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Актуальність теми
Залізничний транспорт є стратегічно важливим об'єктом економіки 

держави, що має значний вплив на розвиток країни в цілому. Дисертаційна 
робота присвячена дослідженню та вирішенню проблеми підвищення 
ефективності експлуатації силового електрообладнання тягових підстанцій 
електрифікованих залізниць.

Проблема надійності електроенергетичних об'єктів, діагностування та 
технічного обслуговування в системах електропостачання тяги поїздів 
магістральних залізниць та промислових енергосистем завжди була в полі зору 
багатьох учених. Розробкою теоретичних основ і методів організації, планування і 
управління ремонтом складних систем займалися такі вчені: П.Д. Андрієнко, Е. 
Ю. Барзілович, Р. Барлоу, Ф. Байхельт, Б. Є. Боднар, А.Г. Галкін, М. І. Капиця, 
А.Н. Россальський, В.А. Савельев , Н. М. Смірнов, Н. А. Северцев, В.М. Кутін та 
ін.

Однак, на цей час низка питань так і залишилася не до кінця вирішеною. 
Внаслідок відмов пристроїв електропостачання на залізницях України за 12 
місяців 2014 року було затримано 837 поїздів на 822 години проти 803 поїздів 
на 665 годин за аналогічний період 2013 року. Це на 4% більше за кількістю та 
на 19% більше за часом затриманих поїздів. За результатами несправності 
обладнання тягових підстанцій (ТП) у 2014 році затримано 80 поїздів (у 2013 
році -  52 поїзди).

Підтримання необхідного рівня надійності обладнання ТП 
електрифікованих залізниць України в процесі його експлуатації забезпечується 
системою технічного обслуговування і ремонтів. Традиційно ця система 
базується на проведенні планово-попереджувальних ремонтів (11І1Р) після 
певного часу напрацювання. Однак ця система не є оптимальною, оскільки 
іноді вона призводить до невиправданих відключень працездатного обладнання 
(зменшення коефіцієнта технічного використання), збільшенню трудовитрат та 
економічних втрат. При цьому застосування системи ППР ускладнюється 
недостатнім фінансуванням для проведення ремонтів в повному обсязі. Так, за 
2014 рік виконано ремонтів на суму 102 000 тис. грн., у порівнянні з 2013 роком 
витрати зменшилися на 38 167 тис. грн. (33%),

Досвід практики функціонування та утримання об’єктів енергетики в



Німеччині, СІЛА, Франції та інших країнах світу вказує на тенденцію 
подовження експлуатації електрообладнання, яке відпрацювало призначений 
ресурс. В даному випадку ефективним засобом підвищення ефективності 
експлуатації електрообладнання, продовження ресурсу його роботи та 
зниження ремонтних витрат і ризику збитків є удосконалення системи 
технічного обслуговування і ремонту, безперервний контроль технічного стану 
обладнання, аналіз ризиків можливих відмов і аварій, вдосконалення критеріїв 
діагностування та методів аналізу діагностичної інформації, що підвищує 
об'єктивність оцінки фактичного технічного стану обладнання.

Також, концепція "Технології надійності" як інструмент налаштування 
системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) по принципах IORS : 
2010 повинна відповідати міжнародному стандарту ІЕС 60300-3-11:2009 
Dependability in technics. Reliability centred maintenance (M3K 60300-3-11:2009 
"Управління надійністю. Технічне обслуговування, орієнтоване на 
безвідмовність" ).

Саме на вирішення вказаних проблем й направлені дослідження 
дисертаційної роботи Матусевича Олександра Олександровича «Розвиток 
наукових основ удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту 
тягових підстанцій електричного транспорту», представлену на здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.22.09 -  
електротранспорт.

Виходячи з вищевикладеного, вважаю, що наукові дослідження і технічні 
розробки, які є складовою частиною низки держбюджетних науково- 
дослідницьких тем, виконаних автором, безумовно є актуальними.

Наукова новизна одержаних результатів автора полягає в 
наступному

1. Вперше розроблено нові теоретичні засади з напряму формування рівня 
експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій, що дозволяє 
підвищити її показники: коефіцієнт готовності Kz(t) та коефіцієнт технічного 
використання Kme(t) за рахунок встановлення взаємозв'язків між складовими 
запропонованої концепції.

