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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙНОГО КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ  

ВИРОБОК У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 
 

З використанням теорії надійності приведено моделі показників та їх кількісні 
оцінки, на підставі яких пропонується розглядати ефективність експлуатації 
гірничих виробок, закріплених металевими комплектами нового технічного 
рівня. 

С использованием теории надежности приведены модели и их количествен-
ные оценки, на основании которых предлагается рассматривать эффектив-
ность эксплуатации горных выработок, закрепленных металлическими ком-
плектами нового технического уровня. 

Using theory of reliability, models and their quantitative estimations are given, on 
the basis of which it is suggested to examine efficiency of exploitation of mining 
operations, fastened by the metallic complete sets of new technical level. 
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