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УДК 624.21 

В. І. СОЛОМКА (ДІІТ) 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ШТУЧНИХ СПОРУД 

В статті викладено основні положення визначення економічної ефективності експлуатації штучних спо-
руд. Наведено розрахункові формули затрат на заміну і ремонт штучних споруд за двома варіантами експлу-
атації: подовження довговічності та підвищення надійності. А також визначено економічний ефект від при-
йняття більш доцільного рішення для подальшої експлуатації споруди. 

В статье изложены основные положения определения экономической эффективности эксплуатации ис-
кусственных сооружений. Приведены расчетные формулы затрат на замену и ремонт искусственных соору-
жений по двум вариантам эксплуатации: продление долговечности и повышение надежности. А также опре-
делен экономический эффект от принятия более рационального решения по дальнейшей эксплуатации со-
оружения. 

The basic provisions of determination of economic efficiency of exploitation of artificial structures are consid-
ered in the article. There are presented the calculation formulas of expenses on replacement and repair of artificial 
structures for two variants of exploitation: longevity extension and reliability improvement. The economic effect 
from making more rational decision on further exploitation of a structure is also determined. 

В сучасних умовах господарювання на залі-
зничному транспорті, як і в інших галузях, ве-
лике значення має питання отримання економі-
чного ефекту від експлуатації штучних споруд. 
Слід зазначити, що штучні споруди, які експлу-
атуються на залізницях України, не приносять 
прибутку в грошовому численні безпосередньо. 
Тому визначення прибутку, отриманого в ре-
зультаті експлуатації штучних споруд в справ-
ному стані, є складним завданням. 

Єдиної методики визначення економічної 
ефективності експлуатації штучних споруд в 
даний час не існує. На залізницях України ра-
ніше використовувався документ «Указания по 
определению экономической эффективности 
работ по капитальному ремонту искусственных 
сооружений», розроблений для Міністерства 
шляхів сполучення Головним управлінням ко-
лії НДЛ мостів ЛІІЖТу в 1977 році. З того часу 
такі документи не розроблялись. 

Основною метою даної статті є  викладення 
основних положень методики оцінки економіч-
ної ефективності експлуатації штучних споруд, 
що знаходяться в експлуатації. 

В 2004 році ГНДЛ штучних споруд Дніпро-
петровського національного університету залі-
зничного транспорту імені академіка В. Лаза-
ряна розробила типову методику оцінки обсягу 
та структури поточного утримання залізобе-
тонних прогонових будов мостів за їх станом. 
Де застосований імовірнісний підхід до визна-
чення дефектності споруд та вказані основні 

положення визначення економічної ефективно-
сті експлуатації штучних споруд. 

Згідно з вказаною методикою визначення 
економічної ефективності експлуатації штучної 
споруди має базуватися на трактуванні змен-
шення витрат від непрацездатного (обмежено 
працездатного) стану штучної споруди як умо-
вного прибутку, для споруди, що знаходиться в 
експлуатації (без урахування капітальних вкла-
день на її будівництво). Тому при оцінці еко-
номічної ефективності, втрати на приведення 
штучної споруди в працездатний стан не пови-
нні перевищувати зменшення втрат прибутку 
від перевізного процесу, пов’язаних з непраце-
здатністю або частковою працездатністю спо-
руди. 

Щоб визначитися, чи задовольняється ця 
умова в процесі експлуатації споруди, необхід-
но виконати оцінку її економічної ефективнос-
ті. Тому штучні споруди, що експлуатуються на 
залізниці, необхідно розглядати як відновлюва-
ні системи, та визначати економічний ефект за 
двома варіантами: 
− економічний ефект від заміни застарілих 

конструкцій, що вийшли з ладу; 
− економічний ефект від застосування капіта-

льного ремонту споруд, що знаходяться в 
експлуатації. 
Для того, щоб оцінити, який з двох варіантів 

реконструкції штучних споруд, що експлуату-
ються, є ефективнішим і який з них прийняти 
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до дії, необхідно визначити витрати для того і 
іншого варіанту, порівняти їх і прийняти рі-
шення по подальшій експлуатації споруди. 

При розрахунку за першим варіантом, кри-
терієм доцільності заміни конструкцій, згідно 
[1], є наступний вираз  
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де c∆  − питомий показник ефективності; нc  − 
питомі (на прийняту одиницю часу) можливі 
втрати від обмеження працездатності штучної 
споруди; n  − кількість елементів конструкції, 
що підлягають заміні; зi

C  − вартість заміни  
i -го елементу конструкції, включаючи вартість 
виконання робіт і вартість елементу; прi

T  − при-
значений термін служби i -го елементу конс-
трукції. 

У разі заміни застарілої конструкції на нову 
питомий показник ефективності повинен бути 
більший від нуля. Це означає, що нова констру-
кція повинна задовольняти підвищеним вимо-
гам за якістю виконання і за тривалістю строку 
служби, тобто сприяти подовженню довговіч-
ності всієї споруди. 

