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Технічні 
харакТерисТики 

скребкового конвеєра 
сП326-91.17

Довжина  

Енергоозброєність

Напруга живлення

Продуктивність  

Швидкість руху 
ланцюга 

130 м

1х55 квт

660/1140 в

до 60 тонн/год

 
0,2 м/с

(нижня частина шахтного стовбура) 
прямо у вагонетку. Свою ефективність 
техніка Corum довела з перших місяців 
роботи: у 2,5 раза швидше стали відван-
тажувати гірничу масу на шахті «Осінні-
ковська» (Євраз), а гірників звільнили від 
ручної праці. 

Два працюючі скребкові конвеєри від 
одного виробника Corum Group забезпе-
чують уніфікацію основних вузлів. Це ще 
один плюс у розвитку довгострокових 
партнерських відносин між замовником 
і виробником. Індивідуальний підхід допо-
магає ефективно розв’язувати проблему 
клієнта й домагатися високих показників.

130-метровий скребковий кон-
веєр сП326 виготовила ком-
панія Corum Group для шахти 
«осінніковська». нове облад-
нання допоможе підприємству 
знизити операційні витрати 
та збільшити ефективність очи-
щення водозбірника.

Понад 200 секцій риштачного 
поставу сПЦ230-41.2 для скреб-
кового конвеєра європейського 
виробника виготовить компанія 
Corum Group. новою очисною 
технікою оснастять нову 400-ме-
трову лаву, запуск якої запла-
нований у шахті «сибірська» 
восени 2021 року.

НОВИЙ СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР СП326 
виПусТив Corum для зневоднення 
гірничої маси

РИШТАЧНИЙ ПОСТАВ СПЦ230 
буде ПраЦюваТи в одній зв’язЦі 
з євроПейською Технікою

Скребковий конвеєр нового 
типу СП326-91.17 допоможе 
шахті «Осінніковська» міні-

мізувати ручну працю з очищення водо-
збірника завдяки індивідуальним інже-
нерним рішенням, які розробили фахівці 
R&D Corum Group. Вони оснастили очисну 
техніку складнішою системою фільтрації: 
спеціальні сита будуть утримувати гірни-
чу масу від осідання в осад, просушувати 
її та на низькій швидкості транспортувати 
по виробці. Таке рішення дозволить зне-
воднювати до 200 кубів обводненої маси 
на годину.

Лава, для якої буде випущено очисне 
обладнання Corum Group, за свої-
ми запасами й габаритам входить 

до світового списку топ-5. Для її оснащен-
ня замовник – менеджмент шахти «Сибір-
ська» – обрав найкращу видобувну техніку 
світових виробників. Так, риштачний по-
став Corum Group буде працювати в одній 
зв’язці із секціями кріплення Corum Group 
і німецькими конвеєром та комбайном.

Для того щоб конвеєр працював на-
дійно, інженери R&D нашої компанії адап-
тували конструкцію СПЦ230-41.2 під 

Скребковий конвеєр СП326-91.17 має 
два навантажувальні місця. Основна об-
воднена гірнича маса буде подаватися 
на  конвеєр у зону навантаження в ра-
йоні кінцевої головки. Вода відділяється 
від вугілля спеціальними ситами ришта-
ків, і  тільки після цього очищена волога 
по  спеціальних водовідводах із накопи-
чувальних баків буде потрапляти у водо-
збірник. Під  час завантаження на друге 
місце навантаження обводнена гірнича 
маса спочатку рухається в бік пересипу 
з верхньої гілки на нижню. Так відбуваєть-
ся первинна втрата вологи. Потім триває 
її рух нижньою гілкою в бік головного при-
воду до місця пересипу на стрічковий кон-
веєр. Сюди вона надходить уже без води. 

Все це допоможе вугледобувній ком-
панії знизити операційні витрати на очи-
щення водозбірника, а також забезпечить 
додатковий видобуток вугілля, який рані-
ше просто осідав у водозбірнику. 

Скребковий конвеєр СП326-91.17 
буде працювати на горизонті 500 м. Цей 
новий конвеєр стане другим конвеєром 
Corum Group у парку технічного облад-
нання шахти «Осінніковська».

У липні 2019 року наша компанія по-
ставила цьому вугледобувному підпри-
ємству аналогічний скребковий конвеєр 
СП326-90.11, який зневоднює та  тран-
спортує обводнену гірничу масу із зумпфа 

параметри європейського обладнання. 
Для виготовлення його днищ використа-
на зносостійка сталь Hardox. Такі рішен-
ня, розроблені під індивідуальні потреби 
шахти «Сибірська», спростять монтаж 
і  зв’язку обладнання в єдиний комплекс 
та гарантують його ефективну роботу 
в майбутньому.

Corum Group уже має досвід вирішення 
подібних завдань – коли клієнт замовляє 
обладнання, яке за якістю не поступати-
меться європейським виробникам гір-
ничошахтної техніки, але на вигідніших 
умовах. Переваги стають очевидними 
практично відразу під час експлуатації 
та сервісного супроводу. Постійні клієн-
ти Corum Group в Україні все частіше від-
мовляються від європейських аналогів 
на  користь вітчизняного машинобудівно-
го бренду.

На ринку РФ це перша історія з ім-
портозаміщенням. Впевнені, риштачний 
постав СПЦ230-41.2 доведе свою ефек-
тивність уже найближчим часом. Постав-
ка останньої партії секцій запланована 
на червень 2021 року.
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вперше в конвеєрі 
використали приймаль-

ні баки. Це секційні метало-
конструкції для акумуляції та 
відведення води від тран-
спортованої гірничої маси 
через спеціальні фланці 
(отвори, куди приєднуються 
труби для відкачування). 
новий конвеєр – це гарантія 
безаварійної роботи 
підприємства.

віталій сенічкін
менеджер з очисного 
обладнання Corum Group
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для оснащення нової 
лави наша компанія 

запропонувала шахті 
«сибірська» оптимальний 
варіант, який містить 
обладнання виробництва 
Corum Group та європей-
ських виробників. 
Це дасть змогу вугледо-
бувному підприємству 
гарантовано забезпечити 
безаварійну роботу 
очисного вибою й досягти 
планових показників 
із видобутку.  

андрій лиТвиненко
менеджер з розвитку бізнесу 
торгової компанії Corum Rus
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