2. Удосконалено метод прогнозування технічного ресурсу силового 
електрообладнання тягової підстанції при оцінці динаміки старіння обладнання 
шляхом уведення показника швидкості спрацьовування ресурсу по 
визначальному і -  му  параметру під дією різних факторів. Це дозволило більш
точно проводити розрахунок залишкового ресурсу електрообладнання при дії 
різних факторів та умов експлуатації.

3. Дістали подальший розвиток методи ризик-аналізу та прогнозування 
технічного стану силового електрообладнання тягової підстанції, що 
відрізняються від відомих методів можливістю приймати обґрунтовані рішення 
щодо вибору стратегії обслуговування обладнання тягових підстанцій за 
результатами порівняння поточних і цільових показників ризиків та їх 
наслідків, що дало можливість прогнозування технічного стану обладнання та 
виявлення найбільш ймовірних ризиків ( RH) подій, порушень і збитку системи 
електропостачання.



4. Запропоновано нову науково обґрунтовану структуру та розроблено 
математичну модель відновлення експлуатаційної надійності силового 
електрообладнання тягових підстанцій, які на відміну від відомих дозволяють 
якісно обґрунтувати вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту з 
метою здійснення своєчасного відновлення ресурсу обладнання в умовах 
наростання темпів і обсягів його старіння та кількості відмов, при обмеженні 
усіх видів ресурсів.

5. Здобув подальший розвиток 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.

6. Вперше вирішено науково-прикладну проблему комплексного підходу 
щодо підвищення ефективності системи технічного обслуговування силового 
електрообладнання тягових підстанцій та визначено показник якості системи, 
що дозволило оперативно реагувати на зміни умов утримання тягових 
підстанцій, контролювати технічний стан силового електрообладнання в 
умовах невизначеності, встановлювати взаємозв’язок між якістю 
обслуговування та експлуатаційною надійністю обладнання, здійснювати вибір 
стратегії обслуговування обладнання та проводити оцінку якості системи 
обслуговування і ремонту тягових підстанцій.

Значення результатів роботи для науки та практики
Наукова цінність роботи полягає у розробці наукових основ, методів та 

практики удосконалення системи обслуговування тягових підстанцій 
електрифікованих залізниць.

Практична цінність роботи полягає у тому, що за результатами 
теоретичних та експериментальних досліджень:

1. Розроблено нові теоретичні засади в напряму формування рівня 
експлуатаційної надійності електрообладнання тягової підстанції які 
дозволяють підвищити її показники: коефіцієнт готовності Кг(ґ) та коефіцієнт 
технічного використання Ктд(ґ) за рахунок встановлення взаємозв'язків між 
складовими запропонованої концепції.

2. Удосконалено метод прогнозування ресурсу силового 
електрообладнання тягової підстанції при оцінці динаміки старіння обладнання 
за рахунок введення показника швидкості зносу технічного ресурсу по 
визначальному і -  му  параметру під дією різних факторів. Це дозволило більш 
якісно визначати залишковий ресурс по і - м у  параметру обладнання ТП 
(точність розрахунку збільшено на 10... 12 %).

3. Розроблений метод та математична модель відновлення 
експлуатаційної надійності силового електрообладнання тягових підстанцій 
дозволяють якісно обґрунтувати вимоги до системи технічного обслуговування 
і ремонту та здійснювати своєчасного відновлення ресурсу обладнання в 
умовах наростання темпів і обсягів його старіння та відмов, при обмеженні 
кількості профілактик та допустимих витрат на систему. Термін виконання



поточних планових ремонтів і міжремонтних випробувань одного силового 
трансформатора тт (нормо-діб) зменшено з 2,576 до 1,852. Середній термін 
виконання періодичних оглядів Т то (нормо-діб) зменшено з 1,728 до 1,296.

4. Вирішена науково-прикладна проблема комплексного підходу щодо 
підвищення ефективності системи технічного обслуговування силового 
електрообладнання тягових підстанцій та визначення якості системи дозволила 
провести розрахунок та вибір більш раціонального варіанту обслуговування 
силового трансформатора тягової підстанції (м. Синельниково, ЕЧЕ - 18), 
дистанції електропостачання ЕЧ-2 Придніпровської залізниці.

