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До роботи над підіймальною машиною Ц-3х2,2Ар
було залучено відразу кілька
структурних підрозділів компанії
Corum: інжиніринг, виробничий
майданчик у Дружківці, сервісна
служба. такий комплекс послуг –
від розробки до монтажу
та пуску обладнання – дозволяє
нам контролювати хід робіт
на кожному етапі проєкту.
А клієнт у фіналі отримує
обладнання під ключ і гарантію
високої якості.

керівник офіційного дилера Corum
у Казахстані

лідер у виробництві
цинку, золота,
кольорових і рідкоземельних металів «Казцинк»
обрав Corum постачальником підіймального
обладнання. замовнику
сподобалася комплексна
пропозиція від виробника.
Corum зробить шків
копровий Н336-2, потім
доставить його клієнту
і візьме участь у монтажі
та пусконалагоджувальних
роботах. таким чином,
клієнт отримає не тільки
виріб, але і ряд послуг від
постачальника. Це забезпечить якісну роботу шківа
після його введення
в експлуатацію.

Ц-3х2,2АР – КОМПЛЕКСНИЙ ПРОєКТ
ДЛЯ ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»
розробКА, виробНиЦтво і встАНовлеННя

М
Підіймальною машиною
Ц-3х2,2Ар оснащено новий
вентиляційний стовбур №3, який
виконує функцію аварійного
підіймання гірників на поверхню блоку 11 на ШУ «Покровське» (підприємство компанії
«Донецьксталь»). Нове обладнання вже допомагає шахтарям
спускати й підіймати людей або
вантажі на глибину майже 1 км
у межах будівництва об’єкта.
Це забезпечує стабільну й безпечну роботу підприємства з видобутку коксівного вугілля.

відео
про підіймальну
машину Ц-3х2,2Ар
для ШУ «Покровське»

аксимальне статичне навантаження в канаті для машини з триметровим барабаном – 14 тонн.
Для того щоб витримати таке навантаження, інженери R&D компанії Corum
Group застосували останні інноваційні
розробки в галузі проєктування стаціонарного обладнання.
Ц-3х2,2АР оснащено сучасною системою керування, радіозв’язком, стовбуровою сигналізацією, обладнанням для
живлення і керування електродвигуном.
Такі технологічні рішення забезпечать надійну роботу підіймальної машини.
Для комплектації підіймальної машини завод-виробник «Корум Дружківський
машинобудівний завод» використовував
усе найкраще, що пропонували вітчизняні та світові виробники з Японії, Італії,
Бельгії та Німеччини. Ц-3х2,2АР оснащено редукторним приводом, електродвигуном у 800 кВт, колодково-радіальною
гальмівною системою, пневматичною панеллю і системою подачі повітря.
Роботи з шефмонтажу габаритного підіймального обладнання на підприємстві
клієнта виконали фахівці сервісної служби Corum Repair.
Також вони налагодили і провели пуск
техніки. На додаток інженери проінструктували гірників ШУ «Покровське», як працювати з новим обладнанням, а також

навчили способів і видів обслуговування.
Все це дозволить підвищити безпеку експлуатації Ц-3х2,2АР і подовжити термін її
служби.

ПіДіймАльНою
мАШиНою
з 3,5-метровим
бАрАбАНом бУДе
осНАщеНо стовбУр
ШАхти У ворКУті
Підіймальна машина Ц-3,5х2,4
для шахти «Комсомольська» (компанії «Воркутавугілля») вже у виробництві. Новим стаціонарним
обладнанням буде оснащено вентиляційний стовбур №4 після його
відновлення фахівцями «Корум
Шахтспецбуд».
Для компанії Corum Group це також буде комплексний проєкт, де
в одному «пакеті» клієнт отримує
шахтобудівні послуги та надійне
гірничошахтне обладнання. Це подарує вугледобувному підприємству Заполяр’я друге життя (більше
про шахтобудівний проєкт у Воркуті на стор. 6).

НАЙгАБАРИТНІШИЙ ШКІВ Н336-2
виготовить і ПостАвить Corum Для «КАзЦиНКУ»
Шків копровий Н336-2 має
шість метрів у діаметрі. його
маса – 14,5 тонни. він здатний
витримувати навантаження
у 404 тонни. Це найгабаритніший шків з продуктового
портфеля Corum Group. У червні
наша компанія виготовить таке
підіймальне обладнання для
компанії «Казцинк». Новий
Н336-2 стане другим у технопарку цього клієнта.

Т

акий копровий шків можуть виготовити всього кілька заводів у СНД,
серед них – «Корум Дружківський
машинобудівний завод». Його інженери
спроєктували Н336-2 під індивідуальні
потреби замовника.
Особливість конструкції шківа для
«Казцинку» – це індивідуальні радіальні
та торцеві биття ободів шківа. Биття обода H336-2 буде у 2,5 раза менше, ніж допускається в серійній конструкції шківа.
Щоб домогтися потрібного биття, інжиніринг Corum розробив спеціальну
технологію виготовлення оснащення, що
забезпечує більш серйозний контроль
щодо збірки та її правильності.
Реалізація цього проєкту передбачає
постачання в комплекті зі шківом розширеного комплекту приладдя, серед якого і підшипники SKF (Швеція) на стяжній
втулці, і інструменти, а також навчання

персоналу «Казцинку» експлуатації обладнання після запуску шківа в роботу.
«Казцинк» замовив у Corum Group
відразу два таких шківи: перший з них
поставили в жовтні 2020 року, другий доставлять у Казахстан у червні
2021 року.
Нове обладнання буде підтримувати та направляти канат під час спуску і
підйому шахтної посудини. Шків Н336-2
буде працювати на скіпових підйомах, які
забезпечують підняття на-гора добутої
руди. Це підвищить ефективність роботи
компанії-замовника.
Зараз у виробництві Corum Group знаходиться партія шківів для інших рудних підприємств: один шків Н336-2 для
Яковлівського гірничо-збагачувального
комбінату (Росія) і два шківи Н336-2 для
Криворізького залізорудного комбінату
(Україна).

