
Jewgienij Pietrow 
kierownik ds. wyposażenia  
infrastruktury Corum Group

w robocie nad maszyną 
wyciągową C-3х2,2АР było 

zaangażowano kilka jednostek 
strukturalnych firmy Corum: 
inżynieria, zakład produkcyjny w 
Drużkowce, służba serwisowa. taki 
kompleks usług – od opracowania 
do montażu i uruchomienia 
sprzętu – pozwala nam kontrolować 
wykonanie robót na każdym etapie 
projektu. Klient w końcu otrzymuje 
wyposażenie „pod klucz” oraz 
gwarancję wysokiej jakości.
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Takie koło linowe mogą wyprodu-
kować kilka fabryk w WNP, wśród 
których jest „Corum Drużkowska 

Fabryka Maszyn”. Jego inżynierowie zapro-
jektowali N336-2 zgodnie z indywidualnymi 
wymogami zamawiającego.   

Cechą charakterystyczną koła linowego 
dla „Kazcynku” jest indywidualne bicie pro-
mieniowe i czołowe obręczy koła. Bicie ob-
ręczy H336-2 będzie 2,5 razy mniejsze, niż 
jest to dopuszczalne w seryjnej konstrukcji 
koła linowego.

Dla osiągnięcia potrzebnego bicia jed-
nostka inżynieryjna Corum opracowała 
specjalną technologię produkcji sprzętu, 
która uściśla montaż oraz jego prawidło-
wość.  

Realizacja tego projektu obejmuje do-
stawę wraz z kołem rozszerzony komplet 
części składowych, wśród których są łoży-
ska SKF (Szwecja) na piaście sprzęgającej, 
narzędzia, jak również szkolenie pracow-

Nowy szyb wentylacyjny Nr 3 
bloku 11 administracji kopalnianej 
„Pokrowskoje” (przedsiębiorstwo 
firmy „Donieckstal”), używany do 
awaryjnego podniesienia górników 
na powierzchnię, został wyposażony 
w maszynę wyciągową C-3х2,2АР. 
Nowy sprzęt już pomaga górnikom 
spuszczać i podnosić ładunki i ludzi 
na głębokość niemal 1 km w ramach 
budowy obiektu. to zapewnia 
stabilną i bezpieczną robotę 
przedsiębiorstwa w dziedzinie 
wydobycia węgla koksowego.

NaJWięKSze Koło liNoWe Н336-2 
wyProDuKuJe i DostarCzy Corum Dla „KazCyNKu”

Maksymalne statyczne obciążenie 
liny dla maszyny z bębnem trzy-
metrowym wynosi 14 ton. aby 

wytrzymać takie obciążenie, inżyniero-
wie R&D firmy Corum Group wykorzystali 
ostatnie opracowania innowacyjne w dzie-
dzinie projektowania wyposażenia stacjo-
narnego. C-3х2,2АР została wyposażona 
w nowoczesny system sterowania, radio-
stację, sygnalizację szybową, sprzęt dla 
zasilania i sterowania silnikiem elektrycz-
nym. Takie rozwiązania technologiczne 
zapewnią niezawodne działanie maszyny 
wyciągowej.

Dla kompletowania maszyny wyciągowej 
producent „Corum Drużkowska Fabryka Ma-
szyn” wykorzystał najlepszych komponen-
tów proponowanych przez producentów 
krajowych i światowych z Japonii, Włoch, 
Belgii i Niemic. C-3х2,2АР została wypo-
sażona w napęd z reduktorem, silnik elek-
tryczny na 800 kW, hamulce klockowo-pro-
mieniowe, panel pneumatyczny oraz system 
podawania powietrza.

Nadzór nad montażem maszyny wycią-
gowej na przedsiębiorstwie klienta wyko-
nano przez specjalistów służby serwisowej 
Corum Repair. Także oni przeprowadzili 
uruchomienie techniki. oprócz tego, inżynie-
rowie poinstruowali górników administracji 
kopalnianej „Pokrowskoje” na temat roboty 

ników „Kazcynku” na temat eksploatacji 
wyposażenia po uruchomieniu koła lino- 
wego. 

