносить найбільший внесок у підсумковий показник, і, тим самим, 

вибрати необхідний ефективний керуючий вплив. Крім того, для низки показників 

бажано призначити допустимі межі. «Управління за відхиленнями» дозволить 

зосередитися на показниках, що виходять за ці межі. При цьому, згідно з [267], 

джерелом ефективності експлуатації обладнання є напрацювання. Процес 

формування напрацювання обладнання, як результату і джерела ефективності 

діяльності ТО і Р, визначається періодами часу перебування обладнання в різних 

технічних станах в умовах експлуатації (рис.5.3), варіювання поєднанням яких 

(рис. 5.4) дозволяє вивести показники використання обладнання (табл. 5.2). 
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Рисунок 5.3 – Граф можливих станів обладнання в процесі експлуатації 
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Таблиця 5.2 – Показники використання обладнання 
Формула Найменування коефіцієнта 

( )( ) РРЕ
ЗМ

РЗ РІК

Т tК t
Т Д

=
⋅

, де РЗТ  - тривалість робочої 

зміни, години; РІКД  - кількість днів у році; ( )t  - 
залежність показників від терміну служби 
обладнання 

Змінності 

( )
РРЕ

ВРР
РР

ТК
Т t

=  
Використання працездатного 
обладнання 

( )( )
( ) ( ) ( )

РР
ТВ

РР РНН РНП

Т tК t
Т t Т t Т t

=
+ +

 
Технічного використання 

( )
( )
РРЕ

ВРЧ
Р

ТК t
Т t

=  
Використання робочого часу 
обладнання 

( )( )
( ) ( )

РР
Г

РР РНН

Т tК t
Т t Т t

=
+

 
Готовності 

( )( ) РРН
РРН

Р

Т tК t
Т

=  
Простоїв у непланових ТО і Р в 
робочий час 

Р
К

ТК
Т

=  
Використання календарного часу 

( )( )
( ) ( )
НН

НН
РН НН

Т tК t
Т t Т t

=
+

 
Використання неробочого часу для 
проведення ТО і Р 

( )( )
( ) ( )
ННН

ННН
РНН ННН

Т tК t
Т t Т t

=
+

 
Простоїв у непланових ТО і Р в 
неробочий час 

( )( )
( ) ( )
ННП

ННП
РНП ННП

Т tК t
Т t Т t

=
+

 
Простоїв у планових ТО і Р в 
неробочий час 

 
 

Рисунок 5.4 –  Можливе варіювання поєднання станів обладнання 
в процесі експлуатації 
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Згідно з [268, 269], найбільш важливим етапом життєвого циклу обладнання 

є етап експлуатації. Експлуатаційні властивості обладнання з точки зору його 

функціонування та обслуговування характеризують показники використання 

устаткування (табл. 5.2). 

 Система коефіцієнтів використання устаткування характеризує: 

• надійність обладнання через комплексні показники надійності – 

коефіцієнти готовності ( )ГК t  і технічного використання ( )ТВК t ; 

• роботу ремонтної служби коефіцієнтами: простоїв у непланових ТО і Р в 

робочий час – ( )РРНК t , простоїв у непланових ТО і Р в неробочий час – ( )НННК t , 

простоїв у планових ТО і Р в неробочий час – ( )ННПК t , використання неробочого 

часу для проведення ТО і Р – ( )ННК t ; 

• роботу комерційної служби через коефіцієнт використання працездатного 

обладнання ВРРК . 

Динаміка технічного стану обладнання, як функція терміну служби, 

характеризується зміною коефіцієнтів готовності і технічного використання у міру 

старіння силового електрообладнання ТП СТЕ. Ці коефіцієнти характеризують і 

якість роботи системи ТО і Р, завдання якої мінімізувати тривалість періоду 

перебування техніки в несправному стані – [ ( ) ( )] minРНН РНПТ t Т t+ →  . 

 Останні три показники використання обладнання (таблиця 5.2) 

характеризують використання неробочого часу обладнання для відновлення її 

працездатності, що досить важливо. При цьому показники використання робочого 

часу помітно покращуються. 

Розроблена модель управління технічним обслуговуванням і ремонтом 

обладнання ТП дозволяє оцінювати технічний стан обладнання і, в кінцевому 

рахунку, ефективність роботи ремонтної служби підприємства та ефективність 

управління технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування ТП СТЕ 

електрифікованих залізниць. 
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5.3 Методологічні підходи до визначення проблеми оперативного 

корегування процесу ТО і Р силового електрообладнання тягових підстанцій 

Вдосконалення системи ТО і Р ТП, згідно нормативно технічній 

документації, торкається в основному методів контролю параметрів устаткування 

в процесі експлуатації і методів розрахунку призначеного ресурсу [4, 270]. Проте 

відсутність необхідного фінансово-технічного забезпечення проведення ПЗР 

вимагає нових підходів до системи технічного обслуговування і ремонту. Нині 

ефективність експлуатації устаткування ТП електрифікованих залізниць усе 

більшою мірою стає залежною від діяльності ремонтних служб, покликаних 

забезпечувати процес підтримки технологічного устаткування в працездатному 

стані з мінімальними ремонтними витратами [1]. Проте, незважаючи на важливу 

роль ремонтних служб в забезпеченні якісного ТО і Р устаткування, рівень 

технічної оснащеності підрозділів дистанцій електропостачання, їх організації і 

управління поки що не відповідає вимогам нормативних актів. Глибинну основу 

проблеми складає не стільки само устаткування, скільки система роботи з ним на 

всіх стадіях його життєвого циклу: від проектування, установки і введення його в 

дію до експлуатації, технічного обслуговування і утилізації. Аналіз сучасних 

методів підвищення ефективності функціонування підприємств показує [1, 270, 

271], що вирішення проблеми вдосконалення системи технічного обслуговування і 

ремонту технологічного устаткування може здійснюватися також на основі 

досягнень сучасного менеджменту. 

Підвищення вимог  до надійності і безпеки залізничних перевезень зумовили 

застосування  нових методів системного аналізу технічного стану об'єктів системи 

тягового електропостачання. Як один з таких методів можна запропонувати метод 

аналізу видів і наслідків потенційних невідповідностей процесу – Failure Mode аnd 

Effects Analysis, далі іменований метод FMEA, також його різновид, так звана 

FMEСA (аналіз причин, наслідків і критичності порушення процесу), що 

розширює можливості цього методу за рахунок ранжирування тяжкості наслідків 

порушення процесу (відмов) і дозволяє встановити пріоритетність застережливих 

дій. У світі накопичений майже 25-річний досвід розробки і успішного 
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застосування FMEA-аналізу. Так, в США було здійснено перше формалізоване 

впровадження FMEA (програма Аpollo). Головним завданням FMEA/FMEСA для 

системи ТО і Р ТП є менеджмент якості процесів системи і безперервне її 

вдосконалення при забезпеченні виявлення потенційних невідповідностей 

(дефектів) і запобігання їх появі на всіх стадіях життєвого циклу 

електротехнічного устаткування ТП. Нині не менше 80% розробок технічних 

виробів і технологій проводиться із застосуванням аналізу видів і наслідків 

потенційних невідповідностей (FMEA -методології) [273-276]. 

Аналіз видів і наслідків потенційних невідповідностей широко 

застосовується багатьма світовими компаніями як для розробки нових конструкцій 

і технологій, так і для аналізу і планування якості виробничих процесів і продукції. 

