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Предговор
Сагледавајући искуства са одржане прошлогодишње националне
Конференције о подземној експлоатације угља, са нагласком на потребу
активирања нових лежишта угља, и посебно позитивне оцене стручне
јавности, ове године је одржано Национално саветовање на тему ПОДЗЕМНА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ОСНОВИ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА.
Организатор Саветовања је Комитет за подземну експлоатацију минералних
сировина – Ресавица у сарадњи са Јавним предузећем за Подземну
експлоатацију угља и Одељењем рударских и геолошких наука Академије
инжењерских наука Србије, док су подршку пружили Министарство
енергетике, развоја и животне средине, Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања и органи Привредне коморе Србије
везани за енергетику и рударство.
Ово је посебно важна тема за време у коме се налазе активни подземни
рудници угља у Србији, како са техничко-технолошког и сигурносног, тако
и економског аспекта, а на саветовању је основни циљ био да се промовише
потреба интензивнијег развоја процеса подземне експлоатације угља и да се
размене стечена искуства стручњака који се баве овом делатношћу.
Саветовање је одржано 24.12.2012. године у Ресавици и истом је
присуствовало преко 120 учесника из подземних рудника, рударских
факултета и рударских института, Министарства енергетике, развоја и
животне средине, Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања, Привредне коморе Србије, Академије инжењерских наука
Србије, представници неколико организација – произвођача рударске опреме,
као и већи број ранијих директора и техничких директора ЈП ПЕУ и неких
рудника.
Кроз изложене реферате и дискусије закључено је да ће угаљ као енергетско
гориво још низ година бити водећи енергент у производњи електричне
енергије и да је неопходно поред система површинске експлоатације
развијати и систем подземне експлоатације угља, при чему је кључно
успоставити одређен организациони облик њиховог повезивања применом
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неког од познатих модалитета. Већ сада Србија увози угаљ, посебно за
широку потрошњу иако располаже са значајним резервама квалитетних
угљева предиспонираних за подземну експлоатацију а у случају активирања
једног или више сада неактивних лежишта избегла би се увозна зависност.
Аргумент који учвршћује тезу о потреби отварања нових рудника је податак
да у сада активним лежиштима експлоатација угља се обавља од 160 до
50 година и да је већи број њих пред исцрпљењем билансних резерви.
Посебан проблем везан за подземне руднике угља у Србији је значајно
заостајање у технолошком развоју проузроковано изостанком механизовања
и осавремењавања технолошких процеса и радних фаза, а ово поред
производних има и неповољне економске ефекте и погоршање сигурносних
аспекта.
С обзиром да је у току израда Стратегија развоја производње угља у Србији
то су у закључцима предложене одговарајуће мере чијом реализацијом би се
значајно побољшао рад подземних рудника угља.
На Саветовању је предочено 11. реферата и захваљујемо се ауторима који су
уложили труд да ураде и презентирају резултате свог рада и истраживања.
За успешност овог скупа посебну захвалност дугујемо Дејану Поповићу
државном секретару за енергетику, Томиславу Шубарановићу, државном
секретару за рударство, Јелени Миленковић, шефу одсека за развој и
инвестиције у Министраству природних ресурса, рударства и просторног
планирања, и генералном директору ЈП ПЕУ Владану Милошевићу који су
пружили одлучујућу помоћ да се овај скуп одржи.
Такођер, захваљујемо се свим учесницима Саватовања, а посебно Академику
Слободану Вујићу, директору Рударског института – Београд Драгану
Дражевићу, директору Геолошког завода Србије Радоману Рабреновићу,
Шефу рударског одсека Техничког факултета – Бор проф.др Витомиру
Милићу на подршци и активном учешћу у раду.
			
					
					

Председник Организационог
одбора Саветовања

					

Проф.др Мирко Ивковић,дипл.инж.руд.
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Уводно обраћање државног секретара за енергетику Дејана Поповића
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Обраћање државног секретара за рударство Проф.др Томислава Шубарановића
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Уводно обраћање
Дејан Поповић, дипл.инж.руд.
Државни секретар Министарства енергетике,
развоја и просторног планирања
e-mail: dejan.popovic@merz.gov.rs
ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ СТРАТЕГИЈЕ
РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈП ПЕУ
*
Нема распарчавањаа и продаје делова ЈП ПЕУ, како је то планирано
актуелном Стратегијом која је усвојена августа 2011. године, јер би се на
тај начин продали најперспективнији рудници а преостали практично не би
имали могућност опстанка.
*
Озбиљна санација пословања ЈП ПЕУ кроз : инвестирање у технологију
експлоатације у перспективним рудницима, максимално смањење трошкова
у неперспективним рудницима, уз израду прецизних динамичких програма
рада за све руднике и промену начина управљања предузећем.
*
Инвестирање у перспективне активне руднике вршиће се кредитима
уз гаранције оснивача, евентуални стратешки партнери могу се тражити за
изградњу електро-енергетских постројења у близини активних рудника, по
први пут су предложене подстицајне цене (фид-ин тарифе) за електране за
комбиновану производњу на угља снаге до 10 MW (8,04 еуро центи) што
ће сигурно подстаћи изградњу оваквих објеката у околини постојећих
рудника.
*
Неперспективни рудници треба да наставе са откопавањем угља
до исцрпљења захваћених резерви. Под неперспективним рудницима
подразумевамо руднике са малим преосталим резервама угља. Уколико би
се они одмах затворили како је то планирано, то би представљало трајни
губитак преосталих резерви, практично раубовање тих лежишта, што нико
у свету не дозвољава ни у приватним рудницима. За ове руднике морају
се направити конкретни динамички програми, којима ће се прецизно
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дефинисати преостали век рудника, динамички план производње, динамика
кретња радне снаге по годинама и потребна средства по годинама до краја
експлоатације.
*
Инвестирање у отварање и експлоатацију лежишта која нису досада
експлоатисана, за шта би се могли тражити стратешки партнери уз већинско
учешће државе, а за случај лежишта Деспотовачког басена и лежишта
Пољана, стратешки партнер би могао бити и ЕПС, јер би се активирањем
ових лежишта дугорочно решио проблем снабдевања угљем ТЕ Свилајнац.
*
Извођење ових инвестиционих радова изводиће ЈП ПЕУ у сопственој
режији.

Отварање саветовања од стране генералног директора ЈП ПЕУ Владана
Милошевића
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Пригодан Програм чланова КУД »Бранислав Нушић« Ресавица
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Излагање рада од стране аутора Јелене Миленковић
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Долазак Шефа за развој и инвестиције у Министарству природних ресурса,
рударства и просторног планирања Јелене Миленковић
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УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
И РАЗВОЈ ЗАМЕНСКИХ КАПАЦИТЕТА
Јелена Миленковић, дипл.инж.геол.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања,
Сектор за рударство и геологију

e-mail:jelena.milenkovic@mprrpp.gov.rs

Извод

У раду се даје преглед проблематике производње угља у подземним
рудницима у Србији и значај развоја заменских капацитета. Очито је да
се експлоатацијом угља у сада активним лежиштима неможе значајније
подићи ниво производње, а што је основни услов за побољшање економских
перформанси рудника.
Кључне речи: угаљ, рудници, лежиште угља
• УВОД
Угаљ је необновљив природни ресурс и стратешка минерална сировина у
Републици Србији.
Потребу за угљeм исказала je и Европска комисија већ 2008. године, пре
насталих проблема у коришћењу нуклеарне енергије, разматрајући сигурност
у снабдевању енергијом и дефинитивно се оријентисала према коришћењу
угља (Strategic Energy Review II).
Закључено је да ће угаљ бити основна компонента у снабдевању енергијом,
као и да је наставак доминантног коришћења угља за производњу електричне
енергије европски општи интерес.
У прилог томе говори и прогноза светских потреба за примарном енергијом.
Према World Energy Outlook 2009, светске потребе за енергијом расту
просечно годишње 1.5%, а према изворима примарне енергије, до 2030.
године је потребно повећати производњу нафте за 22%, гаса за 42% и угља
за 53%.
С обзиром да су највећи ресурси енергетских извора у Републици Србији
управо чврста фосилна горива, а да је заступњеност квалтетнијих угљева
12%, неопходно је променити приступ управљању овог ресурса посебно
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у делу подземне експлоатације угља. Последњих двадесет година
представљају период пада производње у подземној експлоатацији угља,
одсуство озбиљнијих улагања у геолошка истраживања и инвестиције, а
тиме и немогућност проширења сировинске базе.
Приказ стања билансних резерви приказан је у табели 1.
Табела 1.

Укупне билансне резерве угља које се воде у регистру ЈП ПЕУ, са стањем на
дан 31.12.2011. године износе: 283.495.050 тона и дате су у табели 2.
Табела 2.
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• АКТУЕЛНО СТАЊЕ У РУДНИЦИМА ЈП ПЕУ
Подземна експлоатација угља , долази у позицију да ће због исцрпљености
својих резерви угља почети да затвара руднике а да пре тога неће обезбедити
заменске капацитете.
То се превасходно односи на рудник ˝Рембас˝ који у својим активним јамама
˝Стрмостен˝, ˝Јеловац˝, ˝Сењски рудник˝ и ˝Равна Река˝ има 8,9 милиона
тона билансних резерви угља, са немогућношћу проширења. Сходно томе,
неоходно је што пре ући у изналажење додатних и заменских капацитета за
подземну експлаотацију угља у Републици Србији.
Република Србија је сада увозник угља а количине угља из увоза у периоду
2005-2011 дате су у табели 3.
ПРЕГЛЕД РЕДОВНОГ УВОЗА УГЉА
У ПЕРИОДУ 2005-2011. ГОДИНА

Табела 3.
Потребе угља за широку потрошњу крећу се од 2,0 - 2,2 Мт годишње.
Могућност супституције увоза угља производњом из домаћих ресурса
од 0,5 Мт до 0,8 Мт годишње.
Просечно увезено угља за широку потрошњу по год. (2005-2010) је 0,5 Мт.
Преглед производње угља у Србији приказан је у табели 4. за период 20082012, а на слици 1. је дат дијаграмски приказ производње у рудницима у ЈП
ПЕУ, за период 1991-2011. година.
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ПРОИЗВОДЊА УГЉА

2008 – 2011.

Табела 4.

01.01.2012 – 30.07.2012.

Слика 1.
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3. ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ЗАМЕНСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА
ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
БИГРЕНИЧКИ БАСЕН – ЈАМА „НЕМАЊА“
Слика 2.

Јама ''Немања'' се налазила 12
км СИ од Ћуприје, на самом
прелазу из Деспотовачког
басена у Сењско-Ресавски
басен. Радила је свега три
године, у периоду од 19301932. године и у овом периоду
је откопано укупно 24.300 т
угља.
Локација рудника дата је на
слици 2.
У оквиру јаме било је изграђено
преко 1000 м рударских
просторија и жичара дужине
5.920 м којом је угаљ превожен
до железничке станице Сење.
Угљена серија је представљена
са три угљена слоја, просечне
дебљине 3м.
Као разлог затварања овог
рудника се наводи општа
светска привредна криза.
Података о овом лежишту има јако мало. Извор ових података књига
В.Симића из 1958. године.
Процењени ресурси у Биреновачком басену су око 15 милиона тона угља.
Ово су подаци из 1924. године Комисије генералне рударске дирекције.
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ДЕСПОТОВАЧКИ БАСЕН – „ЦЕРЈЕ-ЈОВАЧКО ПОЉЕ“
Слика 3.

Лежиште ''Церје-Јовачко поље''
се налази у Деспотовачком
басену, у атару села Милива,
на око 5км од Деспотовца.
Истраживано 1957,1960,1970
и у периоду од 1984 – 1988.
године.
Угљена серија је представљена
са четири угљена слоја, од
којих су анализирани најплићи
слојеви, који би били откопани
површинским путем.
Оверене резерве угља лежишта
''Церје-Јовачко поље'' – износе
11.732.660 тона.
Анализом
лежишта
и
могућност
за
отварање
површинског копа оконтурене су експлоатационе резерве – 1,8 мил.т, са
коефицјентом откривке 5,06.
-неповољан фактор-близина кућа;
Локација лежишта дата је на слици 3., а пресек кроз лежиште на слици 4.
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Слика 4.
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ЋИЋЕВАЧКИ БАСЕН – РУДНИК „ЋИЋЕВАЦ“
Слика 5.

Ћићевачки угљоносни басен
се налази између Параћина и
Сталаћа, на 27 км од Ћуприје.
Мрки угаљ који се експлоатисао
педесетих година прошлог века,
када су у руднику ''Ћићевац''
исцрпљене резерве до коте 150.
Угљена серија је представљена
са три угљена слоја, од којих
је други експлоатабилан са
дебљином од 3-3,2 м.
Према изведеним истраживањима и анализама угаљ у
овом басену неопходно је
истраживати и очекивати га у
дубљим спуштеним блоковима
јужно и источно од бившег
рудника ''Ћићевац''.
Локација лежишта дата је на
слици 5.
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ДРАГАЧЕВСКИ БАСЕН – ЛЕЖИШТЕ УГЉА „ЧУКАРА“
Слика 6.

Лежиште ‘’Чукара’’ се налази у
централном делу Србије, у оквиру
Драгачевског угљеног басена, на
око 15 км југозападно од Чачка.
У току 2008. године, на овом
лежишту вршена су интезивна
геолошка истраживања од стране
компаније ''Минерал инвестмент'‘,
али након овере резерви није било
даљих активности на покретању
експлоатције. У периоду од
1961.-2008. године урађено је 90
бушотина укупне дужине 9.033,20
м.
Предметна
истраживања
су
спроведена у циљу испитивања
потенцијалних могућности за
подизање нове ТЕ, капацитета од
око 100 МW.
Угљена серија је представљена са
два угљена слоја, просечне дебљине 18,56 м.
Локација лежишта дата је на слици 6.
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ЈЕЛАШНИЧКИ БАСЕН – РУДНИК „ЈЕЛАШНИЦА“
Слика 7.

Локација лежишта дата је на слици 7.

•

Јелашнички басен налази се на 14
км источно од Ниша, у непосредниој
близини Нишке бање. Рудник угља
‘’Јелашница’’затворен је 60-тих година
услед кризе рудника угља тадашње
Југославије. На основу процена из
1906-1907. године резерве мрког угља
на овом простору износиле су око 16
милиона тона. Анализом капацитета
производње рудника ''Јелашница'',
до затварања рудника (макс.90.000
т/годишње) могло је да се откопа
максимално 5-6 милона т, тако да је
остало потенцијалних 10 милиона
тона угља.
У оквиру угљене серије развијена
су три угљена слоја, од којих је
експлатабилан само средњи, дебљине
3,0 m.

ЗАКЉУЧАК

Анализом стања резрви угља које се воде у регистру подземних рудника ЈП
ПЕУ, висине производње и увоза угља, намеће се закључак да је неопходно
повећати ниво производње из система подземне експлоатације. Ово посебно
добија на значају ако се зна да се ради о квалитетним угљевима.
У кратком приказу дате су основне карактеристике за лежишта угља
Бигреница, Церје-Јовачко поље-Ћићевац-Чукара(Драгачево) и Јелашница.
У даљим активностима, везано за ова лежишта, неопходно је започети радове
доистраживања и елаборирања резерви, с обзиром да је постојећи фонд
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података, недовољан за чврсту оцену перспективности и израду рударских
пројеката.
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ИСТРАЖИВАЊA ЛЕЖИШТА УГЉА У ПЕРИОДУ
ОД 2006. ДО 2012. ГОДИНЕ
Светлана Симић, дипл.инж.геол. 1
Драгољуб Гргуровић, дипл.инж.геол. 2

1. УВОД
Геолошки завод Србије (ГЗС) је у периоду од 2006. до 2012. године
израдио велики број пројеката и студија о истраживању угља и уљних
шкриљаца, како за потребе ресорног министарства (Министарство природних
ресурса, рударства и просторног планирања) тако и за друге наручиоце
(„Електропривреда Србије“, „Концерн Фармаком МБ“, Цементара „Холцим“
и др.), а што је приказано у табели 1.
Угаљ је стратешка минерална сировина за привреду земље и
витална компонента у производњи електричне енергије.
Неблаговремено улагање у геолошка истраживања имаће негативне
последице на проширење сировинске базе угља, што даље имплицира
смањење производње угља, а самим тим и електричне енергије.
2. ПРЕГЛЕД УРАЂЕНИХ СТУДИЈА И ПРОЈЕКАТА
ИСТРАЖИВАЊА УГЉА И УЉНИХ ШКРИЉАЦА
Табела 1. Преглед студија и пројеката истраживања угља и уљних шкриљаца ГЗС
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3. ПРЕДМЕТ ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА УГЉА
Предмет основних геолошких истраживања угља, која изводи
Геолошки завод Србије-група за енергетске сировине су истраживања у
оквиру:
1. ширих угљоносних простора активних рудника угља,
2. ширих угљоносних простора напуштених рудника угља,
3. неистражених делова угљоносних басена,
4. неистраживаних угљоносних и потенцијално угљоносних басена,
5. студијска истраживања потенцијалности угљоносних простора
са геолошко-економском оценом и SWOT – анализом могућности
њиховог активирања.
1. У Србији се о бавља подземна експлоатација угља у 11 активних рудника
од чега су : три рудника каменог угља (Аврамица и Ибарски рудници) и
8 рудника мрког и мрко-лигнитског угља (Соко, Штаваљ , Јасеновац,
Боговина, Лубница и Сењско-ресавски рудници). Сви тренутно активни
рудници својом производњом не могу да задовоље домаће потребе за угљем
и недостатак се подмирује увозом. Већина рудника би, с обзиром на доказане
и потенцијалне резерве угља могла да повећа производњу уколико би се
инвестирало у неопходну опрему и механизацију. Подлога за инвестиције
и повећање капацитета производње је сировинска база, тј. резерве угља са
вишим степеном истражености. Већ дужи период се не улаже довољно или
се уопште не улаже у геолошка, првенствено основна истраживања ширих
угљоносних простора активних рудника угља, која су фундамент рударских
активности.
Геолошки завод Србије последњих неколико година врши основна
геолошка истраживања у басену Вршке чуке и Сокобањском басену
примењујући методе које ће помоћи да се прецизније одреде локације
истражних бушотина које ће се изводити у следећој фази истраживања.
32