Витрати, пов’язані із заміною конструкції, і 
її подальшою експлуатацією, визначаються за 
наступною формулою  
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кції; t  − період в роках з моменту заміни конс-
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рахування по новій конструкції з урахуванням 
віддалення витрат при 20t =  років; прk  − кіль-
кість проведених замін (конструкцій). 

При розрахунках за першим варіантом пока-
зником якості конструкції є відношення при-
значеного строку служби нової конструкції до 
фактичного строку служби застарілої констру-
кції згідно [2]: 
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де 1T  − призначений строк служби нової конс-
трукції; 0T  − фактичний строк служби застарі-
лої конструкції. 

У випадку недовготривалих технічних сис-
тем необхідно було б дотримання умови, при 
якій би вартість нової системи не перевищувала 
вартості застарілої. Оскільки штучні споруди є 
об’єктами тривалої експлуатації, то таку умову 
виконати неможливо, через те що заміна заста-
рілих конструкцій, як правило, відбувається 
через певний час, що обчислюється десятиліт-
тями. У такому разі можливе застосування ви-
моги при якій відношення вартості нової конс-
трукції з витратами на виконання заміни 1C  до 
призначеного строку служби 1T  було б менше 
ніж відношення вартості застарілої конструкції 
з витратами на її експлуатацію 0C  до фактич-
ного строку служби 0T :  
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Для штучних споруд, що експлуатуються на 
залізницях України, важливо також, щоб впро-
довж всього терміну служби рівень надійності 
не був нижчий від розрахункового або знахо-
дився в допустимих межах. В цьому випадку 
велике значення має безвідмовна робота конс-
трукції. Існують два шляхи підтримки необхід-
ного рівня надійності. По-перше, в процесі екс-
плуатації поява дефектів і пошкоджень повинна 
бути мінімальною, що пов’язане з якістю ви-
готовлення конструкції. По-друге, необхідно 
здійснювати своєчасне усунення дефектів і по-
шкоджень шляхом проведення ремонтів або 
посилень, а також прагнути до збільшення між-
ремонтних строків. 

При розрахунку за другим варіантом, крите-
рієм доцільності ремонту або часткової заміни 
основних елементів конструкції є наступний 
вираз: 
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де вc  − питомі витрати на відновлення праце-
здатного стану всіх елементів споруди. 

В цьому випадку важливим фактором є зме-
ншення пропускної здатності при введенні об-
меження швидкості руху пасажирських та ван-
тажних поїздів по штучній споруді під час ви-
конання капітального ремонту. При цьому вра-
ховуються втрати від введення обмеження 
швидкості руху поїздів по споруді, як збитки 
від гальмування та наступного набору швидко-
сті. Такий розрахунок виконується за формула-
ми, наведеними в [1]. 
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Витрати, пов’язані з виконанням капіталь-
ного ремонту, одноразовим посиленням прого-
нових будов або частковою заміною їх основ-
них елементів і подальшою експлуатацією спо-
руди, визначаються за наступною формулою: 
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де у
0K  − одноразові витрати на посилення конс-

трукції; t  − період в роках з моменту посилен-
ня, що обмежує підсумовування витрат; tC  − 
щорічні експлуатаційні витрати, що включають 
амортизаційні відрахування і нормативні ви-
трати на поточне утримання посиленої або но-
вої конструкції; нпE  − норматив для приведен-
ня різночасових витрат, що приймається у роз-
мірі 0,08 [3]; нпk  − кількість посилених (відре-
монтованих) конструкцій. 

Після розгляду варіантів експлуатації спо-
руди виконується порівняння витрат на заміну 
конструкції, її ремонт або посилення. Вибира-
ється варіант з меншими витратами, а річний 
економічний ефект визначається, як різниця 
витрат: 

 з вЭ c c= − . (7) 

Вище наведені основні положення оцінки 
економічної ефективності експлуатації штуч-
них споруд. При детальному розрахунку еко-
номічної ефективності враховуються втрати від 
введення обмеження швидкості руху поїздів по 
споруді під час виконання капітального ремон-
ту чи часткової заміни основних елементів 
конструкції, втрати від застосування альтерна-
тивних методів перевезення вантажів чи пере-
везення вантажів по обхідних шляхах при ви-
конанні заміни конструкції, що вийшла з ладу, 
а також втрати від простою вагонного парку та 
інше. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зроби-
ти висновок, що для ухвалення раціонального 
рішення по подальшій експлуатації штучної 
споруди, разом з традиційними методами оцін-
ки технічного стану і розробкою рекомендацій 
по її подальшій експлуатації, необхідно вико-
нувати і оцінку економічної ефективності при 
прийнятті того чи іншого способу реконструк-
ції. Такий підхід дозволить значно підвищити 
надійність і подовжити довговічність штучних 
споруд, що знаходяться в експлуатації, а також 
дозволить застосувати цільове використання 
коштів, які щорічно виділяються на підтримку 
в працездатному стані штучних споруд, що 
експлуатуються на залізницях України та в ін-
ших галузях господарської діяльності. 
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