Методологія FMEA дозволяє оцінити риски і можливий збиток, викликаний 

потенційними невідповідностями конструкції і технологічних процесів на самій 

ранній стадії проектування і створення готового виробу або його комплектуючих. 

Сфера застосування методу охоплює усі етапи життєвого циклу продукції і будь-

які технологічні процеси. Найбільший ефект дає застосування FMEA на етапах 

розробки конструкції і процесів, проте і в діючому виробництві метод може 

ефективно застосовуватися для аналізу невідповідностей і їх причин, не виявлених 

при розробці устаткування або обумовлених чинниками мінливості процесів 

експлуатації [7, 277, 278]. 

Метою цього аналізу є виявлення і оцінка потенційних дефектів (відмов) 

устаткування або процесу, визначення дій, які можуть усунути або зменшити 

вірогідність виникнення потенційних відмов, і документування усіх цих заходів з 

метою досягнення надійної, ефективної експлуатації устаткування. На етапі 

доопрацювання, наприклад, технологічного процесу системи ТО і Р ТП або при 

його поліпшенні методом FMEA необхідно вирішити наступні завдання: 

• виявлення критичних місць технологічних процесів системи ТО і Р і 

вживання заходів по їх усуненню при плануванні виробничих процесів дистанції 

електропостачання; 
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• ухвалення рішень про придатність запропонованих і альтернативних 

процесів ТО і Р при розробці технологічних процесів системи обслуговування; 

• створення ранжируваного списку видів і причин невідповідностей системи 

ТО і Р для планування корегуючих і застережливих дій ; 

• визначення корегуючих і застережливих дій системи ТО і Р, які могли б 

усунути або понизити вірогідність виникнення критичних процесів 

(невідповідностей); 

• доопрацювання технологічного процесу до найбільш прийнятного з різних 

точок зору, а саме: надійності, безпеці для персоналу, виявлення потенційно 

дефектних технологічних операцій і т. д.; 

• документування даних за результатами аналізу для накопичення в базі 

знань. 

Для визначення області оперативного втручання в процес ТО і Р силового 

електроустаткування ТП, можна запропонувати метод проведення FMEA - аналізу 

процесу на рівні наступних підпроцесів : профілактична перевірка (огляд), 

поточний ремонт, міжремонтні випробування, капітальний ремонт технологічного 

устаткування,  а також фінансування робіт з технічного обслуговування (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Вдосконалення процесу ТО і Р силового  

електрообладнання ТП 

 

Згідно із запропонованою моделлю (рис. 5.5), для кожного елемента операції 

вибраного рівня структуризації необхідно скласти перелік потенційних порушень, 
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після чого вивчається вплив кожного порушення на функціонування підпроцесу і 

процесу ТО і Р в цілому, а також технічного стану устаткування ТП. 

Для встановлення критичних операцій процесу ТО і Р - потрібне проведення 

аналізу можливих небезпек, встановлення причини порушення і потенційних 

наслідків порушень. Результати аналізу FMEA процесу ТО і Р устаткування ТП 

заносяться в спеціальну таблицю (таблиця 5.3) [276-279]. 

 

Таблиця 5.3 – Аналіз видів і наслідків порушень ТО і Р, відмов  
устаткування ТП 
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Основа запропонованої методики FMEA полягає в ідентифікації усіх 

потенційно можливих помилок або відмов системи (процесу або устаткування). 

Цей процес заснований на складанні списку усіх можливих відмов (порушень) з 

наступним його аналізом і наступною числовою оцінкою. Бальну оцінку 

коефіцієнтів проводить експертна група [260, 271, 273], яка може формуватися з 

представників технічної служби дистанції електропостачання і фахівців ТП . 

Для будь-якого потенційного порушення процесу ТО і Р, дефекту або 

відмови устаткування, згідно методики FMEA, визначаються три показники по 

трьох критеріях (шкала від 1 до 10) [271-279]: 
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• коефіцієнт тяжкості порушення ( SK ), враховує значення наслідків цього 

порушення і-ї операції ТО і Р (тяжкість наслідків прояву причин порушення 

(відмов)). Ймовірність SP  того, що вийде з ладу устаткування ТП (маловірогідно 

=1; майже напевно =10); 

• коефіцієнт частоти порушення операції ( OK ), оцінка частоти (ймовірність  

OP  відмови) порушення і-ї операції ТО і Р. Небезпека порушення (вплив 

незначний =1; надзвичайний вплив = 10); 

• коефіцієнт ( DK ), враховує ймовірність DP , оцінка ймовірності 

невиявлення порушення і-ї операції ТО і Р до прояву його наслідків (на ранніх 

стадіях). Можливість виявлення порушення (виявлення ймовірне = 1; виявлення 

малоймовірне = 10). 

Для перших двох критеріїв ця шкала зростає, тобто чим вище значущість або 

частота появи порушення, тим вище відповідні оцінки. Для третього критерію 

шкала спадає – чим вище можливість виявлення цього порушення, тим нижче 

відповідна оцінка.  

Для розрахунку критичності порушення операції ТО і Р можна 

використовувати інтегральну оцінку критичності цього порушення ( RK ), так зване 

Risk Priority Number (RPN) – пріоритетне число ризику (ПЧР), яке обчислюється як 

множення  розглянутих вище  коефіцієнтів:  

                                                R S O DK K K K= ⋅ ⋅ .                                              (5.2) 

По потенційних відмовах, що мають значення RPN вище критичного, 

розробляються необхідні заходи щодо мінімізації ризику їх появи. Для проведення 

FMEA на дистанції електропостачання створюється спеціальна міжфункціональна 

команда, склад якої визначається видом FMEA. FMEA -команда за допомогою 

інтелектуального методу (мозкового штурму) визначає потенційні дефекти 

системи або процесу, складає їх перелік, оцінює по трьох вищезгаданих критеріях, 

розраховує значення RPN і порівнює їх з критичним значеннями, пропонує 

рішення по мінімізації впливу аналізованих дефектів (відмов).    

Процес вироблення оцінки ризику в основному складається з таких етапів: 
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• визначення інтенсивності відмов λ ; 

• оцінка ймовірності SP  виникнення порушення (відмови) за допомогою 

інтенсивності відмов λ ; 

• оцінка тяжкості наслідків SK  виникнення порушення (колонка 4); 

• оцінка ймовірності DP  виявлення дефекту; 

• розрахунок пріоритетного числа ризику RPN (колонка 9).     

Інтенсивність відмов ( )tλ  системи при виникненні порушення (відмови) в 

період [ , ]t t t+ ∆  після проведення ТО і Р за умови, що система була включена в 

момент 0t =  і в період [0, ]t  працювала безвідмовно, можна розрахувати за 

формулою 

                                           

( )
( )( )

1 ( ) ( )

S

S

dP t
f t dtt
F t P t

λ = = −
−

,                                    (5.3) 

 де ( )SP t  – функція розподілу вірогідності безвідмовної роботи системи, яка 

може визначатися через інтенсивність відмов ( )tλ : 

                                                    0

( )

( )

t

t dt

P t e
λ−∫

=  .                                            (5.4) 

При 0t = , ( 0) 1P t = = . 