Основна геолошка истраживања би требало вршити и у осталим угљоносним
басенима у којима постоје рударске активности.
2. Шири угљоносни простори напуштених угљенокопа су веома интересантни
са аспекта основних геолошких истраживања. На основу старих података о
рударењу и истраживању ових угљоносних простора може се прво дати оцена
потенцијалности а потом одабрати методолигија истраживања и пројектовати
врсте и обим истражних радова у оквиру основних геолошких истраживања.
Оваквих угљоносних простора има највише у Србији с обзиром да је до 70тих година прошлог века затворено 35 угљенокопа каменог, мрког и мрколигнитског угља који су били активни у 17 угљоносних басена. Доказане
и потенцијалне резерве угља на овим угљоносним просторима су највећа
перспектива за будућу производњу угља и задовољавање енергетских
потреба наше државе. Геолошки завод Србије сада врши основна геолошка
истраживања у Деспотовачком басену где је у прошлом веку било активно
десетак угљенокопа, а источни делови басена су били предмет и виших фаза
истраживања са доказаним резервама угља. Предмет садашњих истраживања
су неистражени делови Деспотовачког басена који представљају продужетак
простора где је угљоносност доказана.
3. На територији Србије већи део угљоносних басена је био предмет
геолошких истраживања, али не подједнако на целом простору басена. У
наредном периоду предмет основних геолошких истраживања биће и делови
басена за које се предпоставља да су у њима развијене седиментне угљоносне
серије, а поготову ако су на тим просторима регистроване и појаве угља.
4. Иако је већи део угљоносних басена био предмет истраживања, постоје и
простори где нису вршена геолошка истраживања са аспекта угљоносности.
Овакви простори , којих и нема много, свакако ће бити предмет будућих
основних геолошких истраживања.
5. Угљоносни простори, који треба да буду предмет основних геолошких
истраживања, требало би да се активирају најпре израдом Студије о
могућности оживљавања производње мрког угља у напуштеним рудницима
са геолошко-економском оценом и SWOT – анализом. Студије ће дати
одговоре на питања из геолошке, рударске и економске проблематике, и дати
предлоге за даље активности.
4. ЦИЉ ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
УГЉОНОСНИХ БАСЕНА
Циљ основних геолошких истраживања је да се на перспективним
истражним просторима утврди присуство угљоносних серија са слојевима
угља економске дебљине, што ће представљати основу за наредне фазе
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истраживања, која ће водити ка даљем дефинисању угљоносног простора и
већем степену познавања геолошких прилика.
Да би се рудници интензивније развијали и повећавали производњу,
неопходне су инвестиције које се могу ослањати само на значајнијој
сировинској бази, што значи да на ширим угљоносним просторима активних
рудника треба интезивирати геолошка истраживања, пре свега основна
истраживања како би се постојећа лежишта угља проширила и доказале
нове количине резерви угља виших категорија.
5. КОНЦЕПЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ОСНОВНИХ
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Да би се основним геолошким истраживањима добили квалитетни
и употребљиви резултати, истраживања су базирана и усмерена ка
свеобухватном упознавању геолошке проблематике угљоносних простора и
шире околине. У том циљу планира се концепција
и врши избор метода истраживања.
У концепцијском смислу, основна геолошка истраживања неистражених
угљоносних простора, базирана су на резултатима: регионалних,
проспекцијских, полудетаљних и детаљних геолошких истраживања, која
су на конкретним, а и шир им просторима вршена у предходним периодима
истраживања. Добро проучену литолошку грађу и стратиграфске односе
прате и сложени структурно-тектонски односи на истражним и ширим
просторима.
Да би се дошло до задатих циљева, концепцијски приступ мора бити
праћен и одговарајућом методологијом и врстама истражних радова како би
се постигли задовољавајући резултати истраживања.
Методологија која се примењује приликом основних геолошких
истраживања неистражених угљоносних простора заснована на принципу
кабинет -терен-кабинет. Кабинетским методама обухваћено је: прикупљање
и анализа: рудничке документације, фондовског материјала и публикованих
радова, обрада ширег угљоносног простора методом даљинске детекције,
током које ће, анализом сателитских и авио снимака, бити проучен и
структурно-тектонски склоп. Завршна етапа рада има синтетски карактер,
када ће се, кроз израду детаљне геолошке карте и пратећег извештаја,
формирати финални приказ геологије и угљоносни потенцијал истраживаних
простора.
У оквиру теренских метода током основних геолошких истраживања
примењује се:
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1. Детаљно теренско картирање комбиновано са систематском
проспекцијом и опробавањем како различитих литолошких типова, тако
и очекиваних изданака угља. Посебан значај при теренским радовима
имају, поред стратиграфско-седиментолошких анализа и структуролошка
дешифровања склопа, нарочито у зонама где се јављају пликативне форме
моноклинично-триклиничне симетрије.
2. Геофизичка метода геоелектричног профилирања са захватањем по
дубини до подлоге угљоносних басена. Овом методом могу се раздвојити
седиментне формације по вертикали, утврдити њихова дебљина и дубина
залегања, као и постгенетске структуре по којим су вршена кретања
тектонски формираних блокова.
3. Дубинско структурно истражно бушење вертикалних или косих
бушотина са језгровањем вршиће се у следећој фази, након што се у
припремној фази одреде локације структурних бушотина.
4. У оквиру лабораторијских метода за испитивање стенског материјала
са површине терена током израде детаљне геолошке карте примениће се:
седиментолошке, петрографске и палеонтолошке методе.
6. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати основних геолошких истраживања угљоносних басена
Вршке чуке и Сокобањског приказани су укратко у наредном тексту
[7,8,9,10,11,12].
Детаљне геолошке карте урађене су за шири угљоносни простор
активних рудника: „Аврамица“ и „Соко“. На детаљним картама приказани
су: стари рударско - експлоатациони радови, рударско - истражни радови,
површински истражни радови, до сада изведене истражне бушотине, стари
геофизички радови, најновија геоелектрична испитивања. Анализом старих
и новоприкупљених података, потврђене су досадашње интерпретације
геологије и угљоносности ових простора, али су констатоване и нове
чињенице које могу допринети откривању нових угљоносних простора,
где се доказивањем присуства угљених слојева економске дебљине, може
повећати сировинска база ова два активна рудника угља.
6.1.Резултати истраживања ширег угљоносног простора Вршке чуке
Теренским обсервацијама у оквиру израде детаљне геолошке карте, због
веће густине тачака осматрања, дошло се и до већег броја података који су
значајни за геолошку и структурно-геолошку интерпретацију истраживаног
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простора. Мерењем и статистичком обрадом елемената структурног сколопа
потврђени су стари, али откривени и нови правци раседних равни, положај
тектонских блокова и правци њиховог кретања. Примењујући метод Хансена
статистичком анализом оса набора малих и њихових релативних вергенци
утврђен је тектонски транспорт. Смер кретања је од ССИ ка ЈЈЗ, што упућује
на другачију примарну просторну позицију доњокредних седимената.
Геофизичким-геоелектричним истраживањима на простору кречњачког
платоа констатовано је присуство више литолошких чланова који су
приказани на интерпретационом профилу, слике 1 и 2.

Слика 1. Профил истинитих вредност и специфичне електричне
отпорности (SEO)

Слика 2. Интерпретациони профил

1.Лапорци и глиновити ситнозрни пешчари -креда, 2. карстификовани кречњаци, 3-кречњаци
компактни, 4. пешчари и глинци (лијас-догер), 5? кречњаци и вероватно кварцни пешчари
(догер), 6. кречњаци, пешчари, лапорци - креда 7. алеврити,глинци, филити и пешчари у
смени?, 7а-исто као 7 са металичним минералима.

На профилу су издвојене две целине раздвојене раседом који је
предиспонирао ток Прлитског потока. У најплићим нивоима, јужног дела
профила, констатован је слој ниске геоелектричне отпорности, чија се дебљина
креће до максимално 100,0 m на простору сонде 12. Овај слој вероватно
представљају седименти доње кр еде и млађи кластични седименти . Испод
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овог слоја иде формација стена са врло високом отпорношћу, а ниским IPом која је интерпретирана као кречњак . Дебљина јој се креће од 300м код
сонде 12 па до више од 400,0 m код сонде 9. Идући од југа ка северу ова
формација задебљава тако да је остало нејасно (због недовољног дубинског
захвата - око 650,0 m) да ли се ради о раседу или загњуреном крилу набора
у околини „раседа“ Прлитске реке. Испод кречњачке формације иде зона
нижих вредности специфичне електричне отпорности која је на потезу сонда
12 - сонда 3 дебела око 250,0 m. Ова формација у својим горњим деловима
има повећан IP тако да се може рећи да она одговара догерским пешчарима (а
на делу профила и кречњацима) и делом пешчарима из горњег дела лијаске
серије (али само до сонде 9). Сама лијаска угљоносна серија је вероватно
констатована на потезу сонда 12 сонда 3, на дубинама већим од 550,0 m.
У свом северном делу профил улази у доњокредне седименте Синајске
серије или другим речима речено, у ободни део Халовске моноклинале.
Сонде 9 и 10 су лоциране на самом контакту, те је у њиховој зони вероватно
присутно интезивно набирање, раседање и навлачење па су и поједине
формације стена у овој зони вероватно доведене у ненормалан положај. Од
сонде 11 па до краја профила, сонда 22, простире се подручје генерално
нижих вредности истинитих отпорности, које коинцидира са Синајском
флишном серијом доњокредне старости. У овом делу профила су издвојене
три средине од којих две најплиће готово сигурно припадају овој флишној
формацији.
Средину седам, која је врло моћна (веронатно прелази 500,0 m), није
могуће литолошки јасно дефинисати само на основу геоелектричних метода.
Она по својим карактеристикама може да одговара и наставку флишне серије,
мада гледајући по параметру IP, бар у крајњем делу профила то није пуно
вероватно.
Постоји и могућност да се овде ради о неким старијим седиментима у типу
метапелита који су тектонски јако поремећени , тако да постоји вероватноћа
да се средине 7 и 7а налазе у субвертикалном контакту, с тим што би средина
7а била богатија металичним минералима.
Да би се решило питање литолошке природе средине седам било би
корисно избушити бушотину у околини сонде 16, дубине 150,0 до 200,0
m, којом би се после проласка кроз горњу флишну серију ушло у средину
седам.
6.2. Резултати истраживања у источном делу Сокобањског басена
Теренским опсервацијама у источном и југоисточном делу Сокобањског
басена утврђено је постојање асиметричне синклинале са стрмијим
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падовима слојева на јужном крилу и блажим на северном крилу, што указује
на претпоставку о повољнијем положају читлучке угљоносне серије према
северном ободу басена. Испитивањима неотектонског склопа Сокобањског
басена издвојени су неотектонски блокови и указано на перспективне
просторе у басену за изналажење нових лежишта угља, слика 3.

Слика 3. Детаљна геолошка карта ширег подручја рудника „Соко“
Геофизичким методама истраживања дефинисан је палеорељеф
и утврђена позиција најдубљих делова басена, слика 4. Правац највеће
депресије је исток-запад са дубинским минимумима ближим јужном ободу
због асиметрије крила синклинале Басен оплићава према југоистоку са мањом
депресијом на локалитету Липов трап. Геофизичким методама је издвојена
читлучка угљоносна серија и утврђен њен положај на реитепретираним
геоелектричним профилима, као и најновијем геоелектричном профилу
Дуго поље – Милушинац, дугом 4,5 km.
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Слика 4. Профил истинитих вредност и специфичне електричне
отпорности (SEO)
Профили истинитих (срачунатих) вредности су рашчлањени у четири
литолошке целине:
Прва са вредностима SEO до 12 Ohmm (омметара) је интерпретирана
као глине и песковите глине и могла би одговарати Врмџанској серији и
местимично завршним деловима Читлучке серије.
Друга са вредностима SEO од 12 до 40 Ohmm (омметара) је
интерпретирана као лапоровите глине и лапрци и вероватно одговара
Читлучкој серији.
Трећа са вредностима SEO од 40 до 100 Ohmm (омметара) је
интерпретирана као лапоровито конгломератично пешчарска серија и могла
би се приписати доњим деловима Читлучке серије и палеогену.
Четрврта са вредностима SEO преко 100 Ohmm (омметара) је
интерпретирана као стене палеорељефа.
Средина 1. (са вредностима SEO до 12 Ohmm ) где преовлађују глине и
песковите глине, највероватније одговара Врмџанској серији и местимично
завршним деловима Читлучке серије. Средина 2. (са вредностима SEO
од 12 до 40 Ohmm) интерпретирана као лапоровите глине и лапорци и
вероватно одговара Читлучкој серији,
Средина 3. (са вредностима SEO од 40 до 100 Ohmm) је интерпретирана
као лапоровито конгломератично пешчарска серија и приписана доњим
деловима Читлучке серије и палеогену. Средина 4. (са вредностима SEO
преко 100 Ohmm) је интерпретирана као стене палеорељефа.
6.3. Приказ резултата студије угљоносности Деспотовачког басена
са израдом геолошко-економске оцене и SWOT анализе лежишта
Забела - Коса
Геолошко-економска оцена угљоносности Деспотовачког басена
39

