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ДОДАТОК Г 

Розрахунок витрат на ТО і Р силового трансформатора 

ТДТН-25000/150-70 У1 

 

Проведемо розрахунок витрат на ТО і Р  силового трансформатора ТДТН-

25000/150-70 У1 згідно даних про кількість і вартість матеріалу (табл. Г.1), який 

застосовується  при ТО і Р трансформаторів та окладів електромеханіків і 

погодинних тарифних ставок електромонтерів (табл.Г.2). 

Усі дані про кількість і вартість матеріалу усереднені, бо кількість матеріалу, 

яка необхідна для проведення ремонтів трансформаторів, залежить від потужності 

трансформатора і тривалості його експлуатації (так, при поточному ремонті 

трансформатора кількість масла, яку доливають, може коливатися в досить 

великих межах, тому визначити точну кількість дуже складно). 

Оплата праці електромеханіка за 1 годину становитиме 19,57 грн/год з 

урахуванням того, що за місяць він в середньому відпрацьовує 168 год. 

При розрахунку оплати праці обслуговуючого персоналу ТП будемо 

враховувати, що до окладу або погодинної тарифної ставки додається 8% за 

шкідливі умови праці, отже: 

• оплата праці електромеханіка 2 гр. становитиме 1C =21,14 грн/год; 

• оплата праці електромонтера 3 розряду становитиме 2C =12,68 грн/год; 

• оплата праці електромонтера 4 розряду становитиме 3C =14,22 грн/год. 
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Таблиця Г.1 – Матеріал, необхідний для проведення ТО і Р 
трансформаторів 

Матеріал Приблизна кількість Вартість, грн 

Силікагель індикаторний 150 грам 6 

Силікагель 20 кілограм 500 

Трансформаторне масло 1 тона 7720,31 

Мастило ЦИАТИМ 150 грам 5,55 

Уайт - спірит 200 мл 4,0 

Волого - маслостійкий лак 
або емаль 

200 гр 9,40 

Запасне масло вказівне скло 1 шт 60,0 

Гумові прокладки 2 кг 51,40 

Обтиральний матеріал  5,0 

 

Таблиця Г.2 – Оклади та погодинні тарифні ставки обслуговуючого персоналу 
ТП 

Посада 
Оклад або погодинна тарифна ставка, грн. 

або грн./год 

Електромеханік 2 гр. 3288 

Електромонтер 3 розряду 11,74 

Електромонтер 4 розряду 13,17 

 
Як вже зазначалось, норма часу на вимірник поточного ремонту 

трансформатора становить T пр =6,68 нормо-годин (з урахуванням поправочного 

коефіцієнту 8,68 нормо-годин); міжремонтних випробування мвT =7,476 нормо-

годин (з урахуванням поправочного коефіцієнту 9,718 нормо-годин); середній час 

виконання 1-го періодичного огляду тоT =0,57 нормо-годин.[4, 63]. 

Розрахуємо оплату праці працівників за поточний ремонт. 
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1 2 3( ) ( ) ( )С С СCпр пр пр пр= ⋅Τ + ⋅Τ + ⋅Τ , 

де 1С  - посадовий оклад електромеханіка другої групи;  

2С  - тарифна ставка електромонтера 3-го розряду; 

3С  - тарифна ставка електромонтера 4-го розряду; 

прТ  - норма часу на виконання поточного ремонту. 

З нормативним часом виконання планових ремонтних робіт за шість років 

експлуатації було 6 поточних ремонтів. 

За нормою згідно НТД: 

Cпр=((21,14 6,68)+(12,68·6,68)+(14,22·6,68))· 6=1924,8 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

Cпр=((21,14 6,68)+(12,68·6,68)+(14,22·6,68))·4=1283,2 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 

Cпр=((21,14 6,68)+(12,68·6,68)+(14,22·6,68))·3=962,4 грн. 

З урахуванням поправочного коефіцієнту, тобто фактично: 

Cпр=((21,14 8,68)+(12,68·8,68)+(14,22·8,68))·6=2501,88 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

Cпр=((21,14 8,68)+(12,68·8,68)++(14,22·8,68))·4=1667,92 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 

Cпр=((21,14 8,68)+(12,68·8,68)+(14,22·8,68))·3=1250,94 грн. 
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Розрахуємо оплату праці за міжремонтні випробування. За даний період 

експлуатації було 1 міжремонтне випробування. 