( )F t – функція розподілу в часі вірогідності відмови SP  і ( )f t  відповідно 

щільність цього розподілу для випадкової величини (відмова якого-небудь 

компонента системи), які пов'язані між собою виразами 

                                               
0

( ) ( ) ( )
t

F t f t d t= ∫                                                  (5.5) 

за умови, що 

                                             
0

( ) ( ) 1
t

f t d t =∫  і 0t ≥                                               (5.6) 

Для стаціонарних процесів з постійною інтенсивністю відмов  λ  часто 

використовуваними функціями розподілу є експоненціальний розподіл 
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                                                   ( ) 1 tF t e λ−= −                                                    (5.7) 

і розподіл Вейбулла–Гнеденко 

                                                      ( )( ) 1 tF t e λ β−= − ,                                             (5.8) 

де 0...β = ∞  означає коефіцієнт, що дозволяє точніше визначити реальну 

зміну функції розподілу. 

Ризик R  суб'єктивна міра оцінки тяжкості наслідків і вірогідності 

виникнення відмови за заданий  період часу (використовуваний для аналізу). Ризик 

R   визначається як множення щільності вірогідності P  настання небезпечної події, 

яка призводить до виникнення збитку, і міри завданого збитку S  (міра тяжкості 

збитку): 

                                                        R P S= ⋅ ,                                                         (5.9) 

де щільність вірогідності P  обчислюється за допомогою множення 

вірогідностей, а саме вірогідності 1P , що описує вірогідність настання збитку, і 

умовної вірогідності 2P  настання збитку, який, проте, не буде виявлений: 

                                                       1 2R P P S= ⋅ ⋅ .                                               (5.10) 

У FМЕА теж аналізується міра ризику настання збитку. Проте в FМЕА 

визначається не вірогідність настання збитку, а виробляється оцінка міри 

небезпеки цього дефекту з допомогою пріоритетного числа ризику RPN (ПЧР). 

Рівняння (5.10) видозмінюється шляхом заміщення складових його чинників 1P , 2P  

і S  чинниками OK  (частота настання), DK  ( частота виявлення) і SK (тяжкість 

наслідків відмови). 

                                                 O D SRPN K K K= ⋅ ⋅ .                                           (5.11) 
 
Величина RPN може набувати значень від 1 до 1000 і служить оцінкою рівня 

ризику цієї відмови. Одне з основних завдань проведення FMEA – виявлення 

відмов з максимальними RPN і їх послідовне зниження. На практиці зазвичай 

орієнтуються на граничне значення RPN  як правило, не вище 100…125 (критичне 
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значення RPN). Це значення проте не є універсальним, оскільки в різних областях 

як сама верхня межа, так і відповідність критеріїв оцінки на шкалі для SK , OK  і 

DK  носять різний характер. Необхідно далі враховувати, що індивідуальні оцінки 

для для SK , OK  і DK  не повинні перевищувати 8 балів без того, щоб провести 

повторну грунтовну перевірку: 

• SK  > 8  –  неприпустимий стан системи / порушення нормативних вимог, 

ризик для безпеки; 

• OK  > 8  –  дефект з особливо частим виникненням; 

• DK  > 8  –  дефект, що абсолютно не виявляється. 

Виявлені "вузькі місця" системи ТО і Р силового електрообладнання ТП, для 

яких RPN буде більше 100...125, піддаються змінам, тобто розробляються 

коригувальні заходи [277, 279]. Унаслідок цього, наступним етапом підвищення 

ефективності системи ТО і Р ТП є проведення оцінки результатів аналізу 

(поліпшення якості ) системи.  

Для пріоритетних чисел ризику RPN > 100...125  і / або окремих оцінок для  

SK , OK  чи DK   > 8 необхідно виробити заходи з поліпшення системи ТО і Р ТП. 

Тут виникають різні принципові підходи, які різняться в їх ефективності і мірі дії 

на оцінки величин SK , OK чи DK : 

• Недопущення виникнення причин відмови: 1OK = .                               

• Створення перешкод на шляху виникнення причин відмови: OK  

зменшуєтьс.я 

• Зменшення впливу наслідків відмов : SK   зменшується. 

• Підвищення вірогідності виявлення відмов: DK    зменшується. 

Заходам, спрямованим на запобігання відмовам, виходячи з економічних 

міркувань, необхідно віддавати перевагу перед заходами щодо виявлення відмов. 

Хоча заходи щодо виявлення відмов і підвищують вірогідність виявлення, однак 

вони не ведуть безпосередньо до поліпшення якості процесу ТО і Р. Також далеко 
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від ідеального рішення зниження тяжкості наслідків відмов, оскільки вона вимагає 

великих витрат. Як правило, тяжкість наслідків в основному знижують 

конструктивними заходами, наприклад резервуванням. Тому зниження кількості 

можливих відмов (дефектів) устаткування ТП, за рахунок вдосконалення системи 

ТО і Р, має бути першочерговим завданням заходів по поліпшенню якості системи 

обслуговування. При цьому важливо чітко прояснити розподіл відповідальності і 

контролю сторін, що беруть участь в системі ТО і Р. Розроблені заходи з 

поліпшення якості мають бути зафіксовані в плані реалізації з прив'язкою за часом 

з урахуванням тривалості їх реалізації і очікуваної вартості. 

У оцінці результатів мають бути документовані наслідки заходів по 

поліпшенню якості системи ТО і Р. Для цього повторно проводитися оцінка міри 

ризику. Поліпшення якості вважається досягнутим, якщо нове пріоритетне число 

ризику RPN  після удосконалення системи має менше значення чим раніше. Після 

реалізації запланованих заходів параметри оцінок нового поліпшеного стану 

системи ТО і Р тягових підстанцій електрифікованих залізниць переносяться в 

актуальний опис і вносяться до формуляру FMEA. 

 

5.4 Розробка методики розрахунку ризиків операцій та підпроцесів 

технічного обслуговування і поточного ремонту трансформатора  

ТДТН- 25000/150-70 У1 ТП ЕЧ 2 

Для встановлення критичних операцій процесу ТО і Р - проведемо аналіз 

можливих небезпек, причин порушення і потенційних наслідків порушень при 

організації технічного обслуговування силового електроустаткування ТП ЭЧ-2 з 

використанням розробленої методики (рис. 5.5). 

Для вирішення поставленого завдання, згідно із запропонованою методикою 

(рис. 5.5), для кожного елементу операції вибраного рівня структуризації складемо 

перелік потенційних порушень при проведенні ТО і Р, після чого вивчається вплив 

кожного порушення на функціонування підпроцесу і процесу ТО і Р в цілому, а 

також технічного стану устаткування ТП. 
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 Результати аналізу (фрагмент) [1, 5-7] підпроцесу поточного ремонту 

трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 ТП постійного струму наведені в таблиці 

5.4. 

Таблиця 5.4 – Поточний ремонт трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 
№ 
по
р. 

