
Більше ніж 10 км виробок пройдено 
шахтобудівниками «Корум Шахт-
спецбуд» для ШУ «Покровське». 

Це результат останніх двох з полови-
ною років стратегічного партнерства між 
компаніями.   

Нині металоарочні кріплення виробок 
монтують, по суті, вручну. Для цього спо-
руджують спеціальні тимчасові полиці. 
Прохідники підіймаються цим «риштуван-
ням» на 1,5-метрову висоту і встановлю-

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ПРОХОДКИ ВИРОБОК 
«Корум Шахтспецбуд» 
механізує встановлення 
металевих Кріплень

ють металеві рами-кріплення. Такий спо-
сіб вимагає значних людських і часових 
ресурсів, а також пов’язаний з певною 
часткою ризику. Все це знижує ефектив-
ність прохідницьких робіт. Для оптиміза-
ції цього трудомісткого процесу фахівці 
«Корум Шахтспецбуд» запропонували 
механізувати встановлення рамного крі-
плення. З цією метою прохідницьку тех-
ніку, яку застосовували на ШУ  «Покров-
ське», «тюнінгували». Будівельники 
«Корум Дружківський машинобудівний 
завод» виготовили спеціальний кріпиль-
но-монтажний пристрій з робочими по-
лицями та закріпили на прохідницькому 
комбайні.

За попередніми розрахунками, це 
спростить роботу гірників, позбавить їх 
необхідності підіймати важкі металеві 
рами кріплення. Плюс – нововведення 
має підвищити безпеку цього процесу. 
Якщо експеримент виявиться вдалим, то 
його почнуть застосовувати повсюдно 
під час проходок виробок в інших вибоях 
ШУ «Покровське».

для підвищення без
пеки проходки виробок 
на Шу «покровське» про
цес встановлення кріплен
ня механізують. Фахівці 
«Корум Шахтспецбуд» 
впровадили таке нововве
дення цієї весни як екс
перимент на підприємстві 
клієнта.

віктор яроШенКо
керівник департаменту 
«Корум Шахтспецбуд»

понад 300 робітників 
«Корум Шахтспецбуд» 

допомагають шахтарям 
Шу «покровське» отримати 
доступ до найбільших покладів 
вугілля в європі. 
у 2020 році трьома бригадами 
«Корум Шахтспецбуд» виконано 
проведення 9 гірничих виробок, 
здійснено 5 збійок (зокрема 
одна збійка – зустрічними ви
боями з довжиною теодолітних 
ходів понад 5 км). загальна до
вжина виробок, які споруджено 
за минулий рік, склала майже 
4852 м. так шахтобудівний під
розділ Corum Group підготував 
до відпрацювання дві лави. 
це дало можливість Шу «по
кровське» зберегти стійкі темпи 
видобутку вугілля.
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допроходКа. розКонсервація

вентиляційного стовбура у ворКуті вийШла

НА НОВИЙ ЕТАП 

майже на 100 метрів шахтобудів
никам «Корум Шахтспецбуд» треба 
буде збільшити глибину вентиляцій
ного стовбура №4 на шахті «Комсо
мольська» (що належить найбільшій 
вугледобувній компанії росії – 
«воркутавугілля»). глибина стовбура 
складе близько 1000 метрів, коли 
роботи з його відновлення буде за
вершено. це подарує підприємству 
друге життя.   

Роботи з допроходки стовбура фахівці 
«Корум Шахтспецбуд» почали у квіт-
ні. Проходка ведеться буропідривним 

способом: шпури (вертикальні та похилі отво-
ри) бурять у вибої стовбура для розміщення 
там вибухівки. Після вибуху зруйновану по-
роду гірники вантажать у бадді та видають 
на-гора. У вибої, що утворився, монтують 
опалубку, бетонують нову ділянку кріплення 
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майже вдвічі 
дешевше і вигідні

ше відновлювати 
законсервовані шахтні 
стовбури, ніж будувати 
нові об’єкти. досвід 
нашого шахтобудівель
ного підрозділу в україні 
та за кордоном, а також 
успішно реалізовані 
проєкти дають підставу 
для такого твердження. 
розконсервація шахт 
дозволяє клієнту 
продовжити відпрацю
вання запасів шахтного 
поля з мінімальними 
витратами часу 
і капітало вкладеннями. 

дмитро торубалКо
менеджер з планування 
та організації виробництва 
«Корум Шахтспецбуд»

стовбура. Такі повторювані цикли прохідниць-
ких робіт дають можливість поглибити стовбур 
до позначки – 1001,65 м.
До початку проходки гірники шахтобудівель-
ного підрозділу Corum Group осушили 900-ме-
тровий стовбур (викачали з нього близько 
50 тис. м³ води). Цього об’єму вистачило б для 
наповнення 20 олімпійських басейнів. Для від-
качування води наші фахівці застосували зану-
рювальні помпи в комбінації зі східчастим во-
довідливом: у раніше споруджених у стовбурі 
камерах були послідовно встановлені помпи. 
За допомогою цих помп воду вивели на по-
верхню. Ці роботи дозволили шахтобудівни-
кам підготувати стовбур до допроходки й ар-
мування, яка має стати завершальним етапом 
шахтобудівельного проєкту Corum у Воркуті. 
Після закінчення робіт з допроходки та ар-
мування Вентиляційний стовбур №4 шахти 
«Комсомольська» буде оснащений підіймаль-
ною машиною Ц-3,5х2,4 – однією з найгаба-
ритніших барабанних машин, що випускаються 
в Corum. За допомогою нової техніки гірники 
зможуть спускатися в шахту на глибину майже 
1 км та повертатися на поверхню. Це  стане 
частиною реалізації комплексного проєкту для 
найбільшого гірничодобувного підприємства 
Росії – «Воркутавугілля». Готовий до експлу-
атації об’єкт шахтарі Заполяр’я отримають 
у 2022 році.