је методолошки поступак који је на објективан начин , уз сагледавање
групе фактора и показатеља, приказао економски значај басена у смислу
оправданости даљих истраживања и експлоатације [1,2]. Ова оцена је
више оријентационог карактера зато што, иако лежиште Забела – Коса
има релативно висок степен истражености, не постоје документи (главни
рударски пројекат, техничка документација), у складу са важећом законском
регулативом, из којих се могу добити поуздани техничко – економски
параметри. Због тога су поједини вредносни показатељи добијени
аналогијом са сличним лежиштима код нас [13]. Према «Правилнику о
класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и
вођењу евиденције о њима» (Сл. лист СФРЈ бр.53/79), комплетна техничкоекономска оцена врши се само за лежишта (рудна тела) која су у оквиру
активних рудника, односно у оквиру рудника за које је израђен пројекат. У
осталим случајевима, поједини фактори и показатељи техничко - економске
оцене имаће оријентациони карактер, зависно од степена истражености и
познавања лежишта, као и његове величине и располагања са техничко економским параметрима. Геолошко-економска оцена у овом случају нема
трајни карактер, већ она одговара тренутном стању степена познавања
лежишта. Повећањем нивоа истражености мењаће се структура и утицај
појединих фактора и показатеља. Показатељи геолошко-економске оцене
одређују економски значај лежишта. Њихово међусобно довођење у
везу, упоређивање и обрачунавање омогућава сагледавање односа који су
карактеристични за дато лежиште. У конкретном случају већи број показатеља
је утврђен аналогијом са сличним лежиштима или апроксимативно, али то
није умањило значај оцене на садашњем нивоу истражености. Сви фактори
и показатељи су у студији детаљно обрађени, а овде ће бити само укратко
приказани.
Генетски фактори
Лежишта угља у Деспотовачком басену припадају групи седиментних
и класи биогених лежишта, односно лежиштима образованим у областима
паралских предпланинских низија.
Угаљ припада групи меких мрких угљева, односно лигнитима, по
старој подели.
Геолошки фактори
Геолошки фактори су, према С . Јанковић и Д. Миловановић [3],
натуралног карактера и међу њима најзначајнији су економски тип руде,
економски тип лежишта и морфолошке карактеристике лежишта.
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- Економски тип руде
Руда из лежишта Забела - Коса представљена је меким мрким
угљем. Овај тип сировине у Србији користи се за сагоревање у ТЕ или за
широку потрошњу.
Меки мрки угаљеви (лигнити) представљaју у нашој земљи
економски најзначајнији (примарни) тип сировине, са аспекта њихове
употребљивости.
- Економски тип лежишта
Лежиште угља Забела - Коса, као и остала лежишта Деспотовачког
басена, због релативно сложене грађе и дубине залегања, припада
секундарном економском типу лежишта угља.
Дубина залегања, дебљина и тектонске карактеристике угљеног слоја
условиле су примену подземних метода откопавања, што умногоме отежава
и поскупљује производњу оваквог типа угља.
- Морфолошке карактеристике лежишта
Морфолошке карактеристике слојева угља у лежишту, односно басену,
услови њиховог залегања, као и дубине на којој се налазе, имају пресудан
утицај на рударско-техничке, односно економске услове експлоатације.
Лежиште угља Забела - Коса налази се у северном делу
Деспотовачког басена, има полигоналан облик и захвата површину од око 5
km2.
У лежишту Забела - Коса развијено је више слојева угља као последица
сложених услова настанка у оквиру паралских угљоносних формација са
цикличним смењивањем континенталних, лагунских и маринских фација.
Као економски инетресантни издвојени су слојеви угља означени као „А2“
и „Б“.
Лежиште карактерише типична блоковска структура која је
генерисана интензивним дисјунктивним раседањима са скоковима од 4 m
до 25 m.
Дебљина угљеног слоја Б у лежишту Забела - Коса варира од 0,6
m (Б-87/55) до 5,80 m (Б-151/82), просечно 2,93 m, а дебљина чистог угља
варира од 0,6 m (Б-87/55), до 5,30 m (Б-151/82), просечно 2,55 m. Дебљина
јалових прослојака у оквиру слоја Б креће се од 0,10 m (Б-122/57) до 2,10 m
(Б-150/82), просечно 0,61 m.
Дебљина угљеног слоја А2 у лежишту Забела Коса креће се од 0,7
m (Б-162/82) до 6,10 m (К-II/63), просечно 3,14 m, а дебљина чистог угља
варира од 0,50 m (Б-162/82) до 4,60 m (Б-104), просечно 2,87 m. Дебљина
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јалових прослојака унутар угљеног слоја А2креће се од 0,10 m (Б-153/82) до
3,0 m (К-II/63), просечно 0,57 m.
Дебљина међуслојне јаловине креће се од 2,70 m (Б-157/82) до 41,60
m (Б-162/82), просечно 17,89 m.
Дебљине оба угљена слоја и јаловине приказане су на графичким
прилозима 9,10,11 и 12.
- Техничко-експлоатациони фактори
Техничко-експлоатациони фактори су веома важан сегмент геолошкоекономске оцене јер решавају кључно питање а то је: да ли је технички
могуће и економски оправдано експлоатисати лежиште. Ови фактори биће
сагледани кроз обраду општих услова експлоатације, губитке сировине,
методе експлоатације.
- Опште услови експлоатације
Природни услови или карактеристике лежишта, као што су
тектонске карактеристике, морфологија, елементи пада и дебљина угљеног
слоја, геомеханичке и хидеогеолошке особине лежишта и гасоносност,
самозапаљивост и експлозивност угљене прашине, имају директан утицај
на систем, методу и технологију откопавања.
Тектоника лежишта
Лежиште Забела – Коса карактерише, у тектонском погледу, блоковска
структура променљивог интензитета денивелације која се креће од 4 до 25
метара. Слојеви угља падају ка западу под углом од 20 о у источном делу
лежишта, до 10о у западном делу лежишта. У систему раседа јасно се
издвајају два типа: уздужни или рововски раседи правца пружања север-југ
и попречни раседи правца пружања исток-запад.
Морфологија, елементи пада и дебљина угљеног слоја
Приказана је код генетских фактора.
- Геомеханичке карактеристике лежишта
Седименти који се налазе у кровини и подини угљених слојева, као и
интраслојна јаловина, представљени су глиновитим стенама са ниском
вредношћу кохезије и угла унутрашњег трења. Ове стене су непостојане
у смислу стабилности профила јамских просторија јер имају склоност
ка бујању, што се може негативно одразити на процес експлоатације
(заробљавање опреме, механизације).
Слојеви угља имају знатно повољније физичко-механичке
карактеристике од кровинских и подинских седимената што је значајно при
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оцени рударско-геолошких и техничко-технолошких услова експлоатације.
Хидрогеолошке карактеристике лежишта
Обзиром на постојање водоносних пескова у кровини слоја А2 и подини
слоја Б, хидрогеолошке карактеристике нису повољне, али уз примену
предодводњавања могу се превазићи.
- Гасоносност, самозапаљивост и експлозивност угљене
прашине
Лабораторијска испитивања самозапаљивости угља и експлозивности
угљене прашине у фази детаљних геолошких истраживања лежишта Забела
– Коса нису вршена. О овим особинама лежишта могу се доносити закључци
само упоређивањем са искуствима при експлоатацији истих слојева угља у
суседним лежиштима Венац , и Зелени луг у оквиру Деспотовачког угљеног
басена. При експлоатацији поменутих лежишта угљева појава метана није
било, осим у Бочинцу, што указује на то да се метан може очекивати у
будућим јамским радовима. На површини терена нема изданака угља, па
сходно томе, неће бити услова за природно одплињавање рудника.
- Губици сировине
У процесу подземне експлоатације лежишта немогуће је
откопати целокупне количине минералне сировине које су категорисане
као геолошке резерве. Величина губитака сировине предвиђа се пројектом
експлоатације, условљена је природним условима експлоатације (геолошка
грађа, тектоника, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке карактеристике
лежишта), изабраном методом експлоатације (губици сировине у подземној
експлоатацији варирају у широким границама, од 10 % до 30 %), начином
извођења експлоатационих радова (неправилно извођење узрокује велике
губитке).
Користећи се подацима из лежишта Јеловац у Сењско-ресавско
басену, које се откопава методама подземне експлоатације, експлоатациони
губици износе 25%, односно искоришћење билансних резерви износи 75%.
Искоришћење у постројењу за припрему износи 95%, односно
5% од укупне масе (ровног угља), која изађе из јаме, наћи ће се на
сепарацијском јаловишту.
- Предвиђени начин експлоатације
Према Н. Блечићу [4], на основу доступних геолошких података
о лежишту, као и избору повољне локације индустријског круга, начина
напајања енегијом и повезивања лежишта, односно будућег рудника са
железничком пругом и асфалтним путем сачињена је комплексна анализа
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геолошких и производно техничких услова отварања лежишта, која је дала
изабрану варијанту отварања.
По изабраној варијанти лежиште ће се отворити дијагоналним
системом помоћу нископа и окна на међусобној удаљености улазних отвора
од 860 m. Нископ ће служити за извоз угља, допрему репро-материјала,
кретање запосленог особља и увођење свеже-улазне ваздушне струје , а
окно ће имати вентилациони карактер за извођење истрошеног ваздуха,
одводњавање, а такође ће служити и као други излаз из јаме, јер ће бити
опремљено извозном машином и уређајем за вожњу људи.
Технолошки фактори
- Технолошки тип сировине
Према производним и искуственим сазнањима, као и резултатима
хемијских испитивања, угаљ из лежишта Забела Коса је погодна сировина
за сагоревање у ТЕ, топланама и домаћинствима. Технолошки тип угља
из лежишта одређен је њеним хемијским и петрографским саставом и
технолошким карактеристикама.
Према степену хемијске зрелости угаљ из лежишта Забела - Коса
припада групи меких мрких угљева ксилитног типа.
Петрографска испитивања су показала да је најзаступљенији мацерал
у оба угљена слоја (А2 и Б) хумотелинит, са незнатним уделом фузинита. Од
минералних материја најзаступљенији су глина и пирит.
Физичке особине угља
На свежем прелому, меки мрки угљеви из лежишта Забела Коса,
имају мрку боју са светломрким фрагментима ксилита. Огреб је мрке боје, а
микро и макротекстура је тракаста.
Запреминска маса угља, као однос масе према њеној запремини,
заједно са порама и шупљинама , није одређивана, али је према последњем
овереном Елаборату о резервама угља из 1986. године, усвојена вредност од
1210 kg/m3.
Хемијске особине угља
Угаљ из лежишта Забела Коса (оба слоја) карактерише релативно
низак садржај сумпора, влага се креће у интервалу од 26 до 29 %, пепео од
30 до 43 %, а вредност ДТЕ иде од 6.110 kJ/kg до 9.000 kJ/kg.
- Припрема, прерада и комплексно коришћење угља
Угаљ из Деспотовачког басена, односно лежишта Забела – Коса,
користиће се за добијање електричне енергије сагоревањем у ТЕ Морава
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у Свилајнцу, али ће се извесне количине вероватно користити и за широку
потрошњу [6]. Припрема угља ће се одвијати по уобичајеној шеми која
обухвата прање, сушење и ситњење до одређених фракција, уз примену
познатих и разрађених метода флотације, гравитационе сепарације, електростатичког пречишћавања угља, хемијског пречишћавања угља, затим сушења
угља итд.
Регионални фактори
Регионални фактори могу имати пресудан утицај на отварање,
односно експлоатацију лежишта. Да би се сагледала оправданост
евентуалног отварања Деспотовачких рудника, односно лежишта Забела
- Коса, анализирани су и приказани климатски услови, рељеф подручја,
транспортни услови, могућности обезбеђења радном снагом и енергијом,
као и економска развијеност подручја.
- Климатски услови
Деспотовачки басен, а самим тим и лежиште Забела – Коса, припада
подручју умерено континенталне климе, са умерено топлим летима (средња
месечна температура је + 22оC) и умерено хладним зимама (просечно
0,7о C).
Судећи према основним климтским параметрима као што су колична
падавина, ветар и температуре ваздуха, шире подручје лежишта Забела –
Коса и Деспотовачки басен, карактеришу повољни климатски услови који
неће негативно утицати на експлоатацију и транспорт угља.
- Рељеф подручја
Лежишта Забела – Коса лоцирано је у атару села Роанда које, у
административном погледу, припада општини Свилајнац.
Шире подручје лежишта одликује равничарско-брежуљкасти терен
са надморским висинама које се крећу од 140 m до 260 m.
Хидрографска мрежа Деспотовачког угљеног басена припада сливу реке
Ресаве која се код Свилајнца улива у Велику Мораву и која, у овом делу тока,
представља равничарску реку са широким речним долинама (4 – 5 km).
Рељеф ширег подручја лежишта Забела-Коса и Деспотовачког басена
неће негативно утицати на производњу и транспорт угља.
- Транспортни услови
Подручје Деспотовачког неогеног басена повезано је друмским и
железничким саобраћајницама. Асфалтни путевима Деспотовац – Свилајнац
– Марковац (35 km); Деспотовац – Ћуприја (22 km) и Деспотовац – Јагодина
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(35 km) општина Деспотовац је повезана са магистралним аутопутем
Београд – Ниш. Укупна дужина регионалних путева на територији општине
Деспотовац износи 112,5 km, а локална путна мрежа 87,5 km.
Пруга нормалног колосека Ресавица - Марковац повезује већа места
и важније објекте у овом региону са магистралном пругом Београд-Ниш.
Може се констатовати да ово подручје има добре саобраћајне везе са
целом Србијом.
- Могућности снабдевања енергентима
Обзиром да се лежиште Забела – Коса налази у атару села Роанда, које
има изграђену мрежу за пренос електричне енергије, као и да је генерално
у близини релативно насељеног подручја не очекују се проблеми у погледу
снабдевања електричном енергијом, нафтним дериватима и водом.
- Расположивост радне снаге
У случају поновног активирања рудника Забела – Коса, обезбеђеност
радном снагом не би представљала проблем. Велики број радника би дошао
из рудника „Ресавица“ где би се затворили одређени погони. Сигурно би
и локално становништво било заинтересовано за рад у руднику. Отварање
рудника би у великој мери спречило одумирање села и миграције младих
људи.
- Економска развијеност подручја
Општина Свилајнац, којој административно припада подручје
лежишта Забела – Коса, спада у средње развијена привредна подручја
Тржишни фактори
Минералне сировине, као врста робе, имају своју употребну и
тржишну вредност. Од тржишних фактора посебно су значајни тржишна
цена и могућност пласмана угља.
- Тржишна цена угља
Угаљ је, стратешки, веома значајна минерална сировина, која се
првенствено користи за добијање електричне енергије. Угаљ представља
примарну сировину за добијање електричне енергије, чија производња
расте из године у годину због све већих потреба реализације савремених
процеса у индустрији, технологији , као и у свакодневном животу. У складу
са порастом производње електричне енергије, у последњих десетак година
дошло је и до пораста цена угља у распону од 50 % до 100 %, што није
занемарљиво. Пораст цена угља очекује се и у будућности.
- Могућности пласмана угља
Угаљ из лежишта Забела – Коса ће имати сигурно обезбеђен пласман
на домаћем тржишту.
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Угаљ ће се користити за сагоревање у Термоелектрани Морава у
Свилајнцу, а у зависности од произведених количина вероватно ће наћи
примену и у широкој потрошњи
Социјално - економско – стратегијски фактори
Минералне сировине, посебно угаљ, као енергетска сировина имају
значајан утицај на социјалну и економску компоненту у неком подручју.
Према С. Јанковићу и Д. Миловановићу [3], рудници представљају језгра
формирања насеља и градова. Експлоатација минералних сировина
обезбеђује економски просперитет не само подручја у коме се налази рудник,
већ и државе.
- Социјално - економски значај угља
Отварање лежишта Забела – Коса би имало велики социјалноекономски значај за подручје општина Свилајнац и Деспотовац, који се
огледа у следећем:
- обезбеђење запослења за младе људе,
- економска сигурност запослених,
- остајање младих на селу и планско заустављање миграција селоград,
- побољшање животног стандарда становништва,
- допринос директном економском развоју општина и региона.
- Стратегијски значај угља
Угаљ има велики стратегијски значај, јер као енергетска сировина,
служи за задовољење основних потреба савременог друштва. Као такав,
примарно се користи за сагоревање у термоелектранама ради добијања
електричне енергије.
У последње време се доста говори о високом проценту загађења
животне средине као последици сагоревања угља. И поред тога, угаљ, за
сада, не може бити супституисан али ће се примењивати такозване Чисте
технологије коришћења угља које ће бити високо ефикасне како у области
заштите животне средине тако и у енергетском искоришћењу ресурса.
Геоеколошки фактори
Експлоатација угља у лежишту Забела Коса вршиће се методама
подземне експлоатације. Дејство подземне експлоатације на животну
средину огледа се кроз:
- утицај на површину терена и објекте изнад откопних поља,
- утицај на инфраструктуру подручја,
- утицај на заштићена културна добра,
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- утицај на насељеност, концентрацију и миграцију становништва
- утицај на климатске услове
- утицај на квалитет воде, ваздуха и земљишта, ниво буке, јонизујућих
зрачења и др.
- Утицај на површину терена и објекте изнад откопних поља
Ако се откопавање врши без вештачког одржавања кровине доћи
ће до обрушавања материјала (јаловине) изнад угљеног слоја који се може
манифестовати на површини терена. Уколико је угљени слој плићи и дебљи
утолико су деформације на површини изразитије и обрнуто.
На површини терена, испод којег се врши експлоатација у лежишту
Забела - Коса нема изграђених објеката, који би били угрожени услед слегања
терена. У зони утицаја рударских радова налазе се ливаде, пашњаци, утрине
и слично које деградацијом терена не губе своју намену, нити долази до
штете.
- Утицај на инфраструктуру подручја
Инфраструктурни објекти у близини лежишта Забела – Коса,
као што је магистрални пут Свилајнац – Деспотовац, неће бити угрожен
експлоатацијом угља.
Отварања лежишта Забела -Коса би имало позитиван утицај на
инфраструктуру подручја јер би сигурно допринело изради и асфалтирању
локалних путева.
- Утицај на заштићена културна добра
У зони лежишта Забела - Коса не налазе се никаква културна
добра нити споменици који су под заштитом државе.
- Утицај на насељеност и миграцију становништва
Отварање рудника у лежишту Забела – Коса би повољно утицало на
насељеност и концентрацију становништва, зато што би била заустављена
миграција становништва према већим центрима.
- Утицај на климатске услове
Рудници малих капацитета су са малим утицајем на земљину
површину, подземне и површинске воде и флору подручја. Посебно је то
случај са јамама. Флора и фауна је очувана. Такође су и незнатни поремећаји
нивоа подземних вода (само у оквиру деформисаних терена). Због тога се
може закључити да подземна експлоатација угља у лежишту Забела - Коса
не би утицала на промену климатских прилика на подручју и глобално у
околини.
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- Утицај на квалитет воде
Обзиром на постојање водоносних пескова који се налазе у повлати
и подини слоја А2 очекује се известан прилив воде у јамске просторије. Пре
него што се приступи експлоатацији угља морају се израдити одговарајући
пројекти и студије који ће, применом адекватних метода, решити овај
проблем.
- Загађивање ваздуха
У нормалним радним условима (ако у јами нема пожара на
угљеној супстанци) при нормалном проветравању у излазним ваздушним
струјама треба очекивати отровне и загушљиве гасови (CO2, CO и N2O) у
концентрацијама испод допуштених концентрације за животну средину.
Оне су испод граничних вредности емисија датих у Правилнику о
граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања
података (Службени гласник РС бр. 30/1997. год).
Показатељи геолошко-економске оцене - натурални показатељи
у ужем смислу
Међу натуралним показатељима геолошко-економске оцене лежишта
проучени су и приказани: средња дебљина рудног тела, квалитет минералне
сировине, резерве, губици, капацитет производње и век експлоатације.
- Средња дебљина слојева угља
Слојеви угља у лежишту Забела – Коса су сложене грађе због
присуства интраслојне јаловине. Због тога ћемо овде приказати и дебљину
јалових прослојака унутар угљеног слоја.
Дебљина угљеног слоја Б у лежишту Забела - Коса варира од 0,6 m до
5,80 m, просечно 2,93 m, а дебљина чистог угља варира од 0,6 m, до 5,30 m,
просечно 2,55 m. Дебљина јалових прослојака у оквиру слоја Б креће се од
0,10 m до 2,10 m, просечно 0,61 m.
Дебљина угљеног слоја А2 у лежишту Забела Коса креће се од 0,7 m
до 6,10 m, просечно 3,14 m, а дебљина чистог угља варира од 0,50 m до 4,60
m, просечно 2,87 m. Дебљина јалових прослојака унутар угљеног слоја А2
креће се од 0,10 m до 3,0 m, просечно 0,57 m.
- Средњи квалитет угља
Средњи квалитет угља је приказан према подацима из последњег
овереног Елабората о резервама угља из лежишта Забела - Коса из 1986.
године [6] и према подацима лабораторијских испитивања изведених до
1983. године.
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Према последњем овереном Елаборату, резерве угља су рачунате на
чист угаљ што није реално због раслојености слојева А2 и поготово Б, од чега
су се аутори и оградили али су били принуђени због сабирања са претходно
одбрањеним резервама (1983) године. Техничке анализе угљеног слоја Б су
дате у табели 2.`
Табела 2. Квалитет угља у слоју Б