Найменування 
підпроцесу / 
операції 

Критичне 
порушення 

Потенційна 
причина 

Потенційні 
наслідки 

Порушення термінів 
подачі інформації 

Людський 
 чинник 

Зрив термінів ПР 

Погана підготовка 
інструменту 

Людський  
чинник 

Збільшення часу 
ПР, низька якість 
робіт 

Низька якість 
ремонтних 
матеріалів (чи їх 
відсутність) 

Відсутність 
аналізу і 
контролю 
поточних запасів 

Скорочення 
терміну служби 
устаткування (Зрив 
термінів ремонту) 

1 Підготовчі 
роботи і допуск  
до роботи 

Неякісний облік 
робіт  

Людський чинник Неякісне 
планування 
термінів ПР  

2 Зовнішній огляд 
трансформатора 

Не підтягнуті 
болтові кріплення 
заземлення 

Не виконання 
технологічної 
карти 

Погіршення 
контактного 
з'єднання 

3 Перевірка опору 
обмоток ізоляції 

Низька якість 
перевірки 

Відсутність 
сучасної 
апаратури виміру 

Зменшення 
терміну 
експлуатації  

4 Аналіз масла з бака 
трансформатора 

Незадовільна якість 
аналізу 

Відсутність 
сучасної 
апаратури 
діагностування 

Зменшення 
терміну 
експлуатації, 
відмова  
трансформатора 

5 Перевірка газового 
захисту 

Незадовільна якість 
перевірки 

Погано навчений  
виконавець робіт 

Відсутність 
сигналізації 
(вірогідність не 
відключення 
трансформатора) 

N …………………….. …………………….. ………………… …………………… 
 

 
На першому етапі використовуючи результати аналізу підпроцесу 

поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 ТП постійного струму 

(таблиця. 5.4) визначимо  коефіцієнт, що враховує тяжкість  відмов S . У таблиці 

5.5 наведено  критерії значущості з вказівкою балів коефіцієнтів наслідків. 
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Таблиця 5.5 – Шкала значущості ( S ) ризику 
 

Наслідок Значення наслідку відмови Коефіцієнт SK  
Дуже незначний Порушення ТО і Р не впливають на  

експлуатаційні показники 1-2 

Незначний Дефекти підлягають ремонту і легко 
усуваються 3-4 

Значний Відмови  викликають поступову втрату 
безпеки  і зниження експлуатаційних 

характеристик
5-6 

Критичний Дефекти здатні викликати  аварії 7-8 
Катастрофічний Відмова погрожує безпеці (небезпека для 

життя і здоров'я людей, відмові пристроїв) і 
суперечить нормативним документам 

9-10 

 
На другому етапі проведення FMEA-аналізу визначимо потенційні причини  

для кожної з можливих невідповідностей (таблиця. 5.4). Для зручності і повноти 

виявлення причин доцільне застосування діаграми Ісікави, дерева відмов, 

структурних, функціональних моделей і так далі. 

Для кожної потенційної причини визначимо коефіцієнт, що враховує  

ймовірність виникнення дефекту O . При цьому проводиться експертна оцінка  

частоти появи цієї причини – коефіцієнт частоти порушення операції ( OK ). 

Коефіцієнт змінюється від 1 (дуже рідкісні дефекти)  до 10 (постійно виникаючі 

дефекти) і приведений в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 – Шкала прогнозованої ймовірності виникнення  
дефекту  (O ) 

 
Ймовірність 

ризику Критерій виникнення дефекту 
Коефіцієнт 

OK  

Дуже низька Ризик появи дефекту маловірогідний. 
Вірогідність близька до нуля 1-2 

Низька Дуже незначна  вірогідність 3-4 
Середня Середня вірогідність 5-6
Висока Процес ТО і Р відповідає проектам,   при 

застосуванні яких у минулому мала місце 
велика кількість відмов 

7-8 

Дуже висока Поява дефекту неминуча 9-10 
 

На третьому етапі для кожного дефекту і кожної окремої причини його 

появи визначимо коефіцієнт, для кожної операції підпроцесу поточного ремонту 
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трансформатора, що враховує ймовірність виявлення відмови до появи його 

наслідків або вірогідність пропуску відмови - D . Кількісна оцінка коефіцієнта D  

виконується за шкалою, яку подано в таблиці 5.7. 

 
Таблиця 5.7 – Шкала ймовірності виявлення  ризику ( D ) 

 

Ймовірність 
виявлення 

Ймовірність 
виявлення невідповідностей на основі 
передбачаючих операцій контролю 

Коефіцієнт 
DK  

Дуже низька Виникаючі відмови виявити не можливе (немає 
доступу або можливості для контролю). 

"Прихований дефект". 
10 

Низька Виявлення виникаючих відмов скрутне / 
технологічні перевірки неефективні 8-9 

Середня Відмови складно ідентифікувати при контролі і 
випробуваннях 7-6 

Помірна Виявлення невідповідностей малоймовірне 5-4 
Висока Ідентифікувати відмови легко 3 

Гарантована Виникаючі відмови явно розпізнаються 
(ймовірність виявлення >95%) 1 

 

На четвертому етапі, використовуючи результати аналізу підпроцесу 

поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 ТП (таблиця 5.4), 

проведемо розрахунок критичності порушення операцій ТО і Р, для підпроцесу 

поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1. Розрахунок 

проведемо по формулі (5.11). Результати  розрахунку критичності порушення 

операцій ТО і Р підпроцесу поточного ремонту трансформатора  наведені в  

таблиці 5.8. 

 
Таблиця 5.8 – Розрахунок критичності порушення операцій ТО і Р, для 

підпроцесу поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 
 

Номер операції Коефіцієнт 
SK  

Коефіцієнт 
OK  

Коефіцієнт 
DK  

Критичність 
порушення 
операції  

( 1)RK RPN  
1 6 6 3 108 
2 7 3 3 63 
3 8 7 8 448 
4 7 8 5 280 
5 9 7 3 189 
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На наступному етапі проведемо ранжирування критичних порушень і відмов, 

для яких критичність операції ( )RK RPN  перевищує межу (100…125),  а також 

розроблені дії, що знижують коефіцієнти-критеріїв ризику. З цією метою були 

розроблені організаційні і технічні рішення які спрямовані на запобігання 

можливим відмовам, мінімізацію ймовірності появи виявлених потенційних відмов 

шляхом вдосконалення системи ТО і Р, правил експлуатації, вдосконалення 

методів діагностики і контролю якості та введенню спеціальних заходів по 

попередженню, виявленню і усуненню дефектів, тощо. 

Результати  розрахунку критичності порушення операцій ТО і Р підпроцесу 

поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1, після прийнятих 

заходів по вдосконаленню системи ТО і Р і повторного аналізу можливих причин 

порушення і потенційних наслідків порушень,  наведені в таблиці 5.9. 
 
Таблиця 5.9 – Розрахунок критичності порушення операцій ТО і Р, для 

підпроцесу поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 (після 
усунення (зменшення) потенційних причин порушень) 

 
Номер операції Коефіцієнт 

SK  
Коефіцієнт 

OK  
Коефіцієнт 

DK  
Критичність 
порушення 
операції 

( 2)RK RPN  
1 4 4 3 48 
2 5 2 3 30 
3 8 5 7 280 
4 7 6 5 210 
5 7 5 3 105 

 
За розрахованими даними критичності порушення операції RPN  для 

підпроцесу поточного ремонту трансформатора до усунення потенційних причин 

порушення (таблиця. 5.8) і після усунення (таблиця. 5.9), побудуємо графік 

критичності операцій підпроцесу поточного ремонту трансформатора (рис. 5.6). 
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125

 
 

Рисунок 5.6. – Критичність операцій підпроцесу поточного ремонту 
трансформатора ТДТН- 25000/150-70 У1 

 
На рис. 5.6: 1RPN  - критичність порушення операцій (1, 2, 3, 4, 5) підпроцесу 

поточного ремонту трансформатора за результатами первинного аналізу; 2RPN – 

критичність порушення операцій (1, 2, 3, 4, 5) підпроцесу поточного ремонту 

трансформатора після усунення потенційних причин порушення операцій 

(вдосконалення системи ТО і Р). 

