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Видобуток вугілля з лави 922 шах-
ти «П’яст-Земовіт» триватиме до 
липня 2021 року. Згодом кріплення 

Corum Group продовжать роботу вже в на-
ступній лаві  – 923-й. Там відпрацювання 
вибою заплановане до кінця 2022 року.

кріплення ZRP 15/35 використовують 
для роботи в шарах потужністю від 1,6 до 
3,5  м. Високий робочий опір  – понад 
6000  кН – дозволяє витримати наванта-
ження важких покрівель шахт Польщі. 

«Для підвищення безпеки експлуата-
ції обладнання в шахті інженери Corum 
оснастили механізовані кріплення іннова-
ційними технологіями,  – каже менеджер 
проєктів Corum Group Михайло Лисен-
ко. – Гідросистема з функцією моніторин-
гу тиску робочої рідини в разі виникнення 
несправностей подає сигнал обслуговую-
чому персоналу. Електронні мітки в  еле-
ментах кріплення ведуть історію роботи. 
Так створюється електронний каталог, 
у якому записана вся інформація про ро-
боту кріплень».

Механізовані кріплення Corum забез-
печили роботу механізованого комплексу 
на шахті «П’яст-Земовіт». Це  дало змогу 
очисному комбайну і транспортному лан-
цюжку працювати максимально ефектив-
но й безпечно.

Шахта «П’яст-Земовіт» (Рiast-Ziemowit) 
разом із шахтами «Сошніца» (Sośnica) 
і  «Весела» (Wesola) входять до складу 
найбільшої вугледобувної компанії Поль-
щі Polska Grupa Gornicza (PGG). Понад 
400  секцій кріплення і більше 500  литих 
конструкцій уже поставив Corum на поль-
ський ринок з 2018  року. Corum Group  – 
надійний партнер підприємств PGG.

  

Рекордні 1,1 млн тонн вугілля під-
няли з лави 922 польської шахти 
«П’яст-Земовіт» (Рiast-Ziemowit). 
цього результату шахтарі досягли 
за підсумками 2020-го – через рік 
після оснащення вибою секці-
ями механізованого кріплення 
ZrP 15/35 виробництва Corum 
Group. таке партнерство допо-
могло польському підприємству 
досягти високих показників, 
а нашій компанії – зміцнити свої 
позиції на європейському ринку.
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секції механізованого 
кріплення ZrP 15/35 ви-

конані з дотриманням між-
народних стандартів якості та 
відповідно до вимог Єс. для 
виготовлення цього обладнання 
ми використовували високо-
якісний метал, складники від 
провідних зарубіжних виробни-
ків та інноваційні технології.
у нас склалася синергія виробниц-
тва Corum з клієнтом PGG. Ми го-
тові до нових спільних проєктів. 

Ярослав ЗналеЗнЯк
керівник офіційного дилера Corum  
у Польщі

докуМенти 
ПРо відПовідність 
виМогаМ Єс

Сертифікати ISO 9001  – про від-
повідність менеджменту якості та 
ISO  3834-2:2008  – про відповід-
ність якості зварювального вироб-
ництва вимогам ЄС підтверджують, 
що наша компанія працює за між-
народними стандартами. 
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адам РоЗМус
технічний директор шахти 
«П’яст-Земовіт»

Механізованими кріплен-
нями, які нам поставила 

компанія Corum, ми оснастили 
лаву № 922. це обладнання 
хорошої якості – ми переконали-
ся в цьому, відвідавши завод-
виробник в україні. гірники шахти 
працюватимуть під захистом 
кріплень довгі роки без необхід-
ності капітального ремонту.

Робочий діапазон механізованого крі-
плення ДТМ 14/35 – від 1,8 до 3,5 м, 
крок установлення  – 1,75  м. Маса 

секції становить 28 тонн, а питомий опір – 
понад 1100 тонн. На створення комплек-
ту кріплення потрібно більше 8000  тонн 
високоміцної сталі. 235  секцій механізо-

кРІПЛЕННЯ ДТМ 14/35. Corum оснастить 
очисниМ обладнаннЯМ лаву З тоП-5

ваного кріплення ДТМ 14/35 виготовить 
Corum для оснащення лави 1106 на шахті 
«Сибірська».

Пілотну секцію механізованого кріп-
лення ДТМ 14/35 виготовили у  вересні 
2020-го. Відповідно до умов контракту 
вона успішно пройшла заводські ста-
тичні та циклічні випробування на стенді 
СТД-2000. Такі випробування гарантують 
надійну роботу обладнання у  підземних 
умовах. 

Секції кріплення відвантажують клієнту 
партіями. Завершення поставки плануєть-
ся на липень-серпень 2021-го. кріплення 
ДТМ 14/35 буде працювати на шахті «Си-
бірська» у складі механізованого вибій-
ного комплексу синхронізовано з німець-
ким обладнанням: очисним комбайном 
Eickhoff і вибійним конвеєром спільного 
виробництва Corum і САТ. Це  обладнан-
ня дозволить шахті «Сибірська» вийти 
на планові показники видобутку вугілля – 
6 млн тонн на рік, з можливим збільшен-
ням до 12 млн тонн. 

у цьому проєкті Corum Group не тільки 
поставляє своє обладнання, а  й  виконує 
та погоджує зв’язку всього механізовано-
го вибійного комплексу (МВк) в кузбасі.

 

ігор вассеРМан
менеджер із продажу та розвитку 
кріплень Corum Group

для Corum Group 
це замовлення – під-

твердження експертизи нашої 
компанії в розробці й вироб-
ництві механізованих кріплень 
і комплексів для різних складних 
гірничо-геологічних умов і вико-
нанні комплексних проєктів 
з урахуванням індивідуальних 
вимог кожного клієнта.
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ті «сибірська» планують 
ввести в експлуатацію восе-
ни 2021 року. вона входить 
у топ-5 лав світу за своєю 
протяжністю і плановою 
продуктивністю. Її оснащен-
ня механізованим вибійним 
комплексом для Corum – на-
лежна оцінка експертизи ком-
панії з більш ніж 130-річним 
досвідом у машинобудуванні. 
також це виклик для вироб-
ничих майданчиків Corum, які 
мають виготовити кріплення 
дтМ 14/35. 