Техничке анализе угљеног слоја А2 су дате у табели 3.
Табела 3. Квалитет угља у слоју А
2

На основу резултата бушења и лабораторијских испитивања до 1983.
године, средњи квалитет угља је сагледан кроз проценат разблажења услед
присуства јалових прослојака (табела 4).
Табела 4. Квалитет и разблажење угља слојева А2 и Б у лежишту Забела
- Коса

Поређењем табела 2 и 3 видимо да се основни параметри за слој Б
подударају, док код слоја А2 постоје одступања (код садржаја пепела). Што
се тиче вредности доњег топлотног ефекта она је врло дискутабилна. Наиме,
вредност за слој Б указује да је он далеко квалитетнији од слоја А2 , што
не одговара досадашњим резултатима истраживања који указују на већу
раслојеност овог слоја.
- Резерве сировине
Резерве угља су приказане према подацима из оверених Елабората о
резервама у наредној табели и напомињемо да су рачунате резерве чистог
угља.
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Табела 5. Резерве чистог угља у лежишту Забела - Коса

- Губици сировине
На основу искустава у подземној експлоатацији угља и аналогије
са експлоатацијом угља у лежишту „Јеловац“, губици у производњи
угља представљени су као: експлоатациони губици и губици у припреми
(сепарисању угља).
Експлоатациони губици износе 25%, односно искоришћење
билансних резерви износи 75%. Другим речима, 75% од билансних резерви
изаћи ће из јаме као ровни угаљ. Искоришћење у постројењу за припрему
износи 95%, односно 5% од укупне масе (ровног угља), која изађе из јаме,
наћи ће се на сепарацијском јаловишту.
Наведени износи губитака представљају претпостављене вредности.
Праве вредности биће одређене одговарајућом инвестиционо-техничком
документацијом за отварање рудника.
- Капацитет производње
Према Н. Блечићу и сарадницима [4], предвиђена дужина
широкочелних откопа била би у пробном раду 40 m, са каснијим могућим
проширењем на 60 m. Због тога су прорачунати капацитети износили 165.000
тона/ров.угља/год, односно 230.000
тона/ров.угља/год.
- Век експлоатације
Билансне резере угља у лежишту Забела – Коса износе 24.790.000,00
t. При годишњем капацитету од 165.000 t, односно 230.000 t при
експлоатационим губицима од 25% и сепарацијском искоришћењу од 95%
добија се век од :
24.790.000 ∙ 0,75 ∙ 0,95/165.000 = 107 година
или
24.790.000 * 075 * 095/230.000 = 76 година
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Вредносни показатељи
- Трошкови истраживања 1 t резерви угља
Основни вид истраживања лежишта Забела – Коса било је истражно
бушење. До 1983. године изведено је укупно 16.000 метара бушења
(заокружено). Истражни радови су извођени 50-тих и 60-тих година прошлог
века. Тешко је упоређивати трошкове истраживања, односно вредност
новчаних средстава у различитим временским периодима. Због тога ћемо
обрачунати трошкове истраживања у данашњем времену.
Метар истражног бушења данас кошта 100 € - Цб. Укупна дужина бушења
(Дб) износи 16.000,0 метара Тиб – трошкови истражног бушења
Ти = Дб * Цб
Тиб = 16.000,0 m * 100 € = 1.600.000,00 €
Износ од 1.600.000,0 € представља трошкове истражног бушења до
1983. године који не представља целокупан износ трошкова истраживања
резерви угља у лежишту јер обухвата само један сегмент истраживања. У
њега нису укалкулисани трошкови проспекције, израде геолошких карата,
израде пројеката истраживања и елабората о резултатима истраживања,
лабораторијске анализе и др.
Када трошкове истражног бушења (Тиб) поделимо са обрачунатим
резервама од 24.790.000 t добићемо да трошкови бушења по тони резрви
износе 0,06 €/t. Овај износ је врло низак, па самим тим и нереалан.
Ако претпоставимо да су трошкови осталих истраживања износили
исто колико и трошкови истражног бушења, добићемо вредност од 3.200.000,0
€ која, када се подели са резервама, оптерећује резерве са 0,13 € по тони, што
је опет низак износ.
Морамо имати у виду да трошкови геолошких истраживања
представљају само један део трошкова у процесу експлоатације минералних
сировина, поред трошкова припреме за експлоатацију, експлоатације,
припреме угља и општих трошкова (управа, продаја, одржавање).
Инвестиције у геолошка истраживања су потпуно оправдане зато
што решавају кључно питање о постојању односно непостојању лежишта.
Уколико су улагања у геолошка истраживања већа, ризик, у случају отварања
лежишта односно рудника, биће мањи. Проширење обима истражних радова
има позитиван ефекат у циљу добијања што сигурнијих и поузданијих
података, али са друге стране повећава укупне инвестиције.
		
- Инвестиција по 1 t руде
Према Јанковић С. и Миловановић Д. [3], укупна инвестициона
улагања за отварање рудника зависе од капацитета производње и прераде,
услова екасплоатације и других услова (регионални фактори).
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Специфична инвестициона улагања обухватају потребна улагања за
изградњу једне тоне капацитета производње угља, односно представљају
средства која су потребна да би се једна тона резерви откопала.
Према неким подацима из 1991. године [13], инвестиције по једној
тони производног капацитета угља су износиле 100 US $. Имајући у виду
економска кретања у свету и код нас, претпоставићемо да су данас такве
инвестиције дупло скупље, односно да износе 200 US $/t.
Ако је производни капацитет у лежишту Забела – Коса прорачунат
на 165.000,00 t, односно 230.000,00 t, улагања по једној тони производног
капацитета износиће
33.000.000,00 долара, односно 46.000.000,00 долара.
		
- Цене коштања 1 t руде
Према подацима ЕПС – а из 2005. године, продајна цена лигнита
добијеног путем површинске експлоатације износила је заокружено 70,0 дин/
GJ. Цена лигнита добијеног путем подземне експлоатације је сигурно виша,
али пошто не рсполажемо тим податком, применићемо цену из површинске
експлоатације.
Обрачун прихода од продаје угља у лежишту Забела – Коса би се
рачунао као производ продајне цене по гигаџулу и доње вредности топлотног
ефекта у килоџулима по килограму.
Вредности доњег топлотног ефекта у лежишту Забела – Коса приказани су
табели 6.
Табела 6. Вредности доњег топлотног ефекта у лежишту Забела - Коса

Вредности доњег топлотног ефекта за оба угљена слоја су
уједначене.
Термоелектрана „Морава“ је поставила захтев да доња граница
топлотног ефекта не сме бити нижа од 8.000 kJ/kg.
Минимални приход са границом ДТЕ на 8.000 kJ/kg износиће 560,0
динара по тони. Ако се годишње произведе 165.000,00 t, односно 230.000,00
t, годишњи приход ће бити 92.400.000,00 динара односно 128.800.000,00
динра. Добит у еврима, према курсу од 92,0 динара за један евро, износиће
1.004.347,80 евра односно 1.400.000,00 евра.
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Синтетски показатељи
Синтетски показатељи су најсложенији показатељи геолошкоекономске оцене који обједињавају натуралне и вредносне показатеље, чиме
се добија економска вредност лежишта изражена у новчаним јединицама.
Услед нерасполагања реалним вредносним показатељима, нисмо у
могућности да будуће ефекте експлоатације сводимо на дан оцене преко
одређених интересних стопа. Сога ћемо овде приказати само вредност
лежишта и резерви без узимања у обзир временског фактора.
- Вредност лежишта и резерви без узимања у обзир временског
фактора
Најједноставнији облик овакве оцене изражава се формулом:
Ву = Ви * Р
где је:
Ву – условна вредност лежишта и резерви без узимања у обзир временског
фактора, новчане јединице
Ви – вредност јединице резрви, новчане јединице/тони, 560,00 дин / t
Р – резерве угља, тоне, 24.790.000,00 t
Ву = Ви * Р= 560,00 * 24.790.000,00 = 13.882.400.000,00 динара,
односно, према курсу од 92,00 динара за један евро, биће 150.895.652,20
евра.
Закључак геолошко-економске оцене лежишта забела - коса
Закључак геолошко-економске оцене је дат сумирањем фактора у
класу повољних, односно неповољних фактора.
1. Генетски фактори – са аспекта потенцијалности ширег подручја
припадају класи повољних.
2. Геолошки фактори – са аспекта економског типа руде,
индустријског типа лежишта, резерви и квалитета су релативно
повољни, док са аспекта раслојености угљених слојева, што се
негативно одражава и на квалитет, су неповољни.
3. Техничко-експлоатациони фактори су релативно неповољни
имајући у виду подземну експлоатацију као једину могућу
због појављивања угљених слојева на дубинама од 100 до 250
m, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карактеристике
лежишта, евентуална гасоносност и самозапаљивост угљене
прашине и величину губитака сировине при експлоатацији.
4. Технолошки фактори су, са апекта заштите животне средине
неповољни због коришћења тзв. „прљавих“ технологија
сагоревања, али коришћењем савремених „чистих“ технологија
могу бити повољни.
5. Регионални фактори су врло повољни.
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6. Тржишни фактори су, имајући у виду предвиђања да ће потреба
за електричном енергијом расти, а у скалду са тим и цене угља,
врло повољни.
7. Социјално-економско-стратегијски фактори су повољни
са аспекта значаја угља као енергетске сировине. Рудници
представљају језгра формирања насеља и градова. Експлоатација
минералних сировина обезбеђује економски просперитет не
само подручја у коме се налази рудник, већ и државе.
8. Геоеколошки фактори експлоатације су углавном повољни.
„Swot“ анализа лежишта угља забела коса
Анализирањем фактора и показатеља геолошко-економске оцене
лежишта Забела – Коса, дошло се до значајних података који су искоришћени
за израду SWOT анализе. Атрибути SWOT анализе биће приказни табеларно
ради боље прегледности.Атрибут „Снага“ подразумева приказивање свих
позитивних карактеристика лежишта, без обзира на природу тих особина, као
на пример: велике количине резерви, задовољавајући квалитет, обезбеђена
радна снага, близина потрошача и сл.
Атрибут „Слабости“ ће сумирати све негативне и ограничавајуће
прилике једног лежишта - недостатке (на пример: неповољни услови
експлоатације, нерешени власнички односи, лоши тржишни услови и сл.).
Атрибут „Могућности/прилике“ ће приказати све начине
превазилажења недостатака и ограничавајућих фактора који постоје у
једном лежишту.
Атрибут „Претње/опасности“ ће приказати све оне могућности
које могу да угрозе опстанак једног лежишта као на пример: ниска цена на
светком тржишту, негативни трендови, светска економска криза и сл.
SWOT анализа лежишта Забела – Коса показала је да има више
позитивних него негативних трендова у смислу отварања рудника, уз
сагледавање реалних могућности савладавања негативних трендова.
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Слика 5. Табеларни приказ SWOT анализе лежишта Забела - Коса

7. ЗАКЉУЧАК
Приказали смо, у кратким цртама, методологију и резултате рада на
истраживању угљева у периоду од 2006. до 2012. године.
Реализована истраживања су била успешна јер су:
• издвојила потенцијалне угљоносне просторе,
• дефинисала распрострањење угљоносних серија,
• појаснила структурно-тектонске карактеристике истражних
простора,
• на основу геолошко-економске оцене и SWOT анализе
сагледане су могућности активирања експлоатације у лежишту
Забела – Коса.
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ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У СРБИЈИ
Др Миодраг Денић,дипл.инг.руд.,
Мр Кокерић Слободан, дипл.инг.руд.
1
ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Читлук 18232,
E-mail: miodrag.denic@yahoo.com
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1

Извод
Могућност повећања коришћења сопствених ресурса чврстог енергетског
горива у процесу превазилажења енергетске кризе која је веома изражена
на нашим просторима представља изазов за рударску науку. Позната је
чињеница да су највећи ресурси енергетских извора у Србији управо чврста
фосилна горива, а сигуран енергетски извор је само онај који потиче из
сопствених енергетских ресурса.
Геолошке резерве угља које су предиспониране за подземну експлоатацију у
Србији, процењују се на преко 800.000.000 т.
Кључне речи: резеве угља,експлоатација, механизовано откопавање, јама,
угаљ.
1. УВОД
Привредна политика у Србији није имала прави приступ у решавању
глобалних енергетских криза које су изазвале дугогодишње рецесије земаља
у развоју. Већ код прве енергетске кризе светских размера (1965. год), у
моменту када индустрија угља достиже максимум у свом производном
развоју, држава напушта до тада озбиљну бригу о развоју енергетике, и то
управо када 1964. године достиже свој максимум у производњи угља путем
подземне експлоатације од 3.850.000 тона.
Подсећања ради, оставрена производња у рудницима са подземном
експлоатацијом угља који су сада у саставу ЈП ПЕУ Ресавица (8 произвдних
рудника без Алексиначког рудника) 1968 године приказана је у табели 1.
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Табела 1: Остварена производња у рудницима са подземном
експлоатацијом угља 1968.
Извор: Архива техничког сектора ЈП ПЕУ Ресавица
Преорјентација на енергетска горива (нафта и гас) из увоза у наредних десетак
година кошта Србију губитка производних капацитета и физичког уништења
највећег броја рудника са подземном експлоатацијом угља. Рудници који
нису затворени губе све до данас, своју развојну компоненту, а тиме и корак
са савременим и модерним производним достигнућима у индустрији угља,
прелазећи на битку за голи опстанак на терет друштва и сопственог стандарда,
јер се укупна производња угља из подземне експлоатације свела почетком
XXI века, на око 600.000 тона на годишњем нивоу. Комплексност услова
експлоатације, нови тржишни услови привређивања и све тежа остварљивост
профита довели су подземну експлоатацију угља у веома тешко стање,
чији ће даљи опстанак зависити од њене спремности за увођењем нових
технологија у свим фазама технолошког процеса експлоатације угља.
2. СТАЊЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА У СРБИЈИ ПОЧЕТКОМ 2013 ГОДИНЕ
Стање подземне експлоатације угља у Србији не може се рећи да је не
задовољавајуће, собзиром на следеће:
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- производња угља се свела на ниво 600.000 тона из 11 јама и једног
површинског
копа;
- дужи временски период у ЈП ПЕУ не ради ни једна механизована
јединица
(комбајн или широко чело);
- тренутно се не изводе радови ни на једној класичној инвестицији у ЈП ПЕУ
(рудник «Соко»је прекинуо радове на отварању Источног поља, а лежиште
„Равна река“ у Рембасу не преставља значајне резерве угља);
- геолошка истраживања су у потпуном застоју већ дужи низ година;
значајно повећање производње угља у ближој будућности у ПЕУ из
постојећих отвора, није могуће;
- ,,Стратегија развоја ЈП ПЕУ,, практично не постоји;
У позитивне елементе убрајамо:
- обезбеђене бруто зараде за запослене у ЈП ПЕУ у наредној 2013 години,
(али је проблем што то управо преставља својеврсну уравниловку);
- велико интересовање радника за рад у производњи угља, (не зато што су
услови рада у рудницима добри, већ из разлога лошег стања у привреди);
- велико интересовање за студирање на Рударским факултетима;
- у највећим рудницима у ЈП ПЕУ су уведени системи за аутоматско праћење
безбедносних и оперативних параметара;
У укупној структури потрошње примарне енергије у Србији, нпр. у 2008
години, угаљ учествује са 53 %, нафта са 27 %, природни гас са 13 %, док
остали примарни енергенти у које убрајамо биогорива и обновљиве изворе,
учествују са 7 %. Примећујемо да је угаљ у овој структури далеко испред
осталих примарних енергената.
Више од 72 % укупних резерви угља у Србији (од 18,4·109 т) налази се у
Косовско – метохијском басену, док се у Колубарском басену налази 15 %
резерви угља, у Костолачком басену 10 % и осталих 3 % у другим деловима
Србије.
3. ПРОГРАМИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА
Програми и пројекти модернизације и ревитализације постојећих капацитета
за производњу угља из рудника са ПЕУ, као и програми обнављања резерви
угља у протеклом периоду практично нису рађени. Само један програм.
Стратегије, се односи на ЈП ПЕУ – „Увођење нове технологије откопавања
за ПЕУ и гашење неперспективних рудника ПЕУ“.
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Ефекат овог програма, односно његов циљ је био да се до 2015 године
секторима индустрије и опште потрошње обезбеди 1,5 милиона тона
квалитетног угља. За реализацију овог програма предвиђена су улагања од
65 милиона €. Увидом у тренутну ситуацију, види се да неће бити уложена
предвиђена средства, али исто тако неће бити достигнут ни предвиђени
ниво производње.Шта треба предузети у циљу подизања нивоа подземне
експлоатације угља у Србији ?
Захтеви за потребним повећањем производње угља и за применом савремене
механизације с једне стране, као и геолошке резерве и квалитет угља с друге
стране, а у циљу објективнијег сагледавања могућности ПЕУ из активних
рудника и нових лежишта, потребно је предузети следеће активности:
- извршити геолошка истраживања и неопходна доистраживања лежишта у
циљу билансирања резерви;
- израдити валидну геолошку документацију;
- извршити додатна геофизичка испитивања у функцији дефинисања сеизмотектонских услова;
- приступити изради студије изводљивости у циљу оправданости даље
експлоатације преосталих резерви угља и нових лежишта;
- извршити технолошке, полуиндустријске и остале пробе по питању
откопавања, прераде и коришћења угља, у циљу подизања технолошког
нивоа;
- израдити анализе утицаја на животну средину експлоатације и коришћења
угља у најповољнијим околностима.
4. ПЕРСПЕКТИВНА ЛЕЖИШТА УГЉА КОЈА
МОГУ ПРЕДСТАВЉАТИ БУДУЋНОСТ ПОДЗЕМНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У СРБИЈИ
При економској оцени рудника и лежишта угља, потребно је водити рачуна
и о структури енергетских извора у земљи, која конкретно у Србији када су
у питању резерве угља, показује да у укупним билансним резервама камени
угаљ учествује са 1%, мрки угаљ са 17%, а лигнит са 82%. Док у светској
економији лигнитски угљеви немају велики значај, у економији Србије ови
угљеви представљају приоритетни значај. У укупној производњи угља у
Србији, ПЕУ учествује са 1,6 % у физичком смислу и 3,2 % у енергетском
обиму.
У перспективна лежишта угља у Србији која су предиспонирана за подземну
експлоатацију угља, која су већ у експлоатацији и она која до сада нису била,
могу се сврстати:
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- Сјеничко – штаваљски угљени басен;
- Сокобањски угљени басен;
- Деспотовачки угљени басен;
- Западно – моравски угљени басен;
- Преостале резерве лежишта Ћириковац;
- Лежиште угља Мелница;
- Лежиште угља Пољана.
Сјеничко – Штаваљски басен
Стање резеви угља у Сјеничко – Штаваљском басену на дан 31.12.2010
године приказане су у табели 2.
Табела 2: Резеве угља у Сјеничко – Штаваљском басену