Як бачимо, найбільш критичними операціями в підпроцесі  поточного 

ремонту трансформатора є: операції  3 ( RPN = 448 > 125), 4 ( RPN = 280 > 125)  і 5 

( RPN = 189 > 125) до вдосконалення системи і операції та 3 ( RPN = 280 > 125) і 4 

( RPN = 210 > 125) після вдосконалення системи технічного обслуговування. 

На заключному етапі, використовуючи результати аналізу можливих 

небезпек причин порушення і потенційних наслідків порушень при організації 

технічного обслуговування силового електроустаткування ТП ЭЧ- 2 [5, 6, 254], 

проведемо розрахунок критичності наступних підпроцесів: №1 - планування робіт 

по технічному обслуговуванню, №2 - профілактична перевірка (огляд), №3 - 

поточний ремонт, №4 - міжремонтні випробування, №5 - капітальний ремонт 

устаткування, №6 - фінансування робіт по технічному обслуговуванню.  

Для розрахунку критичності вказаних підпроцесів використаємо вираз 

інтегральної оцінки критичності порушення ( RPN ) RK  (вираз 5.11),  а також 

вирази: 
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- критичність j ї−  операції підраховується на основі критичності i ого−  

порушення операції з урахуванням її значущості (ваги) : 

 

                                                   
1

m

j i i
i

RPN RPN K
=

= ⋅∑  ,                                        (5.12) 

 
де jRPN  – критичність j тої−  операції, iK  - ваговий коефіцієнт значущості 

порушень  i ого−  порушення. Ваговий коефіцієнт визначається експертним 

шляхом, причому 1iK =∑ ; 

- критичність  q ого−  підпроцесу розраховується на основі критичності 

j тої−  операції з урахуванням її значущості: 

                                                
1

n

q j j
j

RPN RPN K
=

= ⋅∑ ,                                        (5.13) 

де jK – ваговий коефіцієнт значущості порушень j-ї операції, причому  

1jK =∑ .  

Також необхідно враховувати те що величина RPN може набувати значення 

від 1 до 1000 та служить оцінкою рівня ризику відмови. Одне з основних завдань 

проведення FMEA це виявлення відмов з максимальними RPN і їх послідовне 

зниження. Заздалегідь встановлене максимально прийнятне значення RPN по цій 

потенційній відмові (як правило, не вище 100…125) є критичним значенням RPN. 

За розрахунковими даними критичності підпроцесів № 1,  № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6 системи ТО і Р силового електроустаткування ТП побудуємо порівняльний 

графік критичності, відносно встановленого експертами критичного значення 

125RPN =  (рис. 5.7). 

Як видно з графіка (рис. 5.7), найбільш критичними підпроцесами організації 

технічного обслуговування силового електроустаткування ТП ЕЧ-2 є: підпроцес  

№ 6 – фінансування робіт по технічному обслуговуванню ( 6RPN  = 175,3 > 125); 

підпроцес № 3 – поточний ремонт ( 3RPN  = 170,8 > 125); підпроцес № 5 – 

капітальний ремонт устаткування ( 5RPN = 156,1 > 125). Для вирішення цієї 

проблеми  необхідно продовжувати роботу по розробці заходів з метою 
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поліпшення якості і безперервного вдосконалення системи ТО і Р силового 

електроустаткування ТП. Дані про проведені заходи  мають бути зафіксовані в 

плані реалізації з прив'язкою за часом з урахуванням тривалості їх реалізації і 

очікуваної вартості. 
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Рисунок 5.7 – Критичність підпроцесів  ТО і Р 
силового електрообладнання ТП 

 
Підпроцеси:  № 1 – планування робіт з технічного обслуговування ( 1RPN  = 

120,6),  № 2 – профілактична перевірка ( 2RPN  = 137,5) і № 4 - міжремонтні 

випробування ( 4RPN  = 128,2) знаходяться на межі критичності. Ці підпроцеси 

вимагають своєчасного корегування організації і проведення технічного 

обслуговування силового електрообладнання ТП. 

Запропонована методика безперервного вдосконалення системи ТО і Р 

тягових підстанцій дозволяє здійснювати аналіз критичності операцій і підпроцесів 

системи, а також визначати область оперативного втручання в процес технічного 

обслуговування і ремонту устаткування при експлуатації, упродовж життєвого 

циклу. 
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5.5 Розробка методу підвищення якості та ефективності системи 

технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій  

Міждержавний стандарт ГОСТ 15.601-98 «Техническое обслуживание и 

ремонт техники» визначає: якість виробу після технічного обслуговування і 

ремонту забезпечується якістю системи ТО і Р. З аналізу існуючого різноманіття 

варіантів розробки методів удосконалення системи ТО і Р та практичний досвід 

дистанцій електропостачання залізниць показує, що підвищення якості системи 

досягається рішенням індивідуальних  завдань  в трьох основних 

взаємообумовлених напрямах: технічному, економічному і організаційному [6, 

270, 280, 282, 284].  Однак, зміст цих напрямів потребує вирішення наступних 

важливих проблем, а це: удосконалення стратегії ТО і Р обладнання відповідно до 

експлуатаційних даних про його надійність; удосконалення експлуатаційної і 

ремонтної документації; удосконалення організації ТО і Р, у тому числі 

матеріально-технічного забезпечення; удосконалення технологічних процесів ТО і 

Р; оптимізація складу виконавців ТО і Р, тощо. Для визначення ефективності 

даного підходу розробимо узагальнюючий показник оцінки якості системи ТО і Р. 

На цей час подібний показник у стандартах системи ТО і Р відсутній [43]. 

Практично формування методу для дослідження різних систем дискретних 

паралельних асинхронних процесів може здійснюватися на основі різних підходів і 

у тому  числі на основі матриць знань [240, 281,  283]. Для підвищення якості 

системи ТО і Р ТП тягового електропостачання електричного транспорту за 

допомогою даного методу необхідно охопити всі основні аспекти функціонування 

системи, а це можливо тільки при розгляді проблеми з різних сторін (об’ємна 

побудова системи). Практичне завдання удосконалення системи полягає в розробці 

моделі яка  на основі науково - методичного апарату дозволить вирішувати 

завдання створення, використання і оцінки ефективності системи ТО і Р ТП. 

Основним завданням моделі є наукове забезпечення процесу створення системи 

технічного обслуговування силового електрообладнання ТП за рахунок 

правильного оцінювання ефективності рішень, що приймаються та вибору 

раціонального варіанта технічної реалізації системи ТО і Р. 
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Згідно сучасних вимог [6, 280, 284] система ТО і Р ТП має бути орієнтована 

на вирішення: 

• регулярного процесу на всіх етапах життєвого циклу силового 

електрообладнання, здійснювати оптимізацію вимог до ТО і Р та вибору 

афективній стратегії обслуговування;  

• підвищення експлуатаційної надійності силового електрообладнання ТП та 

виявленню потенціальних критичних ризиків експлуатації обладнання та їх оцінка; 

• впровадженню процесно – орієнтованого підходу діагностування 

обладнання та визначенню ресурсу з урахуванням експлуатаційних факторів; 

• застосування сучасних методів моделювання системи ТО і Р з метою 

безперервного удосконалення системи (FMEA методология); 

• підвищення ефективності управління системи ТО і Р та рівню 

інтелектуалізації і автоматизації системи; 

• рівень фінансування, матеріально – технічного забезпечення ТО і Р 

обладнання; 

• якість виконання робіт ремонтними бригадами; 

• контроль ефективності та якості ТО і Р ТП, тощо. 

