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Одна з ключових проблем вугільної галузі України полягає в тому, що 70% 

запасів припадає на пласти малої потужності. Незважаючи на те, що рівень 

комплексної механізації становить 95,4% кількість вибоїв оснащених 

обладнанням «нового» покоління не перевищує 6%, «умовно» нових забоїв не 

більше 15% із загальної кількості. Частка лав з ручним кріпленням виробленого 

простору становить 27%. Щорічно знижується кількість діючих очисних 

вибоїв, в середньому на 3-5%. Збільшення видобутку вугілля досягається 

підвищенням навантаження на комплексний механізований вибій. При цьому 

незадовільний стан галузі пояснюється не тільки недостатнім фінансуванням а 

й тим, що існує проблема вибору обладнання у відповідності до умов 

експлуатації [1, 2, 3]. Незадовільний стан господарської діяльності 

обумовлений або невикористанням існуючих переваг підприємства або 

невідповідністю обсягів виробництва потребам регіону [4, 5], отже необхідно 

враховувати ризики виробництва [6, 7, 8]. 

Таким чином, встановлення закономірностей формування рівня 

продуктивності комплексних механізованих вибоїв, що дозволило обґрунтувати 

критерії оцінки ефективності очисного обладнання у залежності від умов 

експлуатації з урахуванням ризиків виробництва є актуальною науковою 

задачею. 

Метою роботи є обґрунтування технологічних параметрів виймання 

тонких пластів за рахунок урахування ризиків при виборі очисного обладнання. 

Для досягнення поставленої мети у роботі було виконано аналіз стану 

питання щодо впливу умов застосування, параметрів експлуатації гірничого 

обладнання на продуктивність комплексних механізованих вибоїв; розроблено 

кількісну оцінку ефективності застосування очисного обладнання в складі 

механізованого комплексу, яка б враховувала ризики виробництва; досліджено 

ефективність застосування обладнання в складі механізованих комплексів в 

умовах Західного Донбасу; виконано дослідження відповідності показників 

роботи очисного обладнання зі встановленим граничним об’ємом виробництва 

на основі врахування ризиків. 

Для цього було оцінено ефективність комплектацій, що дозволило 

раціоналізувати параметри експлуатації технологічних ланцюжків гірничого 

обладнання до заданих умов виймальної дільниці на основі критеріїв прийняття 

рішень в умовах невизначеності. 

Вперше запропоновано проводити оцінку очисного обладнання на основі 

критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності [9, 10, 11], оцінка 
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ефективності фактичної взаємозв'язку типів очисного обладнання з 

застосуванням критеріїв прийняття рішень дозволяє обрати і визначити область 

механізованої видобутку вугілля з мінімальними ризиками [12, 13]. Для цього 

було запропоновано алгоритм вибору раціональних параметрів розробки 

вугільних родовищ з урахуванням ризиків виробництва, що дозволяє 

забезпечити з високим рівнем надійності заданий рівень продуктивності [14, 

15]. 

Встановлення найбільш раціональної структури механізованого комплексу 

дозволило запропонувати заміну існуючого ланцюжку («КД80 – УКД200 – 

СП271») на новий, який складається з  «кріплення КД90 – комбайну УКД400 – 

конвеєру СП326». Очікуваний економічний ефект від зниження питомої 

собівартості складе 13,9 млн грн. Очікуваний річний приріст з видобутку 

вугілля складе 57 тис. т. 
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