1 2 3( ) ( ) ( )С С СC м в м в м в м в= ⋅ Τ + ⋅ Τ + ⋅ Τ  

де 1С  - посадовий оклад електромеханіка другої групи; 

2С  - тарифна ставка електромонтера 3-го розряду; 

3С  - тарифна ставка електромонтера 4-го розряду; 

м вТ  - норма часу на виконання міжремонтних випробувань. 

Згідно НТД [4, 63]: 

C мв =(21,14·7,476)+(12,68·7,476)+(14,22·7,476)=359,13 грн. 

З урахуванням поправочного коефіцієнту, тобто фактично: 

C мв =(21,14·9,718)+(12,68·9,718)+(14,22·9,718)=466,839 грн. 

Розрахуємо оплату праці працівників за виконання періодичних оглядів. За 

даний період експлуатації було виконано 72 періодичні огляди електромеханіком 

другої групи. 

1то тоС С Т⋅= , 

де 1С  - посадовий оклад електромеханіка другої групи; 

тоТ  - норма часу на виконання періодичних оглядів. 

1СCто то= ⋅Τ =(21,14·0,57)·72=867,6 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

Cто=(21,14·0,57)·54=650,7 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 
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Cто=(21,14·0,57)·36=433,8 грн. 

Розрахуємо оплату праці працівникам за ТО і Р одного силового 

трансформатора за 6 років експлуатації. 

пр м в т оС С С С+ += , 

де прС  - оплата праці за виконання поточного ремонту; 

мвС  - оплата праці за виконання міжремонтних випробувань; 

тоС  - оплата праці за виконання періодичних оглядів. 

З нормативним часом виконання планових ремонтних робіт згідно НТД. 

За нормою: 

C C C Cпр мв то= + + =1924,8+359,13+867,6=3151,53 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

C C C Cпр мв то= + + =1283,2+359,13+ 

+650,7=2293,03 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 

C C C Cпр мв то= + + =962,4+359,13+433,8=1755,33 грн. 

З урахуванням поправочного коефіцієнту, тобто фактично: 

C C C Cпр мв то= + + =2501,88+466,839+867,6=3836,32 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

C C C Cпр мв то= + + =1667,92+466,839+650,7=2785,46 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 
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C C C Cпр мв то= + + =1250,94+466,839+433,8=2151,58 грн. 

Витрати на матеріал необхідний для проведення 1-го планового ремонту 

становитимуть мС =8361, 66 грн. (табл. г1). 

Розрахуємо середні витрати на ТО і Р за шість років експлуатації одного 

силового трансформатора та занесемо отримані дані до табл. г3. 

пор мС С С+= , 

де С  - оплата праці працівникам за ТО і Р; 

мС -. витрати на матеріал необхідний для проведення 1-го планового 

ремонту. 

Середні витрати на ТО і Р з урахуванням поправочного коефіцієнту на час 

виконання планових ремонтних робіт (фактично): 

порС =3836,319+8361,66·6=54006,28 грн. 

При зменшенні ПОР на 25%: 

порС =2785,459+8361,66·4=36232,01 грн. 

При зменшенні ПОР на 50%: 

порС =2151,579+8361,66·3=27236,56 грн. 

Аналогічні розрахунки були проведені і для визначення середніх витрат на 

ТО і Р з нормативним часом виконання планових ремонтних робіт (згідно 

нормативно технічної документації). 
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Таблиця Г.3 – Усереднені витрати на ТО і Р одного силового трансформатора 
за шість років експлуатації 

Умова 

Усереднені витрати на ТО 
і Р з нормативним часом 
виконання планових 

ремонтних робіт (згідно 
НТД), тис грн. 

Усереднені витрати на ТО і 
Р з урахуванням 

поправочного коефіцієнту 
на час виконання планових 
ремонтних робіт (фактично), 

тис грн. 

За нормою  53321,49 54006,28 

З урахуванням зменшення 
загального часу на 
профілактичні роботи на 25 % 

35739,67 36232,01 

З урахуванням зменшення 
загального часу на 
профілактичні роботи на 50% 

26840,31 27236,56 

 

Як бачимо із табл. Г.3. при зменшенні загального часу на профілактичні 

роботи на 25 % дозволить скоротити витрати на ТО і Р одного силового 

трансформатора за шість років експлуатації приблизно на 17774,18 грн., а при 

зменшенні часу на 50% - на 26769,72 грн. 
 