При побудові такої системи необхідно об'єднати усі засоби, методи і заходи, 

які використовуються для підвищення експлуатаційної надійності устаткування 

ТП в єдиний, цілісний механізм підвищення якості системи технічного 

обслуговування і ремонту. 

З метою вирішення вище розглянутих завдань можна пропанувати модель  

удосконалення та підвищення якості і ефективності системи ТО і Р силового 

електрообладнання ТП, яка відображена на рис. 5.8. 

Сучасна система ТО і Р ТП повинна володіти наступними властивостями : 

• функціонувати в умовах високої невизначеності початкової інформації; 

• простота впровадження, універсальність, комплексність, практична 

спрямованість, можливість нарощування.  

Можливості системи ТО і Р ТП повинні дозволяти: 

• оперативно реагувати на зміни умов функціонування ТП; 
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• контролювати стан експлуатації силового електрообладнання ТП в умовах 

невизначеності; 

• встановити взаємозв’язок між якістю системи обслуговування та 

експлуатаційною надійністю силового електрообладнання; 

• вибір оптимальної стратегії обслуговування обладнання ТП;  

• застосовувати методику оцінки рівня якості системи ТО і Р силового 

електрообладнання ТП, тощо. 
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Рисунок 5.8 – Модель комплексного удосконалення та підвищення якості і 
ефективності системи ТО і Р силового електрообладнання ТП 
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Вирішення зазначених проблем дає можливість мати найповніше уявлення 

про стан удосконалення та підвищення якості системи технічного обслуговування і 

ремонту та підвищення експлуатаційної надійності силового електрообладнання 

ТП. 

Якісне виконання загальної кількості завдань комплексного удосконалення 

розглянутої системи ТО і Р ТП (рис. 5.8) можна оцінити за допомогою 

узагальненого показника якості системи [285, 286].  Для проведення експертизи 

якости системи ТО і Р можна застосовувати методи експертних оцінок - це методи 

організації роботи з фахівцями-експертами та обробок висновків експертів [6, 240, 

244]. Результати експертних оцінок виражаються в кількісній і / або якісній формі з 

метою підготовки інформації для ухвалення рішень. Для проведення експертизи 

створюють експертну групу, яка і організує за дорученням керівництва дистанції 

електропостачання діяльність експертів з оцінки якості удосконалення системи ТО 

і Р силового електрообладнання ТП. Для спрощення процедури збору і обробки 

результатів експертного попиту доцільно автоматизувати цей процес за допомогою 

діалогових засобів взаємодії «експерт-ЕОМ». 

Розроблена модель комплексного удосконалення та оцінки якості і 

ефективності системи ТО и Р ТП дозволяє: оперативно реагувати на зміни умов 

функціонування силового електрообладнання ТП; визначати найбільш ефективні 

стратегії ТО і Р електрообладнання ТП в умовах невизначеності функціонування 

дистанції електропостачання; задавати (імітувати) різні умови експлуатації 

обладнання ТП для вибору оптимального варіанта обслуговування та досягнення 

необхідного рівня якості системи ТО і Р; контролювати стан удосконалення 

системи  тощо. 

 

5.6 Розробка методу та математичної моделі комплексного показника 

якості системи технічного обслуговування тягових підстанцій  

Якість системи технічного обслуговування і ремонту силового 

електрообладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць може бути 

оцінена множиною різних показників (одиничних, групових, комплексних), кожен 
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з яких має кількісний або якісний характер. Зв'язки між показниками, в термінах 

яких описується процес організації та проведення ТО і Р ТП, мають складну 

структуру. У загальному випадку деякі показники можуть бути виражені через 

інші, які розташовані на одному або різних рівнях моделі процесу обслуговування і 

діагностування обладнання. Як показує теорія та практика діагностування [6, 193], 

дуже поширеним підходом аналізу даних діагностики обладнання є перехід від 

деякої множини показників (найчастіше одиничних), значення яких можуть бути 

легко виміряні (обчислені) при великій їх кількості, до невеликого числа 

інтегральних показників які функціонально пов'язані з вихідними. Основною 

метою переходу від множини одиничних показників в групові, а останніх в 

комплексні, є отримання значень показників, які характеризують досягнуту якість 

системи ТО і Р і (або) її окремих складових. Оцінка системи ТО і Р обладнання ТП 

визначається ступенем (повнотою) виконання вимог, які ставляться до системи ТО 

і Р. Для здійснення даної оцінки необхідно здійснити формальну постановку 

завдання перетворення показників якості складових системи обслуговування в 

комплексні. 

У основу оцінки якості системи покладемо початкові експертні дані 

визначення рівня комплексного показника якості системи. Для проведення 

експертизи створюється експертна група та  розробляються рекомендації по 

проведенню експертизи [286, 287]. З метою проведення експертизи для різного 

типу обладнання складається "Карта оцінки об'єкту експертизи", для прикладу, 

автор пропонує варіант формалізованого документу оцінки якості обслуговування 

електрообладнання ТП експертами (таблиця 5.10). 

У експертних дослідженнях, як правило, використовують три типи питань - 

закриті, відкриті і напіввідкриті. При відповіді на закриті питання можна вибирати 

лише із заздалегідь сформульованих укладачами анкети варіантів відповіді. У 

відповіді на відкрите питання викладається думка експерта у вільній формі. 

Напіввідкриті питання займають проміжне положення – окрім вибору серед 

перерахованих в карті оцінки варіантів, можна додати свої міркування та думки.  
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Таблиця 5.10 – Карта оцінки якості системи ТО і Р електрообладнання ТП 

Складові етапів (методів) експертизи Варіанти оцінки Напрями 
оцінки 

1. Наукова значущість прийнятої стратегії 
системи ТО і Р силового електрообладнання 
ТП 

1. Виключно висока  
2. Значна  
3. Невисока  
4. Невизначна (нині) 
5. Відсутня  

2. Практична значущість прийнятої стратегії 
обслуговування 

1. Виключно висока  
2. Значна  
3. Невисока  
4. Невизначна (нині) 
5. Відсутня  

3. Наукова новизна, оригінальність прийнятої 
стратегії обслуговування 

1. Не має аналогів  
2. Немає аналогів в країні, є за кордоном  
3. Немає аналогів за кордоном, є в країні 
4. Є відомості про окремі вітчизняні і 
зарубіжні аналоги  
5. Наукова новизна відсутня  

4. Методи і способи досягнення 
мети підвищення якості системи ТО і Р 

1. Нові  
2. Сучасні  
3. Традиційні  
4. Застарілі  
5. Неадекватні  

5. Потенціал виконавців проведення 
ТО і Р електрообладнання ТП 

1. Достатній  
2. Недостатній в частині наукового 
забезпечення (досвіду роботи) 
3. Недостатній в частині матеріально-
технічної бази  
4. Недостатній в частині досвіду складу 
ремонтних бригад  
5. Даних для оцінки недостатньо  