Извор: Техничка документација РМУ „Штаваљ“
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Сокобањски угљени басен
Стање резеви угља у Сокобањском басену приказане су у табели 3.
Табела 3: Резеве угља у Сокобањском угљеном басену

Извор: Техничка документација РМУ „Соко“
Деспотовачки угљени басен
Стање резеви угља у Деспотовачком угљеном басену приказани су у табели
4.
Табела 4: Резеве угља у Деспотовачком угљеном басену

Извор: Техничка документација РМУ „Рембас“
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Западно – моравски угљени басен
На основу садашњег степена истражености (недовољно истражен), у табели
5 приказане су резеве угља Западно – моравског басена.
Табела 5: Резеве угља у Западно – моравском угљеном басену

Извор: „Угаљ“ др Предраг Николић, Београд, 1980.
Преостале резерве лежишта Ћириковац
Геолошке резеве угља Ћириковац са стањем на дан 31.12.2001 године
приказане су у табели 6.
Табела 6: Преостале резеве угља лежишта Ћириковац

Извор: Рударско – геолошки факултет, Београд.
Лежиште угља Мелница
Резеве угља у лежишту мрког угља „Мелница“ истражене су на простору
од око 4 км2. Стање резеви угља сходно елаборату о класификацији на дан
30.06.1984 годинекоји је потврдила Републичка комисија за утврђивање и
оцену резеви минералних сировина СРС бр. 310-83/89-02/1 од 19,10.1985
године приказано је у табели 7
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Табела 7: Резеве угља лежишта Мелница

Извор: Геолошки завод Републике Србије
Лежиште угља Пољана
Лежиште угља „Пољана“ састоји се из два угљена слоја: доњи који садржи
један и горњи који се састоји из два угљена слоја. Дебљина слојева је
различита (није утврђена дебиљина преко 7 метара). У лежишту нису
детектовани сложени тектонски поремећаји, угљени слој је залеже под
углом од 8º са средњом доњом топлотном вредношћу од 10.250 кЈ. Резеве
угља приказане су табели 8.
Табела 8: Резеве угља лежишта Пољана

Извор: Геолошки завод Републике Србије
ЗАКЉУЧАК
Може се констатовати да је стање у подземној експлоатацији угља сада
такво, да је заиста неодрживо на дужи временски период ако се не крене са
инвестирањем у значајнија лежишта и подизањем технолошког нивоа. Да
ли ће се неки пројекат од набројаних перспективних лежишта реализовати,
зависи од одлуке Државе, јер су енергетски пројекти у суштини државни
пројекти, а и ЈП ПЕУ је део енергетског сектора Републике Србије.
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ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ МЕХАНИЗОВАНОГ НАЧИНА ИЗРАДЕ
И ОТКОПАВАЊА У РУДНИЦИМА ЈП ПЕУ
Бранко Ђукић, дипл. инж. руд., Момир Петровић, дипл. инж. геол.,
Добривоје Бабић, дипл. инж. руд.
УГАЉ ПРОЈЕКТ БЕОГРАД,Биро за пројектовање и развој

Е-маил: бранко.уп@гмаил.цом
Е-маил: момпет@гмаил.цом
Е-маил: бдобривојејппеу@гмаил.цом

Извод
Приоритетан задатак подземне експлоатације угља, је повећење
производње. Данас се у рудницима са подземном експлоатцијом угља
у Србији ради у лежиштима са малим степеном отворености и за
откопавање угља користе се коморно-стубне методе, тако да уколико се
жели постићи повећање производње неопходно је у рудницима у којима
рударско-геолошке прилике дозвољавају извршити отварање,разраду и
окопавање лешишта,применујући механизоване начине.
У оквиру овог рада, дају се предлози механизованог начина израде просторија
и откопавања угља за поједина лешишта у ЈП ПЕУ.
Кључне речи: рудник, подземна експлоатација, механизована израда
просторија, широко челна метода, угаљ.
1. УВОД
Рудници се одликују веома сложеним системима отварања и основне припреме,
које карактерише велики број активних транспортних и вентилационих
просторија, као и велика дужина просторија и различито време експлоатације
истих. Бројне просторије израђене су, у току отварања рудника, а задржале
су првобитну функцију у процесу подземне експлоатације и данас.
Досадашња израда јамских просторија отварања, основне и откопне
припреме вриши се у оквиру немеханизоване технологије, засноване на
минирању, као основном технолошком поступку дезинтеграције стенског
масива (угаљ и јаловина), ручном утовару добијеног ископа и механизованом
одвозу ископа са чела радилишта.
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У процесу израде рударских просторија углавном је присутно пет фаза рада,
и то: бушење минских бушотина, пуњење минских бушотина експлозивом,
минирање минског пуњења, утовар одминираног материјала и транспорт
истог.
У оквиру ових фаза рада, постоје и помоћне фазе рада, без којих је
процес немогућ, а то су: проветравање, одводњавање, и контрола гасновентилационог стања радилишта.
Из досадашње праксе у подземној експлоатацији може се констатовати да
процес израде просторија на немеханизован начин, бушачко минерским
радовима, није дао добре резултате како због малих напредовања тако и
због тога што у процесу минирања долази до растресања стенског масива
и његове нестабилности, што касније доводи до нестабилности подграде
односно рударске просторије. У наредном периоду треба инсистирати на
механизованој изради рударских просторија. Овакав начин израде рударских
просторија омогућава већа напредовања, а допринео би бољем држању
подграде и мањем обиму одржавања рударских просторија.
Остварене брзине израде подземних просторија класичном методом су веома
мале и износе око 1 м/дан у јаловини и око 1,6 м/дан у угљу при повољним
условима.
У оквиру овог рада, дају се решења механизованог начина израде просторија
и механизованог откопавања за поједина лежишта.
Један од услова који рудници треба да испуне да би са успехом могли и
даље да послују јесте примена савремених технологија израде просторија и
механизованог откопавања у производном процесу подземне експлоатације
угља. Саставни део и једн од првих најважнијих фаза овог производног
процеса је технологија израде подземних просторија, са свим технолошким
поступцима и фазама рада (израда, утовар, одвоз, подграђивање, проветравање
итд).
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Табела 1. Изведени рударски инвестициони радови у рудницима јп пеу за период јануар-јул 2012. године
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2. ГЕОЛОШКО-ТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛЕЖИШТА
ЛУБНИЦА
ГЕОЛОШКА ФОРМАЦИЈА: Угљоносна седиментна формација средњег
миоцена (М₂) (конгломерати, песковито глиновити алеврити, угаљ, пешчари,
лапоровитопесковити глинци, глине, лапорци)
НАЈВЕЋА ДУБИНА: 280 м.
ВРСТА УГЉЕВА: Лигнит, I слој на
угљевима.
БРОЈ СЛОЈЕВА: 2
МОЋНОСТ СЛОЈЕВА: I 4,35 м, II 4,59 м
ПАД СЛОЈЕВА: 14–20°
ПОПРЕЧНИ НАГИБ СЛОЈЕВА: 11–15°
ЧВРСТОЋА УГЉА:
ЧВРСТОЋА СТЕНА:
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ: 10.781.600 т.
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гараници ка мрколигнитским

Слика 1.Ситуациона карта јаме „Лубница” , Осојно-југ
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РАВНА РЕКА -IV БЛОК
ГЕОЛОШКА ФОРМАЦИЈА: Угљоносна седиментна формација доњег
миоцена (М₁) (глиновити пешчари, глинци, угљевити глинци, угаљ и
лапорци)
НАЈВЕЋА ДУБИНА: 440 м.
ВРСТА УГЉЕВА: Полусјајни мрки угљеви
БРОЈ СЛОЈЕВА: 1
МОЋНОСТ СЛОЈЕВА: 4,54 м
ПАД СЛОЈЕВА: 12–15°
ПОПРЕЧНИ НАГИБ СЛОЈЕВА: 5–8°
ЧВРСТОЋА УГЉА: 77,94–80,70 даН/цм².
ЧВРСТОЋА СТЕНА: 14,02–511,93 даН/цм².
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ: 1.924.720 т.
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Слика 2.Ситуациона карта јаме „Равна Река” , IV блок
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СТРМОСТЕН
ГЕОЛОШКА ФОРМАЦИЈА: Угљоносна седиментна формација доњег
миоцена (М₁) (глиновити пешчари, глинци, угљевити глинци, угаљ и
лапорци)
НАЈВЕЋА ДУБИНА: 500 м.
ВРСТА УГЉЕВА: Полусјајни мрки угљеви
БРОЈ СЛОЈЕВА: 2
МОЋНОСТ СЛОЈЕВА: централни 4,83 м, подински 3,38 м
ПАД СЛОЈЕВА: 10–15°
ПОПРЕЧНИ НАГИБ СЛОЈЕВА: 5–10°
ЧВРСТОЋА УГЉА: 245,33–382,45 даН/цм².
ЧВРСТОЋА СТЕНА: 47,78–652,00 даН/цм².
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ: 2.510.796 т.
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Слика 3. Ситуациона карта јаме „Стрмостен”
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ШТАВАЉ
ГЕОЛОШКА ФОРМАЦИЈА: Угљоносна седиментна формација средњег
и горњег миоцена(М₂,₃) (конгломерати, пешчари, туфови, угаљ, глине,
лапорци)
НАЈВЕЋА ДУБИНА: 300 м.
ВРСТА УГЉЕВА: Тврди мрколгнитски угљеви
БРОЈ СЛОЈЕВА: 1
МОЋНОСТ СЛОЈЕВА: 8,22
ПАД СЛОЈЕВА: 10° (негде и до 55°)
ПОПРЕЧНИ НАГИБ СЛОЈЕВА:
ЧВРСТОЋА УГЉА: 157,00–280,00
ЧВРСТОЋА СТЕНА: 58,00–270,00
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ: 660.340 т.
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ – ЗАПАДНО ПОЉЕ: 147.143.580 т.

Слика 4. Ситуациона карта јаме „Штаваљ” , Западно поље
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СОКО
ГЕОЛОШКА ФОРМАЦИЈА: Угљоносна седиментна формација средњег
миоцена (М₂) (угљевите глине, угљевити лапорци, угаљ, лапорац, песковите
и лапоровите глине)
НАЈВЕЋА ДУБИНА: 1000 м.
ВРСТА УГЉЕВА: Тамни тврди мрки угљеви
БРОЈ СЛОЈЕВА: 1
МОЋНОСТ СЛОЈЕВА: 20–35 м
ПАД СЛОЈЕВА: 25–40°
ПОПРЕЧНИ НАГИБ СЛОЈЕВА: 5–20°
ЧВРСТОЋА УГЉА:
ЧВРСТОЋА СТЕНА:
БИЛАНСНЕ РЕЗЕРВЕ: 52.138.800 т.
3. МАШИНЕ ЗА ИЗРАДУ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРИЈА
Ове машине омогућавају да се у потпуности механизује процес израде
ископа, једноставне су за руковање и маневрисање, а имају предност што
се руковање врши из подграђеног дела просторије, па је самим тим и рад
сигурнији.
Машина за израду подземних просторија, обезбеђена је уређајима који
истовремено обављају следеће радне операције: ископ, утовар и одвоз
ископаног материјала до одређене дужине иза машине.
Машине за израду подземних просторија, претежно раде на принципу резања
у појасевима, чиме је омогућена израда попречних профила различитог
облика и величине, могу да раде различите профиле подземних просторија:
кружни и лучни; трапезни и правоугаони.
Величина профила резања зависе од карактеристика машине, односно
димензија радног уређаја, дужине стреле, максималне висине резања, и
максималног угла закретања стреле. Захваљујући веома мирном раду при
резању, као и могућност контроле рада, са овим машинама се постиже веома
висока тачност израде жељеног профила, тако да одступања од пројектованог
ископног профила и нема, што има утицаја на рационалнији и економичнији
рад.
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Машине за израду подземних просторија могу да раде како у хомогеном тако
и у хетрогеном стенском материјалу. Примена машина за израду подземних
просторија, је ограничена чврстоћом на притисак радне средине, при чему је
граница оправдане примене, са аспекта потрошње резних елемената, око 120
МПа.
Могућа је примена ових машина за разарање прослојака веће чврстоће на
притисак, односно, могуће је краткотрајно преоптерећење. Али се, у одређеним
ситуацијама, ова граница може померити и на 160 ÷ 180 МПа.
Механизовано разарање масива код подземних просторија, у смислу њихове
стабилности, пружа значајно повољније услове у поређењу са бушачкоминерским радовима, пошто долази до минималног оштећења околног
масива.
Према маси машине се деле на:
лаке машине - до 30 тона, рад у радној средини до 70 МПа;
средње машине – 34-45 тона, рад у радној средини до 100 МПа и
тешке машине – преко 45 тона, рад у радној средини до 120 МПа.
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Табела 2. Преглед карактеристика неких машина за израду подземних просторија;
1)
А - аксијална резна глава; Т - трансверзална резна глава; 2) Површина захвата (м2);
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На сликама 5,6 и 7 дате су карактеристичне машине за израду подземних
просторија, лака (1ГПКС-02 (КМЗ)), средње-тешка (Р-130 Ремаг) и тешка
(МР300).

Слика 5. 1ГПКС-02 (КМЗ)

Слика 6. Р-130 Ремаг
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Слика 7. МР300 Сандвик
Генерално, машину за израду подземних просторија чине радни уређај који се
налази на покретној, хидраулички погоњеној, стрели која се може покретати
у вертикалној и хоризонталној равни, али има и могућност ротирације око
вертикалне осе. Склоп стреле и радног уређаја монтиран је на гусенични
уређај за транспорт машине за израду подземних просторија (комбајна,
Роадхеадер-а). Утоварни уређај може бити са ручицама, дисковима или
ланцима.

