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Wydobycie węgla ze ściany eksplo-
atacyjnej Nr 922 kopalni „Piast-
-Ziemowit” będzie trwać do lipca 

2021 roku. Później obudowy corum Group 
będą działać na następnej ścianie eksploata-
cyjnej (Nr 923). Wydobycie w przodku jest 
tam zaplanowane do końca 2022 roku.  

Obudowy ZRP 15/35 są stosowane do 
roboty w pokładach o grubości od 1,6 do 
3,5 m. Wysoka odporność robocza – ponad 
6000 kN – pozwala wytrzymać obciążenie 

ciężkiego pokrycia dachowego kopalni Pol-
ski. 

„Dla zwiększenia bezpieczeństwa eksplo-
atacji wyposażenia w kopalni inżynierowie 
corum wyposażyli obudowy zmechanizo-
wane w innowacyjne technologie, – mówi 
kierownik projektów corum Group Michaił Ly-
sienko (Михаил Лысенко). – System hydrau-
liczny z funkcją monitoringu ciśnienia płynu 
roboczego daje sygnał personelu obsługi w 
razie niesprawności. Znaki elektroniczne w 
elementach obudowy rejestrują historię dzia-
łania. W taki sposób tworzy się katalog elek-
troniczny, w którym  zapisywane wszystkie 
informacje o działaniu obudowy”.

Obudowy zmechanizowane corum za-
pewniły działanie kompleksu zmechanizowa-
nego w kopalni „Piast-Ziemowit”. Pozwoliło 
to kombajnowi ścianowemu oraz łańcucho-
wi transportowemu działać maksymalnie 
skutecznie i bezpiecznie.

Kopalnia „Рiast-Ziemowit” wraz z kopal-
niami „Sośnica” i „Wesoła” wchodzą w skład 
największej firmy węglowej w Polsce - Pol-
ska Grupa Górnicza (PGG). Z 2018 roku co-
rum dostarczył na polski rynek ponad 400 
sekcji obudowy oraz ponad 500 konstrukcji 
odlewniczych. corum Group jest rzetelnym 
partnerem przedsiębiorstw PGG. 

rekordowe 1,1 milionów ton węgla 
wydobyto w ścianie eksploatacyjnej 
nr 922 polskiej kopalni „Рiast-
Ziemowit”. Górnicy osiągnęli ten 
rezultat zgodnie z wynikami 2020 
roku – rok po wyposażeniu przodku 
w sekcji obudowy zmechanizowanej 
ZrP 15/35 wyprodukowanej przez 
corum Group. takie partnerstwo 
pomogło polskiemu przedsiębiorstwu 
osiągnąć wysokie wyniki oraz 
pomogło naszej firmie umocnić swoją 
pozycję na rynku europejskim.
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sekcje obudowy 
zmechanizowanej ZrP 15/35 

zostały wyprodukowane zgodnie z 
międzynarodowymi standardami 
jakości oraz wymogami ue. dla 
produkcji tego wyposażenia 
wykorzystywaliśmy metal o wysokiej 
jakości, komponenty od wiodących 
producentów zagranicznych oraz 
innowacyjne technologie. Powstała u 
nas synergia produkcji corum z 
klientem PGG. Jesteśmy gotowi do 
nowych wspólnych projektów.

Jarosław Znaleźniak
kierownik oficjalnego dilera  
corum w Polsce

dokumenty o 
ZGodności Z 
WymoGami ue

certyfikaty ISO 9001 – odpowied-
niości zarządzania jakością oraz ISO 
3834-2:2008 – odpowiedniości jako-
ści produkcji spawalniczej wymogom 
UE potwierdzają to, że nasza firma 
pracuje według standardów między-
narodowych.
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Wyposażyliśmy ścianę 
eksploatacyjną nr 922 w 

obudowy zmechanizowane 
dostarczone przez firmę corum. Jest to 
wyposażenie o dobrej jakości – 
przekonaliśmy się o tym, odwiedziwszy 
fabrykę producenta w ukrainie. 
Górnicy w kopalni będą pracować pod 
ochroną obudowy przez wiele lat bez 
potrzeby remontu kapitalnego. Zakres roboczy obudowy zmechanizo-

wanej DTM 14/35 – od 1,8 do 3,5 m, 
odległość między sekcjami – 1,75 m. 

Waga sekcji wynosi 28 ton, odporność właści-
wa zaś – ponad 1100 ton. Dla produkcji kom-
pletu obudowy użyto ponad 8000 ton stali o 
wysokiej wytrzymałości. 235 sekcji obudowy 
zmechanizowanej DTM 14/35 wyprodukuje 

ObUDOWA DTM 14/35. corum WyPosaży 
ścianę eksPloatacyJną Z toP-5 W sPrZęt ścianoWy 

corum dla wyposażenia ściany eksploatacyj-
nej Nr 1106 w kopalni „Sibirskaja”.

Pilotowa sekcja obudowy zmechanizo-
wanej DTM 14/35 została wyprodukowana 
we wrześniu 2020 roku. Zgodnie z warun-
kami umowy, ona przeszła próby fabryczne 
oraz próby cykliczne na stanowisku STD-
2000. Takie próby gwarantują niezawodne 
działanie sprzętu w warunkach podziemny. 

Sekcje obudowy są wysyłane klientowi 
partiami. Zakończenie dostawy jest za-
planowane na lipiec - sierpień 2021 roku. 
Obudowa DTM 14/35 będzie pracować 
w kopalni „Sibirskaja” w składzie zmecha-
nizowanego kompleksu przodkowego, w 
połączeniu z wyposażeniem niemieckim: 
kombajnem ścianowym Eickhoff oraz prze-
nośnikiem przodkowym wyprodukowanym 
wspólnie przez corum i САТ. To wyposaże-
nie pozwoli kopalni „Sibirskaja”

osiągnąć planowe wskaźniki wydobycia 
węgla – 6 milionów ton rocznie, z możliwym 
zwiększeniem do 12 milionów ton. 

W tym projekcie corum Group nie tylko 
dostarcza swoje wyposażenie, ale również 
wykonuje i uzgadnia połączenie całego zme-
chanizowanego kompleksu przodkowego 
(ZKP) w Kuzbasie.

igor Wasserman 
kierownik ds. sprzedaży i 
rozwinięcia obudów corum Group

dla corum Group to 
zamówienie jest 

potwierdzeniem ekspertyzy naszej 
firmy w dziedzinie opracowania i 
produkcji obudów i kompleksów 
zmechanizowanych dla różnych 
warunków górniczych i 
geologicznych oraz realizacji 
projektów kompleksowych przy 
uwzględnieniu wymogów 
indywidualnych każdego klienta.
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przygotowania do uruchomienia 
400-metrowej ściany eksploatacyjnej, 
zaplanowanego na jesień 2021 
roku. Wchodzi ona w top-5 ścian 
eksploatacyjnych w świecie pod 
względem długości oraz zaplanowanej 
wydajności. dla corum wyposażenie 
tej ściany eksploatacyjnej w 
zmechanizowany kompleks przodkowy 
jest hołdem dla ekspertyzy firmy, która 
ma ponad 130 lat doświadczenia w 
dziedzinie budowy maszyn. także 
jest to wyzwanie dla zakładów 
produkcyjnych corum, które mają 
wyprodukować obudowę dtm 14/35.