5. Подальше удосконалення системи технічного обслуговування і 
ремонту тягових підстанцій з використанням технологій процесного 
інжинірингу дає можливість покращити комплексні показники експлуатаційної 
надійності силового обладнання тягової підстанції. Зменшено кількість 
технічних обслуговувань і ремонтів та скорочено час підготовки і виконання 
робіт та зменшити витрати на проведення технічного обслуговування одного 
силового трансформатора за рік експлуатації до 4539 грн., що в мережі 
Укрзалізниці складе 3576732 грн. за рік.

6. Основні результати досліджень впроваджено у Департаменті 
електрифікації та електропостачання Укрзалізниці, службі електропостачання 
Південної залізниці, дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол 
(ЕЧ - 2) Придніпровської залізниці, Проектно-вишукувальному інституті 
залізничного транспорту України «Укрзалізничпроект».

7. Теоретичні положення роботи використовуються в навчальному 
процесі Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна для студентів спеціальності 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» та студентів спеціальності 7(8).05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживания» при викладанні навчальних 
дисциплін «Надійність і діагностика електричного обладнання тягового 
електропостачання», «Технічне обслуговування пристроїв електропостачання» 
та «Діагностування пристроїв електропостачання високошвидкісного руху».

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.

У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, у 
вигляді короткої анотації викладені основні завдання досліджень, показано 
зв'язок із науковими програмами, планами, темами, виокремлено наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено дані про 
особистий внесок здобувана.

У першому розділі проведено аналітичний огляд сучасного стану 
ефективності і надійності функціонування електротехнічного обладнання 
підстанцій, електричних та тягових мереж залізниць. Встановлено, що метою 
сучасних підходів по підвищенню ефективності ТО і Р пристроїв ТП є: 
уникнення або мінімізація наслідків відмов пристроїв; удосконалення системи 
планово-попереджувального ремонту; вирішення завдань по оперативному 
виявленню відмов; оптимізація планового обслуговування, планування на 
основі оцінки ризиків прогнозованого ресурсу електрообладнання ТП, розробка 
та застосування сучасних інтелектуальних систем моніторингу і діагностування



тощо. На основі проведеного аналізу сформульовано та обґрунтовано
перспективні напрямки досліджень, які розроблені у даній дисертації.

У другому розділі визначені наукові напрями підвищення
експлуатаційної надійності електрообладнання тягових підстанцій з 
урахуванням його фактичного технічного стану. Викладено результати
досліджень та наведено рекомендації по підвищенню експлуатаційної 
надійності електрообладнання тягових підстанцій. Розроблено нові теоретичні 
засади з напряму формування рівня експлуатаційної надійності 
електрообладнання тягових підстанцій. Удосконалено метод прогнозування 
технічного ресурсу силового електрообладнання тягової підстанції при оцінці 
динаміки старіння обладнання шляхом уведення показника швидкості
спрацьовування ресурсу по визначальному і - м у  параметру під дією різних 
факторів. Дістали подальший розвиток методи ризик-аналізу та прогнозування 
технічного стану силового електрообладнання тягової підстанції.

У третьому розділі розглянуті питання щодо підвищення ефективності 
системи діагностування електрообладнання тягових підстанцій. Розроблено 
процесно-орієнтований підхід діагностування та прогнозування технічного 
стану електрообладнання тягової підстанції в умовах експлуатації. 
Застосування процесного підходу дозволить вдосконалити процес ТО і Р за 
рахунок впровадження новітніх технологій та методів моніторингу, діагностики 
та підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу. Побудована причинно- 
наслідкова діаграма Ici кави аналізу порушень у роботі тягової підстанції яка 
визначає найбільш вагомі фактори, які впливають на забезпечення нормальної 
роботи обладнання. Визначені основні методи комплексної діагностики 
силових трансформаторів ТП, перевага надана методам діагностування, які 
дають можливість організувати контроль електроустаткування без його 
відключення (під робочою напругою).