Слика 8. Шематски приказ машине за израду подземних просторија

1 - радни уређај; 2 - веза са шасијом; 3 - утоварни уређај; 4 - претоварни
транспортер; 5 - гусенице; 6 - шасија; 7 - погонски агрегат; 8 - командна
кабина
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а)				

б)

ц)

Слика 9. Трансверзалне резне главе појединих произвођача

а)

б)

Слика 10. Систем за уклањање угљене прашине водом
а – Бризгаљке воде на резном елементу (ножу) ; б - Бризгаљке воде иза резног органа

4. ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРИЈА
МАШИНАМА ЗА ИЗРАДУ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРИЈА
Технологија извођења радова на изради подземних просторија машинским
системом, одвија се циклично, понављањем три основне операције и то:
- рад на резању,
- рад на подграђивању и
- рад на продужењу транспортера.
Основне фазе израде истовремено прате све остале операције, као утовар и
одвоз ископине, допрема материјала, контрола израде просторија по правцу
и висини и други могући радови. Паралелно са активностима на изради
подземних просторија машином (у свим фазама), неопходно је омогућити
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правовремену допрему опреме и репроматеријала неопходних за рад на
радилишту.
4.1. Опис фаза рада и радних операција машине
Поступак при изради подземних просторија, машинама се циклично понавља
извођењем радних операција.
Машином се на челу радилишта у средини профила, прво изврши
хоризонтално подсецање од око 500 мм дубине по целој ширини профила.
После тога се радни орган вертикално помера дуж бочне границе профила
за висину подсека и изради се хоризонтални подсек до друге бочне ивице.
Овај поступак се понавља све док се не постигне жељена висина профила.
Оборена ископина се захвата помоћу утоварног уређаја и пребацује на
ланчани транспортер у машини, а са њиме даље до покретне траке или
грабуљастог транспортера.
Када се изради један засек радни орган се диже навише дуж једног бока
за ширину засека, после чега се помера хоризонтално до другог бока. Ова
радња се понавља све док се не изради читаво чело радилишта. На овај начин
обрађен је део чела радилишта изнад нивоа гусеница. После завршеног рада
у горњем делу прелази се на рад у доњем делу (испод доње ивице засека и
нивоа гусеница) на начин идентичан описаном.

Слика 11. Изглед машине са међутранспортером на радилишту
4.2. Утовар и одвоз ископине
Утовар ископине врши се помоћу утоварних грталица које се налазе на
утоварном уређају који је саставни део машине. Утоварни уређај, се може
померати по висини, тако да је омогућено подешавање висине утовара.
Утовар се врши упоредо са радном операцијом резања. Машине поседују
свој грабуљасти транспортер, који прихвата ископину, који утоварају
грабилице на утоварном уређају и транспортују га на одвозни транспортни
систем радилишта.
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4.3. Радна снага
Досадашња искуства код нас и у свету су показала да од броја посаде и
њихове обучености зависи успешан рад са машином на изради просторија.
Према досадашњим искуствима у разним рудницима број посаде која ради
уз ове машине је од 4 до 7 радника, зависно од профила просторије, радних
услова, саме организације и обучености посаде.
4.4. Пограђивање и брзина израде подземних просторија машинама
Увођење механизованог начина израде просторија треба да прати и адекватан
начин подграђивања просторија.
Сада је најзаступљенији тип подграде челична кружна попустљива подграда,
која због цене челика знатно поскупљује израду подземне просторије, а
време уградње такве подграде узима ¼ времена циклуса на изради подземне
просторије.
Уважавајући, облик попречног пресека подземне просторије, који се ради и
услове радне средине у рудницима ЈП ПЕУ,може се предложити да се уместо
кружног облика попречног пресека подземне просторије, за просторије које
ће се радити машинама, усвоји лучни облик попречног пресека подземне
просторије.
У циљу одређивања брзине израде подземних просторија машином, одређена
су времена трајања радних операција (долазак на радилиште, преглед
радилишта и машине, предвртавање чела радилишта, резање, подграђивање,
одмор и одлазак са радилишта), која су наведена у табели :

Табела 3. Време трајања радних операција:

Време трајања радних операција подграђивање и резање су наведене за 1 м’
просторије, уважавајући услове радне средине, врсту подграде, растојање
подградних оквира и циклус резања.
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Време подграђивања је одређено искуствено, а према врсти подграде и
радној средини. Време резања је одређено на основу каталошких података о
капацитету резања за одређену радну средину.
На основу наведених времена одређен је број циклуса резања и подграђивања
у смени, као и остатак времена, које се може сматрати као резервно време.
Укупно време трајања помоћних радних операција резања, подграђивања и
број циклуса за једну радну смену од 480 минута (комбинована подграда)
дат је у табели 4.

Табела 4. Време трајања помоћних операција

Досадашњи постигнути резултати брзине израде подземних просторија
машинама крећу од 5,5 до 9,0 м/дан (челична подграда) и од 9,0 до 15,0 м/
дан (комбинована подграда), зависно од услова радне средине и конкретних
услова рада.
4.5. Трошкови израде подземних просторија
Израда подземних просторија даје се за три варијанте:
1. Израда подземних просторија заснована на бушачко-минерским радовима
и подграђивање челичном кружном подградом (постојећи начин).
2. Израда подземних просторија заснована на примени машине за израду
подземних просторија и подграђивање челичном кружном подградом.
3. Израда подземних просторија заснована на примени машине за израду
подземних просторија и подграђивање челичном лучном подградом.
4.6. Преглед радне снаге , материјала и опреме при изради подземних
просторија
Радна снага
Приказ квалификационе структуре групе, која ради директно на изради
подземне просторије технологијом бушачко-минерског рада и механизованим
начином израде са износом вредности бруто наднице и са просечном
вредности бруто наднице радне групе.
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Табела 5. Квалификациона структура посаде, са просечним бруто износом
наднице за бушачко-минерске радове

Табела 6. Квалификациона структура посаде, са просечним бруто износом
наднице за механизовану израду:

Репроматеријал
У овој тачци израчунат је утрошак нормативног материјала за један метар
израђене просторије, код израде подземне просторије бушачко-минерским
радовима и машином а дат је у табелама 6. и 7.

Табела 6. Трошкови нормативног материјала код бушачко-минерских
радова:
Додатни потрошни материјал код израде просторија машином је: резни алатзуби, уље и мазиво.
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Табела 7. Трошкови нормативног материјала код израде просторија машинама:

Материјал за подграду
У рудницима ЈП ПЕУ, најчешћи пречник челичне кружне подграде је ø 3,5м,
а подградни оквири се уграђују на осном растојању 0,8м.
Трошкови материјала за подграду по метру дужном подземне просторије
подграђене: челичном кружном подградом су приказани у табели 8.

Табела 8. Трошкови челичне кружне подграде

Трошкови материјала за подграду по метру дужном подземне просторије
подграђене челичном лучном подградом приказани су у табели 9.

Тачка 9. Трошкови челичне лучне подграде
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Опрема
Набавна вредност ангажоване опреме (машине за израду подземних
просторија, бушилица и трансформатора за бушење) износи на тржишту
650.000 до 700. 000 ЕУР.
5. ПРИМЕНА МЕХАНИЗОВАНОГ ШИРОКОЧЕЛНОГ
ОТКОПАВАЊА И ОДРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ
На основу сагледавања рударско геолошких услова лежишта( Лубница,
Равна Река -IV блок, Стрмостен, Штаваљ и Соко) могуће је применути
механизовани комплекс откопавања.
Састав технолошке опреме сваког механизованог откопног чела је :
•
•
•
•
•
•
•

механизована подграда – радни распон 1,9 до 4,5 м, задњи штит
са отвором за испуштање угља из кровине у случајевима веће
моћности
откопни комбајн
чеони транспортер
хидраулични агрегат
пумпа
сабирни транспортер
систем транспортних трака

Слика 12. Секција хидрауличне подграде
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\
Слика 13. Изглед механизованог комплекса широког чела
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Слика 14. Карактеристике штита подграде за широка чела
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Одабрана метода откопавања у одређеним или конкретним условима
експлоатације мора да преставља отимално техничко решење у погледу
сигурности ,производности и економичности рада.
Према одабраној методи и технологији откопавања у примени генерално
посматрано могу се преставити два вида различите кинематике рада у
откопним јединицама. С обзиром да кинематика рада у откопној јединици
одређује елементе њене производности, то се у конкретном примеру
постиже:
а) Производни капацитет откопа широког чела у јамама :( Лубница, Рембас
Равна Река IV блок и Стрмостен ) у хоризонталној концентрација рада, где
је просечна моћност угља у лежиштима 4,5 м.
Qк = л×н×хк×γ×Q, где су:
Qк – дневни капацитет откопа широког чела у делу угљеног слоја
л – активна дужина фронта откопа широког чела (40 м)
н – дубина реза, односно ширина радног органа машине за подсецање угља
(0,7 м)
хк – висина хоризонталног захвата откопавања (подсецања) на широком челу
у делу угљеног слоја (4,5 м),се умањује за 0,5 м због остављања кровинске
плоче
γ – специфична запреминска маса (1,25)
Q – број циклуса рада у току једног производног дана (4,5).
Из усвојених техничко-технолошких параметара широко челног откопа
добијамо укупну производњу угља са широког чела
Qск = 40 x 0,7 x 4,0 x 1,25 x 1,5 = 210 тона ров. угља/смени
Qдк = 40 x 0,7 x 4,0 x 1,25 x 1,5 x 3 = 630 тона ров. угља/дан
Qмк = 40 x 0,7 x 4,0 x 1,25 x 4,5 x 27,5 = 17325 тона ров. угља/месец
Qгк = Qдк×У, где су:
У – број производних дана у години узет је (310) због дуплог пресељења у
току године
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Qгк = 40 x 0,7 x 4,0 x 1,25 x 4,5 x 310 = 195300 тона ров. угља/годишње
б) Производни капацитет откопа широког чела у јамама (Штаваљ и Соко) у
хоризонталној и вертикалној концепција рада, где је просечна моћност угља
у лежиштима 8,5 м.
С обзиром на измењену кинематику рада у откопу широког чела у подинском
делу угљеног слоја, његов производни капацитет израчунава се на следећи
начин:
Qп = л×хп×γ×Q где су:
хп = х + х’×к, где су:
Qп – дневни капацитет откопа широког чела у подинском делу угљеног
слоја
л – активна дужина фронта откопа широког чела (100 м)
хп – збирна висина хоризонталног и вертикалног захвата откопавања угљеног
слоја, у подинском откопу широког чела (3,5 м) и кровинском делу угљеног
слоја (5,0 м)
х – висина хоризонталног захвата откопавања (подсецања) на широком челу
у поткопном делу угљеног слоја (3,5 м)
х’ – просечна висина наткопног дела угљене плоче на широком челу у
подинском делу угљеног слоја (5,0 м)
к – коефицијент искоришћења масе угља у наткопном делу откопа широког
чела у приподинском делу угљеног слоја (65%)
У – број производних дана у години (330)
Qск = 100 x 0,7 x 3,5 x 1,25 = 306,25 тона ров. угља (хоризонтално
подсецање)
Qсвк = 100 x 0,7 x 5,0x 0,65 x 1,25 = 284,375 тона ров. угља (вертикално
добијање кровног угља)
На основу реалног напредовања широког чела у откопном пољу може се
добити следећа производња
Qсм = нц×Qск=3 x 306,25=590,625 тона ров. угља/смени
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Qдан = 3 x 590,625 = 1771,85 тона ров. угља/дан
Qмес. = 28 x 1771,85 = 49612,5 тона ров. угља/месец
Свеукупни годишњи капацитет производње из технолошке фазе откопавања
са МХП-ом износи:
Qгод. = 340 x 1771,85 = 602429,0 тона ров. угља/година
За остваривање овог капацитета потребна је и разрада основних и детаљних
припрема са машинама за израду просторија из којих се такође одстварује
производња од 25000 тона ров.угља/год..
На основу срачунате величине из примена механизоване разраде и
откопавања,може се усвојити годишњи производни капацитет од око 630000
тона ровног угља годишње.
6. ЗАКЉУЧАК
Унапређење технолошког процеса експлоатације угља може се реализовати
кроз следеће фазе:
- избор оптималног модела отварања лежишта,
- примена савремених метода израде и подграђивања подземних просторија и
- правилан избор високопродуктивне механизације за откопавање угља.
Избором и применом рационалних решења за отварање лежишта, стварају
се услови за већу концентрацију производње, како у односу на објекте
отварања, припреме и разраде, тако и у односу на основне производне
јединице. Овим се може знатно утицати на стварање предуслова за примену
савремених техничко-технолошких решења и на повећање економичности у
технолошком процесу експлоатације угља.
Детаљно и свеобухватно истраживање и познавање специфичности лежишта
и радне средине, и поузданих подлога неопходних за пројектовање, омогућује
избор најповољнијег модела отварања рудника, примену прогресивних и
сигурних техничких решења експлоатације, што у великој мери повећава
поузданост технолошког процеса, сигурност рада и безбедност радника.
Основна концепција и модел отварања лежишта треба да буду такви да време
отварања односно инвестиционе изградње рудника буде што краће, како
би се у кратком року успоставио планирани систем производње и почетак
повраћаја инвестиционих улагања.
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Увођење метода механизованог откопавања у лежиштима угља, уз могућност
прилагођавања ,откопне механизације променљивим структурним
карактеристикама лежишта и дубинама откопавања, отвара нове могућности
високе концентрације производње и повећање специфичних капацитета
откопа. Освајање и увођење нове технологије код механизованог откопавања
угља, а нарочито за континуирану израду подземних просторија за отварање,
основну и откопну припрему лежишта и висок степен механизације и
аутоматизације, осигурава велике брзине напредовања, скраћује време
инвестиционе изградње и омогућује одржавање производног капацитета на
високом нивоу, а самим тим побољшава укупну економику пословања.
На основу свега изнетог сматрам да држава, треба да препозна свој интерес
у овој производној делатности и помогне у механизовању и осавремењавању
технолошких процеса активних лежишта уз активирање перспективних
лежишта.
Према садашњем степену истражености перспективна лежишта угља
су: Деспотовачки басен, Западно-Моравски басен, Мелница, Пољана и
Костолачки басен.
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ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У СРБИЈИ
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Вујовић,дипл.инг.руд., Небојша Атанасковић,дипл.инг.руд.
РМУ Соко, Сокобања, Читлук 18232, Е-маил: kokeric.sb@open.telekom.rs

Извод
Метода откопавања која се примењује у РМУ „Соко“, годинама уназад је
технолошки модификована, достигнувши границу могућности са аспекта
производности, нивоа радних учинака и безбедности на раду рудара. Методе,
које се у технолошком поступку добијања угља ослањају на технологију
бушачко − минерских радова, у руднику „Соко“ не могу омогућити масовну
производње угља, имајући у виду природне и техничко – технолошке услове
које владају у Сокобањском угљоносном басену.
У раду је приказан модел савремених технологија механизоване израде
јамских просторија припреме за откопавање и откопавања у условима
лежишта угља РМУ „Соко“ у циљу значајнијег повећања производње угља и
смањења учешћа мануелног рада запослених ујами. Метода „Механизованог
широкочелног откопавања са обарањем надкопног угља и зарушавањем
кровине“ издвојена је као једна од могућих метода која би одговорила
геолошким приликама и природним условима који владају у предметном
лежишту.
Кључне речи: производња угља, механизовано откопавање, хидраулична
подграда, комбајн, метода широког чела.
1. УВОД
У рудницима са подземном експлоатацијом угља у Србији у примени
су стубно коморне методе откопавања, где се добијање угља остварује
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технологијом бушачко − минерских радова. Наведене методе су годинама
уназад модификоване у циљу повећања производних капацитета,
искоришћења угља, повољнијег односа крупних класа угља у укупној
производњи и безбеднијем раду запослених. И поред настојања да се ове
методе технолошки унапреде, није постигнут значајан помак у погледу
повећања производних капацитета.
Рудник „Соко“ примењује „Стубно-коморну методу са пречним откопима,
обарањем кровног угља и зарушавањем кровине“ од 1985. године.
Максимална производња овом методом постигнута је 1987. и износила је
224.650 тона комерцијалног угља. Тренутно, рудник послује са годишњим
капацитетом од 125.000 тона комерцијалног угља. Повећање производње
угља постојећом методом, могуће је остварити истовременим откопавањем
два независна откопна ревира, што би неминовно довело до повећања радне
снаге, ангажовање знатно већег броја машинске и електро опреме у јами,
повећање трошкова одржавања погонске ефикасности инсталисане опреме,
повећање трошкова вентилације јаме и смањења радних учинака. Значајније
повећање производње угља од 300.000 тона угља на годишњем нивоу, могуће
је остварити применом механизованог откопавања.
У овом раду приказаће се једна од могућих метода механизованог
широкочелног откопавања са обарањем надкопног угља и зарушавањем
кровине која би могла наћи примену у условима лежишта угља „Соко“.
2. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА РУДНИКА
2.1.Општи подаци о лежишту
Лежиште мрког угља „Соко” представља део сокобањског терцијалног
угљоносног басена. Одликује се сложеном тектонском грађом и структуром.
Унутар самог лежишта утврђен је већи број раседа разних праваца и
димензија, који су лежиште поделили у три тектонска блока − експлоатациона
поља, (слика 1.):
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Слика 1. Шематки приказ тектонских блокова (експлоатационих
поља) лежишта угља „Соко“
• Централно поље, које је дефинисано као простор јужно од раседа Р-10,
ограничено са источне стране раседом Р-4, реседом Р-11 на западу и
јужно палеорељефом Девице,
• Западно поље, представља део лежишта севернозападно од централног
поља и захвата простор западно од раседа Р-2, северно од раседа Р-10
док северну и западну границу овог поља чине линије обрачунатих
резеви Ц1 категотрије,
• Источно поље, представља део лежишта североисточно од централног
поља и захвата простор источно од раседа Р-2, североисточно од раседа
Р-4 док северну и источну границу овог поља чине линије обрачунатих
резеви Ц1 категорије.
Геолошку грађу ужег подручја лежишта карактеришу наслаге терцијара и
квартара а нарочито неогене наслаге које испуњавају овај басен у целини.
Чине их две серије седимената и то: слатководна продуктивна Читлучка и
Врмџанска серија. Експлоатација угља одвија се у читлучкој серији која
је подељена на три карактеристична хоризонта: подински, угљоносни и
повлатни хоризонт.
Подински хоризонт, чине: базалтни конгломерати, сиви банковити пешчари
са прослојцима глина и сиви услојени лапорци са прослојцима лапоровитих
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и угљевитих глина. Угљоносни хоризонт, чини један моћан угљени слој
(просечне дебљине 30м) са јаловим прослојцима, сложене грађе (структуре).
Повлатни хоризонт (кровина угљеног слоја), има врло хетероген литолошки
састав, а граде га жути и сиви лапорци, сиви услојени пешчари, слој мрког
угља променљиве дебљине од 0,5 − 3,0 м (повлатни слој) и сиве лапоровите
глине.
Лежиште мрког угља „Соко“ припада групи веома перспективних, ако
се узме у обзир да је истраженост лежишта свега 10 %. Укупне геолошке
резерве угља укључујући и део Биљкину стругу (703.318 т) са стањем на дан
01.10.2012. године приказане су у табели број 1.
Табела 1: Геолошке резерве угља лежишта „Соко“