6. Термін виконання робіт з ТО і Р силового 
електрообладнання ТП 
 

1. Реальний  
2. Завищений  
3.Занижений  
4. Даних для оцінки недостатньо  

7. Вартість робіт (об'єм фінансування) з ТО і Р 
силового електрообладнання ТП 
 

1. Прийнятна  
2. Завищена  
3.Занижена  
4. Даних для оцінки недостатньо  

8. Рекомендації пріоритету заходів і робіт  
підвищення якості системи ТО і Р ТП 
 
 

1. Заходи (роботи) першочергової 
важливості  
2. Заходи (роботи)  високої важливості  
3. Заходи (роботи)  представляють 
певний інтерес  
4. Заходи (роботи) представляють 
незначний інтерес, але заслуговують на 
підтримку за наявності достатніх засобів  
5. Заходи (роботи) підтримки не 
заслуговують  

9. Підвищення експлуатаційної надійності 
силового електроустаткування ТП 

1. Виключно високе 
2. Значне  
3. Невисоке  
4. Невизначено (нині) 
5. Відсутній  

10. Контроль ефективності та якості системи 
ТО и Р ТП 

1. Виключно високе 
2. Значне  
3. Невисоке  
4. Невизначено (нині) 
5. Відсутній 

Тощо…………………………………… …………………………………… 

Технічні 
Економічні 
Організаційні 
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Визначення рівня показника якості системи ТО і Р ТП може здійснюватися 

на основі бальних, лінгвістичних і інтервальних оцінок експертів які виражаються 

в кількісній і/або якісній формі [243, 252, 287]. Завдання експертної комісії – 

вибрати оптимальну стратегію системи ТО і Р ТП. Є два принципово різних 

підходи до рішення цієї задачі [287].  

Перший підхід заснований на порівнянні існуючих систем ТО і Р. 

Наприклад, кожен з експертів вибирає систему відповідно до своїх міркувань. 

Отримані від експертів впорядкування (ранжування) обробляються тими або 

іншими математичними методами з метою розрахунку підсумкової думки комісії 

експертів. 

Другий підхід має на меті порівняти важливість різних показників якості 

системи ТО і Р та побудувати інтегральний показник якості (рейтингову оцінку), за 

допомогою якої можна упорядкувати розглянуті системи ТО і Р за якістю 

(розрахувати рейтинг систем). 

У цьому випадку, з метою обробки результатів експертних оцінок та 

визначення результуючих показників підвищення якості системи ТО и Р, можна 

застосувати  адитивний, мультиплікативний або максимінний результуючі 

показники [72, 287]. 

Адитивний показник є сумою зважених нормованих частинних показників 

підвищення якості системи ТО і Р ( яП ) та має вигляд 

                                                    
1

m

я i i
i

П q
=

= α∑ ,                                               (5.14) 

де iq  – дійсне значення показників рівня виконання вимог підвищення 

якості системи ТО і Р силового електрообладнання ТП; iα – коефіцієнт відносної 

важливості напряму підвищення якості системи обслуговування силового 

електрообладнання ТП; 0 1яП≤ ≤ , 0 1іa≤ ≤ , 
1

1
m

i
i

a =∑ .  

Чим більше значення яП , тим більше він впливає на підвищення якості 

функціонування системи; 
1

1
m

i i
i

q
=
α =∑ ; 0iα > ; 1,i m= . 
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Мультиплікативний показник утворюється шляхом перемножування 

частинних показників з урахува їх вагових коефіцієнтів і має вигляд 

                                                             i
m a

я ii
П q= Π ,                                              (5.15) 

де iq  і iα  мають той же сенс, що і в адитивному показнику. 

Максимінний показник. У ряді випадків вид результуючої цільової функції 

достатньо важко обґрунтувати або застосувати. У подібних випадках можливим 

простим шляхом рішення задачі є застосування максимінного показника. В цьому 

випадку правило вибору оптимальної системи підвищення якості ТО і Р ТП ( oS ) 

має вигляд 

                    { }1
1max( )min(1 ) ( ),... ( ),... ( )i ma aa

i mS M i m q S q S q S∈ ≤ ≤ ⋅                 (5.16) 

Максимінний показник підвищення якості системи ТО і Р забезпечує 

якнайкраще (найбільше) значення якнайгіршого (найменшого) з частинних 

показників якості. 

Проте велика кількість показників рівня виконання вимог підвищення якості 

системи ТО і Р силового електроустаткування ТП  може привести до втрати 

об’єктивності визначення коефіцієнтів важливості iα . Тому, перспективним 

шляхом  вирішення цієї проблеми є визначення комплексного показника якості 

( яІ ) системи ТО і Р ТП з урахуванням  коефіцієнтів важливості показників 

системи з напрямів, методів та етапів підвищення якості ТО і Р  силового 

електрообладнання ТП. 

 Для визначення  комплексного показника якості системи ТО і Р силового 

електрообладнання  ТП з урахуванням  розглянутих умов та (5.14), автор пропонує 

наступний вираз   

                 
1 1 1 1 1 1

n m h n m h

я i k j ikj i i k k j j
i k j i k j

І q q q q
= = = = = =

= α ⋅ α ⋅ α = α ⋅ + α ⋅ + α ⋅∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑            (5.17) 

де 
1

1
n

i
i=
α =∑ , 

1
1

m

k
k=
α =∑ , 

1
1

h

j
j=
α =∑  - коефіцієнти відносної важливості напрямів, 

методів та етапів  підвищення якості системи обслуговування; ikjq  - дійсне 

значення показників рівня виконання вимог підвищення якості системи ТО і Р 
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силового електрообладнання ТП з напрямів, методів та етапів. Подібний показник 

оцінки якості системи ТО і Р відсутній в стандарті [2, 286].  

Згідно запропонованих  складових визначення  комплексного показника 

якості системи ТО і Р силового електрообладнання ТП, вираз (5.17), побудуємо 

матрицю якості системи (таблиця 5.11)  з врахуванням етапів, напрямів 

підвищення експлуатаційної надійності силового електрообладнання ТП (таблиця 

5.10). 

Таблиця 5.11 –  Матриця якості системи ТО і Р силового  
електрообладнання ТП 

Обладнання та напрями підвищення підвищення експлуатаційної надійності Послідовність 
підвищення 

експлуатаційної 
надійності  (етапи) 

Обладнання 1 
(010) 

Обладнання 2 
(020) 

…… 
(…) 

Обладнання N 
(0n0) 

100 Ія 111 Ія 112 Ія 113 Ія 121 Ія 122 Ія 123 …… Ія 1n1 Ія 1n2 Ія 1n3 

200 Ія 211 Ія 212 Ія 213 Ія 221 Ія 222 Ія 223 …… Ія 2n1 Ія 2n2 Ія 2n3 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

M00 Ія 
m11 

Ія 
m12 

Ія 
m13 

Ія 
m21 

Ія 
m22 

Ія 
m23 

…… Ія 
mn1 

Ія 
mn2 

Ія 
mn3 

 

На основі взаємозв'язків складових матриці підвищення експлуатаційної 

надійності силового електрообладнання ТП, які представлені в таблиці 5.11, 

сформовано вирази розрахунку  комплексних показників якості системи ТО і Р для 

обладнання (1, 2…N) та системи в цілому, згідно з формулами (5.14) та (5.17): 

1. 111 111 111яІ q= ⋅α  – комплексний показник якості системи ТО і Р при 

обслуговуванні обладнання 1 ТП, при виконанні рівня вимог підвищення 

експлуатаційної надійності з етапу 1 та технічного напряму 111. Де, q  – дійсне 

значення показників рівня виконання вимог підвищення експлуатаційної 

надійності силового електрообладнання ТП ; a – коефіцієнти відносної важливості 

напрямів, та етапів.  

