
Новим механізованим вибійним 
комплексом (МВК) компанії Corum 
оснастили очисний вибій №49 
на ШУ «Садкінське». Цю лаву 
ввели в експлуатацію на початку 
2021 року. За найближчі 
12 місяців шахтарі за допомогою 
сучасного обладнання планують 
видобути понад два мільйони 
тонн гірської маси. 
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КоМплеКСНе ріШеННя 
для ШУ «СадКіНСьКе» 

ДРУГИЙ МВК ПІШОВ

ефективно працювати в пласті потужністю 
від 1,4 до 2 м. Це забезпечує безпечний, 
надійний і продуктивний видобуток вугілля 
в складних гірничо-геологічних умовах. 

Унікальні конструкторські рішення фа-
хівців R&D Corum лягли в основу розробки 
МВК: на КДК500 інженери встановили су-
часну систему діагностики роботи основних 
вузлів і «чорний ящик», який записує всі по-
казники датчиків та режимів роботи. Це від-
мінні рішення для контролю й аналізу наван-
таження комбайна, а також для зниження 
аварійності обладнання у видобувні зміни.

Конвеєр укомплектували високоресурс-
ним риштачним поставом з литою бокови-
ною і приводами загальною встановленою 
потужністю майже 1 мВт. Для контролю 
температури мастила й охолоджувальної 
рідини у відповідальних вузлах інформація 
виводиться на дисплей.

Другий МВК вже допомагає шахтарям 
ШУ «Садкінське» добувати гірську масу 
з  лави №49, а його попередник працює в 
вибої №47.

Разом ця техніка допомагає вугледобув-
ному підприємству виконувати планові по-
казники та збільшувати видобуток.

Механізований вибійний комплекс 
для лави №49 став другим серед 
виготовлених компанією Corum 

для ШУ «Садкінське». Перший комплекс 
ми відвантажили замовнику наприкінці 
2018-го.

Склад другого МВК ідентичний пер-
шому: очисний комбайн КДК500, лавний 
скребковий конвеєр СПЦ230-21.2 і штре-
ковий перевантажувач СПЦ230-63.1 
з  узгоджувальним пристроєм, 190 секцій 
модернізованого механізованого кріплен-
ня 3КД90ТС 12/24.

Зв’язка кріплення – конвеєр – комбайн 
одного виробника дозволяє обладнанню 

Юрій ЗУєВ
директор ШУ «Садкінське»

ефект від комплексної 
співпраці з компанією 

Corum ми отримали на при
кладах відпрацювання лави 
№45 і №47 нашого шахто
управління. Такий самий 
результат плануємо отримати 
під час роботи нової лави 
№49, яку запустили в січні 
2021го. очікуємо добути 
перший мільйон тонн вугілля 
вже до 1 червня. 
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Комплексне постачання 
та сервісний супровід 

МВК від одного постачальни
ка Corum забезпечить 
ШУ «Садкінське» рекордні 
показники з видобутку 
вугілля і якісне обслуговуван
ня обладнання. 

олександр КоВальчУК
директор «Корум Світло шахтаря»

Відео

про МВК2 
дивіться при 
переході 
за QRкодом

ЛИТТЯ
CoRum роЗШирЮє порТфель 
поСлУг 

С ьогодні литі вироби виробництва 
Corum Group мають попит на ринку 
Європи. У  2020  році ми поставили в 

Польщу близько 150 тонн продукції лиття. 
У перспективі попит на лиття буде зростати 
не тільки за кордоном, але і на внутрішньо-
му ринку, а саме: тюбінги для метробудівців, 
колодки для залізниці, лита броня, литі бо-
ковини для важких скребкових конвеєрів. 
Орієнтуючись на майбутнє, компанія модер-
нізує цю частину виробництва. 

Оновлення буде стосуватись 70% ли-
варного виробництва. На двох ділянках 
з трьох ливарного цеху заводу «Корум 
Світло шахтаря» демонтують старе об-
ладнання і встановлять нове: сучасну 
термічну піч, формувальну лінію на базі 
холоднотвердіючих сумішей, двотигель-
ний індукційно-плавильний комплекс. Ін-
вестиції компанії в модернізацію ливар-
ного виробництва становитимуть понад 
5 млн доларів. 

Востаннє ливарне виробництво на хар-
ківському заводі Corum Group оновлюва-
ли у 2011 році. Тоді оснастили одну ділян-
ку з трьох, на якій виготовляють сталеві 
виливки вагою до 500 кг.

У 2018 році лиття сконцентрували на 
«Корум Світло шахтаря». Це збільшило об-
сяги лиття практично вдвічі. Досягти нових 
показників допоможуть нові технологічні 
рішення. Модернізація дозволить Corum 
Group забезпечити своїх клієнтів у СНД та 
Європі якісними литими виробами.

ливарне виробництво тепер 
стане доступне клієнтам 
як окрема послуга. раніше 
це було частиною виробничо
го ланцюжка всередині ком
панії. Нові технології дозво
лять Corum Group поставляти 
на ринок до 5000 тонн литих 
конструкцій на рік.

Виробництво литого 
продукту на нашому 

заводі – це як hand made. лиття 
дозволяє виробляти ексклюзив
ну продукцію, але лімітовано. 
як і раніше, наша мета – зберег
ти індивідуальний підхід 
до кожного замовлення, але 
збільшити пропускну здатність 
з 1400 тонн на рік до 5000. Від 
цього виграємо і ми, як вироб
ники, і клієнти – як споживачі. 
Це повністю відповідає нашій 
діловій культурі winwin. 

Степан СаНагУрСьКий
начальник відділу з технічного розвитку 
Corum Group 
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