У четвертому розділі розроблені методи та моделі розв’язання наукових 
задач системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій, 
орієнтованих на надійність тягового електропостачання. Розроблені 
рекомендації з удосконалення стратегії планово-попереджувального ремонту на 
основі підвищення ефективності обслуговування при врахуванні ризику 
небажаних подій та їх аналізу. Розроблено метод моделювання і аналізу 
узагальнених динамічних процесів функціональної та деградаційної 
параметричної зміни складної технічної системи в процесі її експлуатації на 
всьому інтервалі життєвого циклу. Запропоновано нову науково обґрунтовану 
структуру та розроблено математичну модель відновлення експлуатаційної 
надійності силового електрообладнання тягових підстанцій в умовах 
наростання темпів і обсягів його старіння та кількості відмов, при обмеженні 
усіх видів ресурсів. Розроблені метод та математична модель оцінки технічного 
стану обладнання тягових підстанцій та прогнозування залишкового ресурсу. 
Метод апробовано на об'єктах системи тягового електропостачання Південної 
залізниці. Запропоновані підходи щодо подальшого удосконалення системи 
технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій з використанням 
технологій процесного інжинірингу покращують комплексні показники 
експлуатаційної надійності коефіцієнта готовності ( К г )  та коефіцієнта



технічного використаРхНя ( К тв) силового обладнання тягової підстанції. Що 
дозволило підвищити ефективність експлуатації електрообладнання, зменшити 
кількості технічних обслуговувань і ремонтів, скоротити час підготовки і 
виконання робіт та зменшити витрати на проведення технічного 
обслуговування одного силового трансформатора за шість років експлуатації до 
27000 грн.

У п’ятому розділі розв’язана науково-прикладна проблема 
безперервного удосконалення системи технічного обслуговування тягових 
підстанцій. Розглянуто сучасні наукові підходи управління технологічними 
процесами обслуговування тягових підстанцій та розроблено концепцію 
інформаційної системи управління технічним обслуговуванням і ремонтом 
обладнання ТП. 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. Здобув подальший розвиток метод безперервного удосконалення 
технічного обслуговування і ремонту силового електрообладнання тягових 
підстанцій на основі процесного підходу. Результати аналізу критичності 
операцій підпроцесу поточного ремонту трансформатора ТДТН- 25000/150-70 
У1, а також критичності підпроцесів обслуговування силового 
електрообладнання тягової підстанції підтверджують ефективність цього 
підходу. Вирішена науково-прикладна проблема комплексного підходу щодо 
підвищення ефективності системи технічного обслуговування силового 
електрообладнання тягових підстанцій та визначення якості системи, що 
дозволило провести розрахунок та вибір більш раціонального варіанту 
обслуговування силового трансформатора тягової підстанції (м. Синельникове, 
ЕЧЕ - 18), дистанції електропостачання ЕЧ-2 Придніпровської залізниці.

Достовірність отриманих результатів, обґрунтованість наукових 
положень, висновків і рекомендацій» сформульованих у дисертації 
зумовлена новим вирішенням наукової проблеми підвищення ефективності 
експлуатації тягових підстанцій, коректністю розроблених методів та 
математичних моделей, малими значеннями відхилень між результатами 
досліджень і теоретичного аналізу.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
фахових виданнях. Основні результати дисертаційної роботи Матусевича 
Олександра Олександровича «Розвиток наукових основ удосконалення системи 
технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій електричного 
транспорту» достатньо повно викладені у його 40 наукових працях, з них: 1 -  
монографія, 1 -  навчальний посібник, 16 — у фахових виданнях, 3 - у  науково -  
метричних виданнях, 3 - у іноземних виданнях, 1 6 - у  тезах доповідей та 
матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

О цінка структу ри дисертації, мови та стилю викладання
Дисертація складається зі змісту, переліку умовних скорочень, вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Мова та стиль 
дисертації характеризуються цілеспрямованістю та прагматизмом, точністю, 
ясністю і смисловою завершеністю, що відповідає вимогам, які висуваються до 
подібного роду робіт.



Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації 
Матеріали викладені у відповідних розділах автореферату дають повне й 
цілісне уявлення про дисертацію й у повній мірі розкривають її зміст.

Матеріали, викладені в авторефераті на здобуття наукового ступені 
кандидата технічних наук, свідчать про те. що результати наукових досліджень, 
за якими здобувач її захистив, не винесені на захист докторської дисертації.

Основні зауваження до дисертаційної роботи
1. Автором, на погляд опонента, доцільно було б в тексті дисертаційної 

роботи формалізувати напрямки «Розвитку наукових основ удосконалення 
системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій електричного 
транспорту», що безумовно надало б роботі більшої наукової об'ємності та 
завершеності.

2. При удосконаленні методу прогнозування ресурсу силового 
електрообладнання тягової підстанції виконується аналіз певного переліку 
факторів. Чим пояснюється вибір саме цих чинників та їх дольової участі у 
формуванні показників працездатності?