У табели број 2 приказане су преостале експлоатационе резеве угља у
ОП-4, источном пољу као заменском капацитету за ОП-4 и западном пољу
лежишта угља рудника „Соко“.
Табела 2: Геолошке билансне и експлоатационе резеве угља (без
Биљкине струге – могућ површински коп)
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На основу низа проба и урађених хемијско-техничких анализа узорака угља,
добијене су следеће вредности квалитета угља:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

влага						
пепео						
испарљиве материје				
Ц-фиx						
сагорљиве материје				
кокс							
С укупни					
ГТЕ							
ДТЕ на укупну влагу				

19,22 %
11,83 %
35,80 %
34,47 %
70,62 %
45,71 %
1,70 %
19.506 кЈ/к
18.239 кЈ/кг

2.2.Техничко – технолошки услови експлоатације
2.2.1.Модел отварања и метода откопавања
Рудник „Соко” отворен је са две вертикалне просторије – извозним и
вентилационим окнима, од површине терена на К+395 м до К+170 м (И.О.)
односно К+240 м (В.О.) у јами. Отварање и разрада нижих делова извршено
је системима хоризонталних и косих транспортних, вентилационих и
помоћних просторија којима је лежиште отворено до К-78 м.
Рудник “Соко” примењује Стубно-коморну методу са пречним откопима,
обарањем кровног угља и зарушавањем кровине. Основна припрема врши се
израдом етажних ходника, из просторија отварања, тако да сваки пар етажа
има директну везу са главним просторијама улазне односно излазне ваздушне
струје. Између етажних ходника, на сваких 70 м израђују се вентилациони
ускопи, којима се успоставља проточно проветравање. Етажни ходници
израђују се по пружању а лоцирани су у непосредној близини прослојка
лапорца у угљеном слоју, хоризонтално, по одређеној коти, кружног
попречног пресека 9,62 м2, подграђују се челичном лучном четвороделном
подградом (слика број 2).
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Слика 2. Положај етажних ходника у угљеном слоју са локацијом
откопних припрема
Откопна припрема врши се израдом откопних ходника, од кровине према
подини слоја на међуосном растојању од 9,0 м. Ови ходници су трапезног
попречног пресека површине 8 м2. Откопавање угља врши се технологијом
бушачко − минерских радова у две фазе обарања кровног угља и то:
•

I Фаза започиње чеоним и бочним минирањем угља из откопних
ходника. Израђују се лепезасто распоређене минске бушотине
дужине 1,5 − 2,7 м. Минирање се врши метанским сигурним
експлозивом и електричним детонаторима. После проветравања
транспортује се део ровног угља у циљу стварања радног простора
за II Фазу (слика број 3).

•

У II-ој фази, обара се преостали угаљ до кровине односно подине
откопног стуба. Минске бушотине пуне се са по 0,4 кг. метанског
сигурносног експлозива, а иницирање се врши без интервала
застоја. Након завршетка II фазе скраћује се откопни транспортер,
одступа се четири метра откопне припреме и наставља се са
откопавањем применом I фазе (слика број 4).
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Слика 3. I фаза обарања кровног угља

Слика 4 II фаза обарања кровног угља
2.2.2.Производња угља
Производња угља у руднику „Соко“ у периоду од 2000. до 2011. године
одвијала се у западном (ОП-1) и северном крилу западног поља (ОП-4).
За наведени период укупно је произведено 1.147.571 тона са просечним
годишњим капацитетом од 95.631 тона комерцијалног угља. Планирана и
остварена производња у наведеном периоду приказана је на дијаграму (слика
5). У 2012 години, очекује се остварење плана производње од 96 %, односно
од планираних 130.000 оствариће се око 125.000 тона комерцијалног угља.
Извор: Извештај техничког сектора РМУ Соко Сокобања
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Слика 5: Дијаграм производње рудника „Соко“ у периоду
2000 до 2011 година
Остварени учинци у периоду (2000 − 2011) приказани су на слика 5а и
5б (откопни и руднички учинак). Просечан откопни учинак постојећом
технологијом експлоатације угља износи 19,98 т/ над а остварени руднички
учинак за исти период износи 0,75 т/над односно 160 тона по запосленом
раднику.
Извор: Извештај техничког сектора РМУ Соко Сокобања

Слика 5а: Дијаграм планираног и оствареног откопног учинка у
периоду 2000 до 2011.
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Слика 5б: Дијаграм планираног и оствареног рудничког учинка у
периоду 2000 до 2011.
Сада се експлоатација угља врши у северном крилу Западног поља (ОП-4)
који је ограничен са севера раседом Р-10, са истока раседом Р-4, са запада
раседом Р-11 и са јужне стране раседом Р-9 (слика 6). Отварањем и разрадом
ОП-4 од К-78 м до К-114 м захвата се око 800.000 тона геолошких билансних
резерви угља што са просечном годишњом производњом од око 125.000 тона
омогућава експлоатациони век рудника од 4,5 година.

Слика 6: Ситуациони план тренутног стања ОП-4 са уцртаним
етажама за откопавање
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2.3.Природни услови експлоатације
Јама рудника „Соко” проветрава се депресионо, главним рудничким
вентилатором типа Турмаг ГВхв 15-160, смештеним у непосредној близини
вентилационог окна. Проветравање радилишта (припремне просторије
и откопи) врши се сепаратно, компресионим вентилаторима. Вредности
апсолутне и релативне метанообилности јаме у периоду 2000 − 2011 године
приказане су табели број 3 и веће су од очекиваних вредности у односу на
гасоносност угља.

Табела 3. Вредности апсолутне и релативне метанообилности јаме
Имајући у виду знатно мање вредности гасоносности угља (4,706 м3CH4/т)
у односу на метанообилност јаме у руднику „Соко” намеће се закључак, да
је велика метанообилност везана за метан из старих радова и кровинских
акумулација метана, који кроз раседе и старе радове доспевају у вентилациони
систем јаме под утицајем депресије главног вентилатора.
2.3.Природни услови експлоатације
2.3.1.Самозапаљивост угља и самозапаљивост и експлозивност
угљене прашине
Резултати лабораторијских испитивања, температуре тињања узорака угља
показали су да се угаљ пали на температури 250 – 260 °Ц за време од 6’50” –
15’5” а да се наталожена угљена прашина дебљине 5мм пали на температури
250–350°Ц. Резултати испитивања температуре паљења узорака угља
показали су да се угаљ пали на температуро 610 – 640 °Ц. Природни индекс
самозапаљивости износи СЗа= 115–188 °Ц/ мин. Према овим резултатима
угаљ лежишта рудника „Соко” спада у групу лако запаљивих угљева а
угљена прашина запаљива и експлозивна.
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2.3.2.Оводњеност лежишта
Лежиште угља рудника „Соко“ карактерише прилив подземних вода из
кречњачких масива планине Девица у количини од 20 до 25 лит/сек. Подземне
воде се акумулирају у водосабирнике из којих се пумпним постројењима и
цевоводом транспортују ван јаме.
3. МЕХАНИЗОВАНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА У УСЛОВИМА
ЛЕЖИШТА УГЉА РУДНИКА „СОКО“
Механизовано откопавање угља, планира се у делу лежишта који просторно
припада Источном пољу јаме рудника „Соко“. Пројектовани модел отварања
наведеног лежишта представља један савремени начин отварања и разраде
лежишта, такозваним „подинским“ системом. Пројектним решењима,
отварање ће се извршити системом косих саобраћајница са површине
(К+397м) и извозним окном (К+170м) до К-44 м, на којој је лоциран први
хоризонт (слика 7). Пројектовани систем отварања оставља могућност
једноставног и рационалног подухватања преосталих резерви угља и у
Западном пољу сокобањског басена. У овом моменту завршена је прва фаза
отварања (до К+114 м) израдом рударских просторија у дужини од 2.015 м ,и
515 м рударских просторија II фазе отварања I хоризонта (до К-44 м).
Наставак радова на изради рударских просторија ИИ фазе отварања И
хоризонта у дужини од 1.475 м очекује се у другој декади наредне године.
Након тога приступиће се изради припремних просторија до првог
широкочелног откопа у дужини од 2.479 м (што укупно чини 3.954 м).

Слика 7: Ситуациони план отварања Источног поља са уцртаним
широким челима западно од ТН-2 односно ВН-2 (парна страна)
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Отварањем откопног блока Б-6 Источног поља захватају се билансне
геолошке резерве угља од око 11.752.735 тона што са годишњим капацитетом
производње 300.000 тона омогућује експлоатациони век рудника у наредних
30 година. Продужењем нископа ГТН-2 и ГВН-2 отвара се откопни блок
Б-7 чиме се захватају преостале геолошке билансне резеве Источног поља
у износу од 14.728.500 тона и тиме се продужава век рудника за још 50
година.
Просечна моћност угљеног слоја у источном крилу Централног поља износи
22 м, са подом према северу под углом од 20º, димензионише ширину
(хоризонтално растојање од кровине до подине угљеног слоја) будићег
широког чела од 40 м. Због мале ширине откопног фронта (40 м) поставља
се питање да ли откопавање вршити применом кратког слепог широког
чела или класичним широким челом са проточним проветравањем. Систем
откопавања угља код обе методе је идентичан, разлика је само у систему
припреме за откопавање и начину проветравања откопа. У наставку рада
представићемо варијанту механизованог откопавања применом широког
чела са проточним проветравањем, обарањем надкопног угља и зарушавањем
кровине.
3.1.Механизована израда јамских просторија и откопавање угља
Механизовано откопавање по систему широког чела са проточним
проветравањем заснива се на изради два етажна ходника по истој коти
(транспортни и вентилациони) и откопног ходника (пречни ходник који спаја
транспортни и вентилациони ходник) у циљу формирања откопа. Транспортни
(12,7м2) и вентилациони (9,62 м) ходници се израђују механизовано
(комбајном), од којих се транспортни подграђује челично-лучном подградом
са контра сводом док се вентилациони пдграђује челично-лучном пречника
3,5 м, оба ојачана висећом АТ подградом. Попречни пресеци наведених
просторија у потпуности одговарају предвиђеној технологији откопавања и
вишеструкој намени, као што је допрема и отпрема материјала и опреме,
транспорт угља, пролаз људи, сервисирање јаме, проветравање и остале
потребе за нормално функционисање технолошког процеса откопавања
угља. На сликама 7 и 8 приказани су профили транспортног и вентилационог
ходника док је на слици 9 приказан положај етажних ходника у угљеном
слоју.
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Слика 7: Профил етажног ходника са контра сводом

Слика 8: Профил етажног ходника пречника 3,5 м

Слика 9: Положај етажног и откопног ходника у слоју
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Транспортни ходник се израђује при кровини а вентилациону при подини
угљеног слоја. Након израде просторија основне припреме израђује се
пречни (откопни) ходник у циљу формирања механизованог откопа. Пречни
ходник се израђује по угљеном слоју, хоризонтално спајањем транспортног и
вентилационог ходника (слика 9). Механизовано широко чело са проточним
проветравањем у условима лежишта угља рудника „Соко“ приказано је на
слици 10.

Слика 10: Шиироко чело у условима лежишта угља рудника „Соко“
1, ,24 – секције хидрауличне подграде; К – комбајн;
Т - транспортер на откопу; О - одвозни транспортер;
Д - дробилично постројење; Г - транспортер са гуменом траком
Механизовани откоп се формира тако што се за подграђивање пречног ходника
користи механизована хидраулична подграда (МХП) са инсталираним
откопним грабуљастим транспортером (слика 11) и откопна машина (комбајн
са два резна ваљка, слика 12) која се креће ивицама транспортера.
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Слика 11. МХП са откопним транспортером

Слика 12. Комбајн са два резна ваљка
Процес откопавања почиње израдом одговарајућег реза од кровине до
подине угљеног слоја, комбајном са два резна ваљка, при чему би се цела
поткопна висина од 3,0 м откопавала и утоварала на откопни транспортер у
једном пролазу комбајна а преостали део слоја, изнад секција широког чела,
добијао би се из надкопа који се усмерава на откопни транспортер.
Утовар угља на откопни транспортер током рада комбајна врши сама откопна
машина, док се при зарушавању надкопног дела угљеног слоја утовар врши
спуштањем засуна у облику левка (склизнице) који отвара-затвара отвор на
штиту секције. Кроз овај отвор преко склизнице, надкопни угаљ се усмерава
односно утовара на откопни грабуљасти транспортер. Поступак обарања и
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утовара кровног угља би се вршио под дејством гравитације, с тим да би
се иницијално разарање (уситњавање, дробљење) надкопног дела угљеног
слоја вршило самим секцијама механизоване хидрауличне подграде, односно
силом генерисаном у хидрауличким ступцима подграде. На слици 13а. и
13б. приказан је рад на механизованом откопу по технолошким фазама рада
(позиција од 1 до 6) и то:
•

израда реза комбајном,

•

померање секције подграде,

•

померање откопног транспортера,

•

дробљење и уситњавање надкопног угља силом генерисаном
у хидрауличним ступцима подграде и

•

спуштање надкопног угља у транспортер.

позиција 1. 		

позиција 2. 		

позиција 3.

Слика 13а. Комплетан циклус рада на широком челу (позиције 1-3)
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позиција 4. 		

позиција 5.

		

позиција 6.

Слика 13б. Комплетан циклус рада на широком челу (позиције 4-6)
3.2.Капацитет откопавања
Капацитет предложене варијанте механизованог откопавања широким
челом са проточном вентилацијом откопа, обарањем надкопног угља и
зарушавањем кровине за нормалне услове рада у руднику „Соко“ добија се
на основу дневног капацитета и броја радних дана на откопавању у току
године.
Дневни капацитет се израчунава по следећој формули:
где је:
Qд − дневни капацитет откопа (т),
L − ширина откопног чела (м),
b − дневно напредовање откопног чела (3 м/дан),
h− висина откопавања (9 м),
γ − запреминска тежина угља (1,25 т/м3),
i − искоришћење (80 - 85%) односно откопни губитак (15 – 20 %).
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Откопавање ће се одвијати у три производне смене, просечно 25 радних
дана у току месеца, а преосталих пет дана су на располагању за друге
производне активности, што на годишњем нивоу износи 300 радних дана на
откопавању.
Усвојена је дневна производња од 1.000 тона.
Годишњи капацитет механизованог откопа, представља производ дневног
капацитета откопа и броја радних дана у току године на откопавању и
износиће:

где је:
Qгод − годишњи капацитет откопа (т/год),
n− број радних дана у току године на откопавању.
Усваја се годишњи капацитет механизованим откопавањем у условима
лежишта угља рудника „Соко“ методом широког чела са проточном
вентилацијом, обарањем надкопног угља и зарушавањем кровине од 300.000
тона.
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу рударско-геолошких услова у руднику „Соко“, светских искустава
при експлоатацији угља у сличним условима, као и досадашњих искустава
експлоатације угља у овом руднику, могућа је примена приказане методе
механизованог откопавања.
Преостале геолошке резеве угља у ОП-4 од 800.000 т омогућују континуирану
производњу угља у наредних 4,5 година (до половине 2017) са годишњим
капацитетом од 125.000 т.
Заменски капацитет за ОП-4 је Источно експлоатационо поље (блок Б-6) са
геолошким резевама угља од 11.752.735 тона што са годишњим капацитетом
производње од 300.000 тона обезбеђује век експлоатације од 30 година.
У овом тренутку завршени су рударски радови на отварању I фазе Источног
поља до К+114 м у дужини од 2.015 метра.
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Започети су рударски радови на отварању II фазе Источног поља до првог
експлоатационог хоризоната на К-50 м у дужини од 515 метара.
Наставак радова на изради рударских просторија II фазе отварања I хоризонта
у дужини од 1.475 м очекује се почетком другог квартала 2014 године. Након
тога приступиће се изради припремних просторија до првог широкочелног
откопа у дужини од 2.479 м (што укупно чини 3.954 м).
Преостали рударски радови на отварању Источног поља изводиће се
комбиновано (700 м технологијом бушачко минерских радова и 3.254 м
механизованом израдом).
Потребно време за израду преосталих 3.954 метара рударских просторија је
3 године (у ово време су урачунати сви планирани и непланирани застоји у
раду) односно до краја 2016 године.
Предвиђено је да шест месеци трају припремни радови за широкочелно
откопавање (допрема и монтажа МХП , комбајна са две резне главе,
транспортног система, успостављање вентилационог система,....).
Да би се оставрио континуитет у производњи и избегао прекид производње
половином 2017 године, услед неприпремљености капацитета угља у
руднику «Соко» наставак радова на отварању Источног поља мора почети
почетком априла 2013 године.
2013 године неопходно је са површине терена реализовати минимално две
истражне бушотине у циљу дефинисања:
-

крајње источне границе Источног поља,

-

почетну коту првог широкочелног откопа,

-

рударско геолошке прилике угљеног слоја ужег подручја Источног
поља.