2.  22 221 221 222 222 223 223яІ q q q= ⋅α + ⋅α + ⋅α  – комплексний показник якості 

системи ТО і Р при обслуговуванні обладнання 2 ТП, при виконанні рівня вимог 

підвищення експлуатаційної надійності обладнання з етапу 2 та напрямів: 

технічного, економічного, організаційного. 
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3. 1 1 1 1 3 3...яN n n mn mnІ q q= ⋅α + + ⋅α  – комплексний показник якості системи ТО і 

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

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

економічного; організаційного. 

4.  . 1 .1 2 .2 ....я системиТОіР я облад я облад яN облад NІ І І І= ⋅α + ⋅α + + ⋅α  – комплексний 

показник якості системи ТО і Р при обслуговуванні обладнання 1÷N  ТП, при 

виконанні рівня вимог підвищення експлуатаційної надійності обладнання з етапів 

1÷M та напрямів: технічного; економічного; організаційного. 

Як бачимо, згідно сформованих виразів, можна розрахувати комплексні 

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

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

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

силового електрообладнання  ТП з усіх етапів та напрямів –111÷ mn3. 

Розроблений метод визначення комплексного показника якості системи 

технічного обслуговування обладнання тягових підстанцій дозволяє:  задавати 

(імітувати) різні умови експлуатації обладнання ТП з метою досягнення 

необхідного рівня ефективності експлуатації та контролювати стан удосконалення 

системи ТО і Р.  

Розглянемо можливі варіанти представлення експертних даних і відповідні 

ним методики розрахунку кількісного комплексного показника рівня підвищення 

якості системи ТО і Р силового електрообладнання ТП [240, 287]: 

- ступінь оцінки виконання вимог при оцінці за бальною шкалою. 

Наприклад, в найбільш поширеній 5-ти бальній шкалі: jb = 5 – відмінно; jb = 4 – 

добре; jb = 3 – задовільно; jb = 2 – незадовільно; jb  = 1 – вельми незадовільно. Для 

оцінки (прогнозування) якості системи ТО і Р бальну оцінку опишемо таким 

чином: відмінно - якість системи повністю задовольняє вимогам; добре – майже 

задовольняє; задовільно – задовольняє в основному; незадовільно – не 

задовольняє; вельми не задовільно – повністю не задовольняє. Коли ступінь 

виконання вимог при оцінці за бальною шкалою визначається з врахуванням 
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важливості кожної вимоги ja : тоді показник оцінки рівня підвищення якості 

системи ТО і Р визначається з виразу 

                                               
1

m

я j j
j

В a b
=

= ∑  ,                                                       (5.18) 

де 1 5яВ≤ ≤ , 0 1ja≤ ≤ , 
1

1
m

j
j

a
=

=∑ . Дуже часто при бальній оцінці рівня 

виконання вимог зручно підсумкову оцінку мати в шкалі від 0 до 1  (0 1)яІ< < . У 

зв’язку з цим сформуємо шкалу відповідності: я яB І∼ ,  j jb q∼ , 1,j m= . 

Розрахунок комплексного показника оцінки рівня підвищення якості системи ТО і 

Р проводиться згідно (5.14) та (5.17); 

 - розрахунок показника підвищення якості системи ТО і Р з застосуванням 

лінгвістичної змінної. Наприклад, лінгвістична змінна «Показник якості системи 

ТО і Р» визначена на універсальній множині варіантів: ju ; 1i ,n= . Рівень показника 

оцінюватимемо термами – В (повністю задовольняє вимоги), ВС (майже 

задовольняє), С (задовольняє в основному), НС (не задовольняє), Н (повністю не 

задовольняє); 

- розрахунок показника підвищення якості системи ТО і Р із застосуванням 

інтервальної оцінки. Наприклад, 0,9 … 1 відповідає «5» або «В», 0,7 … 0,9 

відповідає «4» або «ВС», 0,5 … 0,7 відповідає «3» або «С», 0,3 … 0,5 відповідає 

«2» або «НС», 0 … 0,3 відповідає «1» або «Н». 

Нехай експертним шляхом отримані функції приналежності вимог до 

системи ТО і Р заданому рівню якості ( )ijuµ . Тоді, використовуючи 

співвідношення (5.17),  (5.18), можна отримати інтегральний показник якості 

системи ТО і Р ТП тягового електропостачання 

                                             
5

1 1
( )

j

m

я j j i j
j b

B a b u b
= =

= µ∑ ∑ .                                  (5.19) 

Розроблена математична модель визначення комплексного показника якості 

системи технічного обслуговування обладнання тягових підстанцій дозволяє:  

задавати (імітувати) різні умови експлуатації обладнання ТП для вибору 

раціонального варіанта обслуговування та досягнення необхідного рівня якості і 
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ефективності системи ТО і Р; контролювати стан удосконалення системи; 

визначати рівень дійсного комплексного показника якості системи. 

Метод та розрахунок визначення альтернативних варіантів підвищення 

якості обслуговування силового трансформатора ТДТН-25000/150-70 У1 ТП з 

врахуванням відносної важливості напрямів системи ТО і Р наведено в дод. Д. 

 

5.7 Висновки по розділу 5 

1. Розглянуто сучасні наукові підходи з управління технологічними 

процесами обслуговування тягових підстанцій з метою підвищення (збереження) 

необхідного рівня працездатності силового електрообладнання ТП. 

Сформульовано основні проблеми, які необхідно враховувати при створенні 

сучасних інтегрованих систем управління обслуговуванням складних технічних 

систем. Розроблено концепцію інформаційної системи управління технічним 

обслуговуванням і ремонтом обладнання ТП. 

2. Розроблена модель можливих технічних станів обладнання тягових 

підстанцій та різні варіанти їх поєднання в процесі експлуатації (з метою 

підвищення коефіцієнта готовності та коефіцієнта технічного використання) 

дозволяють характеризувати ефективність системи технічного обслуговування і 

ремонту та зменшення тривалості періоду перебування електрообладнання в 

несправному стані.  

3. Набув подальшого розвитку метод безперервного удосконалення 

технічного обслуговування і ремонту силового електрообладнання тягових 

підстанцій на основі процесного підходу, що дозволяє здійснювати аналіз 

критичності операцій і підпроцесів системи обслуговування електрообладнання, а 

також визначати область оперативного втручання в процес обслуговування при 

експлуатації устаткування упродовж життєвого циклу.  

4. Вперше вирішено науково-прикладну проблему комплексного підходу 

щодо підвищення ефективності системи технічного обслуговування силового 

електрообладнання тягових підстанцій та визначено показник якості системи, що 

дозволило оперативно реагувати на зміни умов утримання  тягових підстанцій, 
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контролювати технічний стан силового електрообладнання в умовах 

невизначеності, встановлювати  взаємозв’язок між якістю обслуговування та 

експлуатаційною надійністю обладнання, здійснювати вибір стратегії 

обслуговування обладнання та проводити оцінку якості системи обслуговування і 

ремонту тягових підстанцій.  


