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Методологія дослідження. Результати отримані шляхом застосування
методів: наукового узагальнення – при обґрунтуванні підходу до інноваційного
розвитку

шахт

на

базі

вітчизняних

технологій;

формалізації

–

при

математичному описанні витрат на експлуатацію шахтного кріплення;
дисконтування – при визначенні прибутку від використання інновацій.
Результати. Показано, що найменші витрати на кріпильні роботи
залежать від рівня використання ресурсу зведеного кріплення протягом часу
служби гірничої виробки. Доцільний термін служби тієї чи іншої моделі
кріплення визначений, виходячи з найменших сумарних витрат на видобування
вугілля.

Для ухвалення доцільності переходу на іншу модель запропоновано

враховувати: термін служби виробки після зведення іншого кріплення; повноту
використання експлуатаційного ресурсу кріплення, яке вже зведене;

рівень

виконаної амортизації витрат, пов'язаних із кріпленням, що експлуатується;
ліквідаційну вартість основних засобів, розміщених у виробці, а також джерела
фінансування кріплення нового технічного рівня (НТР) як інноваційного заходу.
Встановлено, що етапи життєвого циклу гірничої виробки пов’язані між
собою фактором часу, а розподіл етапів у часі визначає рівень витрат на
впровадження кріплення нового технічного рівня і прибуток від нього.
Новизна. Граничний термін служби однієї моделі кріплення гірничої
виробки має визначатися з урахуванням залишку часу служби виробки після
зведення другої моделі кріплення, а також можливості її подальшого
закріплення третьою моделлю. Доцільність впровадження кріплення НТР
обумовлена співставленням дисконтованих витрат та прибутку від його
зведення протягом життєвого циклу у порівнянні з традиційним кріпленням.
Практична значущість. Визначена економічна ефективність застосування
інноваційних засобів закріплення підготовчих виробок з урахуванням їхньої

ліквідаційної вартості. Викладений підхід, порівняно з традиційним, дозволяє
знизити суму витрат на гірничопрохідницькі роботи на 10 - 15% й більше.
Ключові слова: вугільна шахта, гірнича виробка, металеве кріплення,
життєвий цикл, інновація, витрати, прибуток, економічна ефективність,
ліквідаційна вартість.
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