„Kazcynk” zamówił od razu dwa takich 
koła linowych od Corum Group: pierwsze 
zostało zainstalowane w październiku 2020 
roku, drugie zostanie dostarczone do Ka-
zachstanu w czerwcu 2021 roku. 

Nowy sprzęt będzie utrzymywać i usta-
wiać linę podczas spuszczania oraz podej-
mowania skipu. Koło linowe Н336-2 będzie 
działać na wciągnikach skipowych, które za-
pewniają podejmowanie wydobytej rudy na 
powierzchnie. To zwiększy wydajność dzia-
łania firmy - klienta.  

obecnie w Corum Group trwa produkcja 
kół linowych dla przedsiębiorstw wydoby-
cia rudy: jedne koło Н336-2 dla Jakowlew-
skiego Kombinatu Wydobycia i Przetwa-
rzania (Rosja) oraz dwa koła Н336-2 dla 
Krzyworoskiego Kombinatu Rudy Żelaznej 
(Ukraina).

Koło linowe do kafara  
Н336-2 ma sześć metrów 
średnicy. Jego waga wynosi – 
14,5 tony. może ono wytrzymać 
obciążenie 404 tony. Jest to 
największe koło linowe z portfolio 
usług Corum Group. w czerwcu 
nasza firma wyprodukuje taki 
sprzęt dźwigowy dla firmy 
„Kazcynk”. Nowe koło Н336-
2 zostanie drugim spośród 
wyposażenia tego klienta.

z nowym sprzętem, jak również na temat 
sposobów i rodzajów obsługi. To wszystko 
zwiększy bezpieczeństwo i okres eksploata-
cji C-3х2,2АР.  

C-3Х2,2aR – KoMPleKSoWY PRo-
JeKT Dla KoPalNi „PoKRoWSKoJe”   
wyPraCowaNie, ProDuKCJa i moNtaż 

Video 
o maszynie 
wyciągowej C-3х2,2АР 
dla administracji 
kopalnianej 
„Pokrowskoje”

szyb KoPalNi  
w worKuCie zostaNie 
wyPosażoNy  
w maszyNę wyCiąGową  
z 3,5-metrowym bębNem

Produkcję maszyny wyciągowej 
C-3,5х2,4 dla kopalni „Komsomol-
skaja” (firmy „Workutaugol”) już roz-
poczęto.
Szyb wentylacyjny Nr 4 po jego od-
budowie przez specjalistów „Corum 
Szachtspecstroj” zostanie wyposa-
żony w nowy sprzęt stacjonarny. Dla 
firmy Corum Group będzie to także 
projekt kompleksowy, gdy w jednym 
pakiecie klient otrzyma usługi budo-
wy kopalni oraz niezawodne wyposa-
żenie górnicze. To da drugie życie
przedsiębiorstwu węglowemu regio-
nu polarnego (więcej o projekcie bu-
dowy kopalni w Workucie na str. 6).

siergiej Kurbatow 
kierownik oficjalnego dilera Corum  
w Kazachstanie

 „Kazcynk”, który jest 
liderem w dziedzinie 

produkcji cynku, złota, metali 
kolorowych oraz metali ziem 
rzadkich, wybrał Corum jako 
dostawcę wyposażenia 
dźwigowego. Propozycja 
kompleksowa od producenta 
spodobała się 
zamawiającemu. Corum 
wyprodukuje koło linowe do 
kafara Н336-2, po czym 
dostarczy go klientowi oraz 
weźmie udział w montażu i 
uruchomieniu. w taki sposób 
klient otrzyma nie tylko 
wyrób, ale również szereg 
usług od dostawcy. zapewni 
to prawidłowe działanie koła 
linowego po jego 
uruchomieniu.
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