
1,5  тонни на хвилину – дозволяє 
збільшити швидкість проведення гірничих 
виробок до 10 метрів на добу. Це на 30% 
прискорює запуск лави для видобутку 
вугілля з тонких пластів.

Використання КНФ допомагає вирішити 
два основні клієнтські завдання  – про-
ходження монтажних камер для монта-
жу механізованих лавових комплексів 
і  відпрацювання низькотехнологічних 
запасів вугільних шарів або ціликів різного 
призначення. В обох випадках КНФ має 
низку конкурентних переваг перед вико-
ристовуваними більшістю підприємств 
прохідницькими комбайнами.

Новий КНФ став п’ятим у технопарку 
ДТЕК і другим – для ШУ «Павлоградсь-
ке». З 2014 року прохідницькі комплекси 
Corum пройшли на підприємствах ДТЕК 
понад  6000 погонних метрів і зруйнували 
майже 53 000 м³ гірничої маси.

Комплекс бездоганно зарекоменду-
вав себе в проведенні розрізних печей – 
більш ніж 25 виробок перетином 10 м2. 
Це дійсно унікальне обладнання, яке 
за  своїми технічними характеристиками 
не має рівних.

Новий комплекс призначений для 
проведення виробок прямо-
вугільного розтину в шарах малої 

потужності до 2 метрів.
Машина складається з нарізного ком-

байна, кріплення, кутового конвеєра та 
перевантажувача, які дозволяють шах-
тарям максимально швидко й безпечно 
змонтувати монтажний ходок для введен-
ня нової лави в експлуатацію.

Комплекс повністю механізував процес 
нарізки ніш у складних гірничо-геологічних 
умовах. Висока продуктивність – до 

КНФ 
На 30% прискорює запуск лави 
для видобутку вугілля 
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ОЧИСНИЙ КОМБАЙН  
КА200 

валерій 
крупицький
директор з виробництва  
Corum Group

 ка200 – це серійний 
очисний комбайн, який 

добре себе зарекомендував 
у тонкому шарі при виїмці 
міцного вугілля зі слабкими 
вміщувальними породами.
у майбутньому ми плануємо   
розвиток таких комбайнів 
шляхом оснащення виконав-
чими органами без різальних 
ланцюгів і застосування 
безланцюгової системи 
подачі. 
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Завдяки своїм ергономічним характе-
ристикам ця видобувна техніка ідеально 
вписується в тонкі шари шахт ДТЕК «Енер-
го». Стабільний попит на це обладнан-
ня дозволяє виробникові модернізувати 
КА200, удосконалюючи його конструкцію 
та комплектуючі. 

У новому очисному комбайні КА200 
за рекомендацією конструкторів R&D Corum 
Group машинобудівники модернізували 
електродвигун. Вони змінили конструкції 
вала електродвигуна із застосуванням 
евольвентних шліців. Це дозволило збільши-
ти ресурс роботи електродвигуна на  40%, 
а також знизити енергоспоживання.

У березні цього року новий комбайн 
увели в експлуатацію в 132-й лаві шахти 
«Ювілейна». Вже кілька місяців техніка 
Corum успішно допомагає шахтарям до-
бувати вугілля: щодобовий видобуток до-
сягає до 3000 тонн при опірності вугілля 
різанню до 500 кН/м.  

Новий комбайн КА200 став 45-м у тех-
нопарку шахт ДТЕК «Енерго». Він, як і його 
попередники, допоможе шахтарям добува-
ти вугілля й виконувати планові показники 
в зазначений термін.

КА200 – це серійний очисний комбайн 
із вертикально розташованими ви-
конавчими органами. Corum Group 

випускає це обладнання з винесеною сис-
темою подачі комбайна (ВСПК).

Новий очисний комбайн ка200 
виготовила компанія Corum 
Group для шахти «ювілейна» 
(Шу «першотравенське», 
дтек «енерго»). у комплектації 
комбайна виробник використо-
вував електродвигун зі зміненою 
конструкцією вала – застосував 
евольвентні шліци. це збільшило 
ресурс техніки на 40%.

унікальний прохідницький 
комплекс кНФ виготовили 
машинобудівники Corum 
Group для гірників шахти 
«тернівська» (Шу «павло-
градське», дтек «енерго») 
у лютому 2021 року. 
у квітні цю машину запусти-
ли в роботу.  

олександр 
удовичеНко
менеджер з прохідницького 
обладнання Corum Group  

для важчих випадків 
Corum Group розробив 

комплекс кНФ із підвищеною 
енергооснащеністю, збільше-
ною продуктивністю та ресурс-
ними показниками. це дозво-
лить розширити сферу 
застосування комплексу 
відповідно до міцності порід, 
що руйнуються, до 100 мпа. 
як наслідок – ефективніше 
розв’язувати такі завдання, як 
проведення монтажних камер 
для механізованих комплексів 
і відпрацювання низькотехно-
логічних запасів вугілля.
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дтек енерго 

 кНФ – потужна 
та надійна машина. 

застосування нішенарізного 
комплексу кНФ дозволило 
істотно скоротити терміни 
проведення підготовчих 
операцій. це дало нам змогу 
вводити в експлуатацію лави 
в заплановані терміни 
з мінімальними витратами 
на монтажно-підготовчі 
роботи. за підтримки 
українських машинобудівни-
ків Corum ми нарощуємо 
видобуток вугілля, зміцнюю-
чи енергонезалежність нашої 
країни.   
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про очисний  
комбайн ка200
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