3. У роботі йде мова про формування бази даних діагностичних 
параметрів. Які нові можливості в діагностуванні обладнання відкриває така 
база? Чи доцільно її було б доповнити базою відмов обладнання?

4. При аналізі технічного стану електрообладнання недостатньою мірою 
враховано вплив аварійних режимів на зниження строку служби, що повинно 
знаходити відображення при моніторингу стану.

5. Цікаво було б в тексті навести загальний алгоритм пропонованої 
автором тактики діагностики тягових підстанцій залізничного транспорту.

6. В роботі не достатньо повно розкрито закордонний (позитивний чи 
негативний) досвід в аналізуємій проблемі та перспективні (світові) напрямки 
його реалізації.

7. У зв’язку з вичерпанням ресурсу обладнання доцільно було б в роботі 
розробити та обґрунтувати наукову програму реконструкції та заміни найбільш 
аварійного обладнання та з урахуванням цього розвивати інтелектуальні 
системи ТО і Р.

8. С. 18 -  У розділі 1 не показані об’єми та динаміка витрат на ТО та Р, а 
також збитків в результаті пошкоджень обладнання ТП.

9. С. 65 -  У  підрозділі 1.4 робиться висновок про те, що «найбільш 
ефективним в довгостроковій перспективі є перехід на системи ТО і Р, які 
якісно та повно відображають поточний стан електрообладнання ТП» - думка 
відома, варто було б більш чіткіше показати новизну цієї пропозиції.

10. С. 67 -  У розділі 2 наведені добре відомі в теорії надійності поняття та 
залежності, на які достатньо було б лише послатися.

31. С. 108 Табл. 2.2 -  не зрозуміло у відсотках від чого вказані можливі 
збитки, не розшифровано скорочення СТЕ.

12. С. 120 -  У розділі 3 не розкриті технічні засоби діагностики вимикачів 
та перспективи їх розвитку, хоча на долю вимикачів припадає найбільша 
кількість відмов.

13. С. 163 -  У розділі 4 розглянуто моделювання ТО і Р, що орієнтується 
на надійність, хоча було б точніше орієнтуватися на ефективність.



14. C. 258 -  В основу оцінки якості системи покладені експертні дані 
визначення рівня комплексного показника якості. Незрозуміло -  нащо 
експертні оцінки, якщо розроблена інтелектуальна система забезпечує 
постійний безперервний контроль.

15. У тексті роботи присутні ряд повторень, розглядання відомих понять, 
загальних фраз, наведені скорочення без розшифрування -  с. 171 (411К, РФТС), 
с. 214 (ARC, SMRP, КПЕ, КРІ).

16. У висновку п.5 сказано про наростання темпів старіння обладнання. 
Чи означає це, що воно експлуатується в умовах навантажень, що перевищують 
номінальні? Чим пояснюється прискорення темпів старіння?

17. У висновку п.8 зазначено, що зменшено кількість технічних 
обслуговувань і ремонтів. Цей висновок підтверджено реальним 
впровадженням чи є теоретично обґрунтованим прогнозом?

Висновок
Дисертаційна робота Матусевича Олександра Олександровича на тему 

«Розвиток наукових основ удосконалення системи технічного обслуговування і 
ремонту тягових підстанцій електричного транспорту» є закінченою науковою 
працею, у якій вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення 
ефективності експлуатації силового електрообладнання тягових підстанцій за 
рахунок удосконалення системи його технічного обслуговування і ремонту.

Актуальність роботи, наукова новизна й практичне значення, ступінь 
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації та їхня достовірність не визивають сумнівів.

Відмічені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 
дисертації.

Дисертаційна робота відповідає спеціальності 05.22.09 -  
електротранспорт та вимогам ДАК України, зокрема п. 11, 12, 14 «Порядку 
присудження наукових ступенів», тому що вона містить нові науково- 
обґрунтовані результати проведених досліджень, які вирішують важливу 
науково-технічну проблему підвищення ефективності експлуатації силового 
електрообладнання тягових підстанцій за рахунок удосконалення системи його 
технічного обслуговування і ремонту, що має суттєве значення для 
електрифікованих залізниць України

Вважаю, що здобувач Матусевич Олександр Олександрович заслуговує 
присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук 
05.22.09 -  електротранспорт.

Офіційний опонент 
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем в промисловості та транспорті 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
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