Пројектованим моделом отварања Источног поља захваћене су комплетне
резеве Источног поља (Б-6 и Б-7) у количини од 29.481.235 тона
геолошких билансних резеви угља што са улагањима од 1.750.000.000 дин
односно15.350.000 € износи 58 дин/т
односно 0,52 €/т.
Припрема и откопавање лежиште угља Источног поља вршиће се савременим
технологијама израде јамских просторија и механизованим добијањем угља
из откопа чиме постижемо:
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•

квалитетнију израду јамских просторија,

•

постиже се нижа цена израде 1 м рудасрке просторије,

•

минимизира се употреба експлозивних средстава за израду рударских
просторија и добијање угља из откопа и то:
• потрошња експлозива од 0,35 кг/т своди се на 50 кг / 1000 т
проиозведеног угља

•

• потрошња електричних детонатора од 0.6 ком/т своди се на 40
ком / 1000 т произведеног угља.
повећање динамике израде припремних просторија (од 50 на 150 м/
мес),

•

повећање производних капацитета од 125.000 на 300.000 тона
годишње,

•

повећање рудничког учинка од 160 на 500 тона по запосленом
раднику,

•

повећање нивоа безбедности и здрвља на раду рудара,

•

хуманији рад рудара.
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АНАЛИЗА ОПРАВДАНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА
У ЛЕЖИШТУ “ДУБРАВА” У ОКВИРУ
АЛЕКСИНАЧКОГ УГЉЕНОГ БАСЕНА
Стојан Јоцић, дипл. инж. руд.; ЈППЕУ Ресавица
Мића Јоцић, дипл. инж. руд.; ЈППЕУ Ресавица
Бошко Фуртула, дипл. инж. геол.;ЈППЕУ Ресавица

Извод
Приоритетан задатак подземне експлоатације угља, је повећење
производње. Данас се у рудницима са подземном експлоатцијом угља у Србији
за откопавање угља користе коморно-стубне методе, тако да уколико се
жели постићи повећање производње неопходно је у рудницима у којима
рударско-геолошке прилике дозвољавају, увести механизовано откопавање
угља.
Такође, сем садашњих активних рудника од којих је неколико због
исцрпљености лежишта без значајне будућности, треба изнаћи могућност
за отварање нових лежишта, или активирати неке руднике који су у
прошлости затворени, не из стручних већ из неких других разлога.
У оквиру овог рада, дат је предлог отварања лежишта Алексинаких
рудника и то поље Дубрава које је некада било у експлоатациј у периоду од
1968. до 1976 године..

Кључе речи: експлоатација, механизовано откопавање, јама, угаљ.
1. УВОД
У јами „Дубрава“ у Алексиначким рудницима, вршена је експлоатација
угља од 1968. до 1976. године. Обустава експлоатације извршена је због
недостатка инвестиционих средстава за измештање водотока Реке Моравице
која делом протиче изнад северног ревира јаме. До обуставе радова из
просторија навозишта извозног окна „Дубрава“ ( VI окно ) извршена је
комплетна разрада и припрема до к.-185. У периоду експлоатације откопане
су резерве изван заштитног стуба Реке Моравице, односно јужни и централни
ревири јаме и започета је експлоатација у северном ревиру. Неоткопане резерве
налазе се у северном ревиру и заштитном стубу извозног и вентилационог
окна „Дубрава“ у централном ревиру. У границама заштитноог стуба Реке
Моравице привремено је блокирано и ванбилансирано укупно 6.008.020
тона геолошких резерви угља у северном ревиру.
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЛЕЖИШТА
Алексиначко лежиште мрког угља и уљних шкриљаца налази се на простору
између река Јужне Мораве и Моравице, северо-западно од Алексинца, на
удаљености 30 км од Ниша и око 200 км од Београда. Лежиште се пружа
непосредно од града Алексинца у правцу с-сз у дужини од 9 км и захвата
површину од око 20 км 2 , са укупним геолошким резервама угља од 27.515.000 т.
Административно Алексиначки рудник припада СО Алексинац
3. РЕЗЕРВЕ И КВАЛИТЕТ УГЉА
Собзиром на услове и захтеве да се изнађе могућност експлоатације и
повећање производње квалитетног угља у оквиру ПЕУ у Србији, овде ће се
третирати поље „Дубрава” које је најповољније за отварање и експлоатацију,
а касније ће се према потребама државе и региона ићи на експлоатацију
преосталих резерви угља.
Последњим елаборатом о резервама угља Алексиначког лежишта
који је урађен 1984. год, од стране комисије Министарства за рударство,
потврђене су укупне геолошке резерве А, Б и Ц1 категорије угља у пољу
„Дубрава” Алексиначког лежишта у количини од 6.008.020 тона (табела 1.)
Табела 1.

Овом анализом обухваћене се резерве А ,Б и Ц1 категорије у северном
делу поља „Дубрава”. Геолошке резерве које су предмет анализу су 4.338.170
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тона ровног угља, односно заокружено 4.340.000 тона. Преостале резерве у
Северном отопном пољу - геолошки блокови Б-4 и Б-5 и геолошке резерве
у Централном откопном пољу су дислоциране тектонским активностима по
висини за 100 до 200 м и нису обухваћене овим моделом отварања, али се
могу отворити и припремити додатним инвестиционим радовима.
У наредној табели 2. приказане су резерве које могу бити експлоатисане
у Северном ревиру, на основу којих је урађена техно економска анализа:
Табела 2.

Искоришћење угља при откопавању је 75%, а у сепарацији 96% па су
укупне откопне комерцијалне резерве 3.100.000 т.к.у.
У току експлоатације, додатним истражним геолошким радовима
са површине и из јаме, могуће је повећати укупне откопне резерве
доистраживањем Ц2 резерви испод к.-400 до раседа Р-10 и Р-7.
Резултати анализа квалитета угља су приказан у табели 3.
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Табела 3.

Резултати истраживања квалитета угља у лежишту поља „Дубрава”
показују да се ради о квалитетном угљу. Релативно висок садржај сагорљивог
сумпора може имати утицаја на пласман за поједине категорије купаца,
собзиром на еколошке захтеве и норме који морају бити испоштовани.
4. ОТВАРАЊА ЈАМЕ „ДУБРАВА-СЕВЕР“
Допунским рударским пројектом - отварања и експлоатације резерви
угља ревира “Дубрава-север”- одређена је концепција и дата су техничка
решења за отварања и експлоатацију резерви угља у ревиру “Дубраве-север”
до коте к.-180, односно 2.026.500 тона геолошких резерви А категорије.
Идејна решења отварања и разраде дубљих делова до хоризонта к.-360
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са захватањем Б резерви су уклопљења у постојећа техничка решења која
су садржана у наведеном ДРП. Наведеним техничким и идејним решењем
отварају се и припремају резерве од к.150 до к.-360 м, а у Северном ревиру
јаме захватају се геолошке резерве од 4.340.000 тона угља, односно 2.976.000
т.к.у. Измештањем корита, односно променом водотока Реке Моравице, ове
ванбилансне резерве ће бити преведене у билансне. Измештање водотока
пројектовано је на дужини од око 1.300 м.
Нагиб слоја од 70º и висина почетних инвестиција диктирали су да се
Северно поље подели по висини на осам хоризонта:
- I хоризонт на к.+90 м,
- II хоризонт на к.+10 м,
- III хоризинт на к.-50 м,
- IV хоризонт на к.-115 м,
- V хоризонт на к.-180 м,
- VI хоризонт на к.-240 м,
- VII хоризонт на к.-300 м и
- VIII хоризонт на к.-360 м.
Прво се врши отворање и припрема за експлоатацију I хоризонта.
Након почетка откопавања I хоризонта врши се отварање и припрема за
експлоатацију II хоризонта, а затим сукцесивно нижих хоризоната до
завршетка експлоатације VIII хоризонта.
Отварање Ц2 резерви испод к.-360 биће извршено после
доистраживања и превођења ових резерви у Б и Ц1 категорије, чиме ће се
повећати геолошке и билансне резерве угља за цца 2.000.000 тона. На основу
рударско геолошких карактеристика и утицајних фактора на избор начина
отварања, за услове лежишта Северног ревира експлоатационог поља јаме
„Дубрава“, усвојено је да се отварање врши косим нископним просторијама
лоцираним у подинским стенама угљеног слоја, обзиром да се откопавање
врши са зарушавањем кровине.
Пројектовани модел јаме „Дубрава-север”, са отварањем I хоризонта
од кота к.+90 до к.+160 м у почетној фази експлоатације и сукцесивно
отварање до VIII хоризонта на к.-360 м и касније Ц2 резерви, представљају
основне принципе за техничко технолошка и економска решења будућег
развоја јаме „Дубрава-север”.
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Димензионисање просторија отварања и основне припреме извршено
је тако да омогућује функционалност и пропусну способност са аспекта
вентилације, транспорта и сервисирања јаме. Главне просторије отварања су
светле површине 13,18 м2 (Ø4,1 м), а помоћне 9.61 м2 (Ø 3,5 м). Подграђивање
просторија отварања предвиђено је у зависности од стена у којима се раде
са бетонском подградом (део у алувиону) и челичном кружном подградом у
подинским пешчарима.
5. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОТВАРАЊА ЈАМЕ И ОСНОВНЕ
ПРИПРЕМЕ
Конфигурација терена и траса новопројектованог корита Реке
Моравице утицали су да се улаз главног транспортног нископа ГТН-1 лоцира
на коти к.+208 м са источне стране лежишта, односно са подинске стране
угљеног слоја имајући у виду повезивање са инфраструктурним објектима,
који ће се изградити у кругу Рудника на површини.
Други излаз из јаме, главни вентилациони нископ ГВН-1 лоциран је
на коти к+203,5 м на површини терена, а служи одвођење главне излазне
ветрену струју. На улазу у ГВН-1 поставља се вентилационо постројење.
Отварање угљеног слоја, односно разрада на нивоу хоризоната врши
се хоризонталним пречним транспортним и вентилационим просторијама
(ПТХ и ПВХ) којима се врши повезивање главних просторија отварања
са транспортним и вентилационим припремним просторијама хоризонта
(ТХ и ВХ). Успостављање проточног проветравања између транспортних
и вентилационих ходника врши се израдом вентилационо-транспортних
ускопа (ВТВ) и успостављањем проточног проветравања завршава се
разрада хоризонта. Вентилационо-транспортни ускопи израђују се на 60-90
м у зависности од примењене методе и дужине сепаратног проветравања
и из њих се врши основна и откопна припрема. За отварање и припрему
првог хоризонта за двокрилно откопавање потребно урадити укупно 2.634
м просторија.
6. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОТКОПАВАЊА
У дугогодишњем раду на откопавању мрког угља у Алексиначким
рудницима, доминирала је примена комбиноване стубно-коморне методе
откопавања. У зависности од рударско-геолошких услова експлоатације,
развијене су две варијанте ове методе откопавања, и то :
• Алексиначка метода откопавања и
• Модификована алексиначка метода откопавања.
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У појединим временским периодима, била је у примени у пробном
раду и широкочелна метода откопавања са савременом комплексном
механизацијом. Међутим, ова метода није прешла у трајну употребу, па су у
сталној употреби у току експлоатације угља у јамама Алексиначких рудника,
биле наведене варијанте стубно-коморне методе откопавања.
Применом наведених методе остваривана је производња 70.000100.000 т.к.у у стрмим деловима лежишта. Истовремено се вршило
откопавање у два основна ходика-етаже. На свакој етажи, односно у основним
ходницима формиран је по један откопни ускоп и два припремна откопна
ускопа. Истовремено је вршена израда доњег пара основних ходника, тако
да је у ревиру било 8 активних радилишта.

Слика 1. Шема система отварања и откопавања угља, где су улази
главних нископа лоцирани на следећим котама, и то: ГТН-1 на коти
к+208 и ГВН-1 на к+203м
Производно-технички параметри Алексиначке методе приказани су у
наредној табели 4.
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Табела 4. Производно-технолошки параматри методе откопавања
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Капацитет откопавања од 200.000 т.к.у. могуће за постојећу методу
откопавања остварити применом двокрилног откопавања или применити
продуктивније методе. За стрма лежишта мале дебљине у примени су методе
подетажног откопавања са зарушавањем кровине и механизовано откопавање
применом штитасте подграде. Обе методе захтевају механизовану израду
ходника, обзиром да брзина откопавања, у зависности од дебљине слоја и
висине наткопа, износи у просеку од 6-8 м/дан по радилишту.
7. КАПАЦИТЕТ ПРОИЗВОДЊЕ И ВЕК ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
У јами „Дубрава“ планирано је да се годишње производи 200.000
тона комерцијалног угља. За ову производњу комерцијалног угља потребно
је да се произведе ровног угља, односно извезе из јаме у сепарацију:
Qру = Qгод x 1/Кс = 200.000 x 1/0,95 = 204.082 т.р.у. ≈ 205.000 т.р.у
Када се узме у обзир губитак при откопавању који износи 25%, годишње
ће бити захваћено откопавањем билансних, односно експлоатабилних
резерви:
Qе = Qру x 1/Ки = 205.000 x 1/0,70 = 292.857 т
У ограниченом откопном пољу Северног ревира јаме „Дубрава“
израчунате резерве комерцијалног угља су Qкр = 3.100.000 т.к.у
На основу планиране производње време експлоатације угља у
Северном ревиру јаме „Дубрава“ је : Т = Qкр x 1/ Qгод = 3.100.000 x 1/200.000
= 15.1≈ 15 година
Обзиром на геолошке резерве Ц2 категорије, које ће бити доистражене,
време експлоатације ће бити продужено за око 10 година, што значи да је век
експлоатације 25 година.
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8.

ПРОРАЧУН

ТЕХНИЧКИХ

PARAMETARA

ОТКОПАВАЊА
Tabela 5.Откопавање угља врши се према следећим
техничким показатељима:
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МЕТОДE

9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
Tabela.6
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ЗАКЉУЧАК
Експлоатација угља у пољу ,,Дубрава,, у Алексиначким рудницима
може бити веома интересантна, с обзиром на сам положај угљеног слоја који
делимично исклињава на површину терена, те самим тим омогућава веома
прост а и релативно јефтин систем отварања
Отварање јаме „Дубрава“ за планирани капацитет производње од
200.000 т.к.у. потребно је извршити централно и применити двокрилни систем
откопавања уз механизовану израду просторија и примену продуктивних
метода откопавања. Пре отварања јаме, неопходно је извршити дренажу
алувијона Реке Мораваце, додатне геолошке истражне радове и испоштовати
све хидрограђевинске захтеве.
Lитература
1. Инвестициони програм изградње јаме у лежишту угља ревира
„Дубрава-север“- Алексиначки рудници мрког угља“ (Сектор за
унапређење производње преструктуирање рудника и пројектовање
у Београду, Децембар 1996 године).
2. Допунски рударски пројекат отварања и експлоатације резерви угља
ревира «Дубрава-север» Алексиначких рудника мрког угља (Сектор
за унапређење производње преструктуирање рудника и пројектовање
у Београду, Мај 1996. године).
3. Елаборат о резервама угља Алексиначког угљеног басена, урађен
1984. године, Угаљ пројект, Београд
4. Техноекономске анализе оправданости експлоатације лежиште
,,Дубрава,, у Алексиначким рудницима (Сектор за унапређење
производње преструктуирање рудника и пројектовање у Београду,
2011. годин).
5. Бојић Г., Денић М., Ивковић М.: Стратешки програм замене
неких подземних рудника угља, активирање нових лежишта и
експлоатацијом других минералних сировина, Зборник радова
саветовања „Стратешки програми управљања минералним ресурсима
рударских басена“ Бор, 2012.
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6. Ивковић М., Драгосављевић З., Миљановић Ј.: Механизовање
технолошких фаза процеса подземне експоатације угља у рудницима
Србије као услов њиховог опстанка, Зборник радова радова
међународног саветовања „Енергетика 2010“, Златибор, 2010.
7. Милисављевић В.,Денић М.: Савремене конструкције машина за
израду подземних просторија, Зборник радова са IVНаучно-стручног
скупа „Подземна експлоатација минералних сировина у новим
условима привређиванја“ РГФ-Београд,2011
8. Кокерић С., Денић М., Губеринић Р.; Могућност примене механизованог
широког чела са обарањем наткопног угља и зарушавањем кровине
у условима лежишта угља РМУ“Соко“, Зборник радова симпозијума
Енергетско рударство 2011“ РГФ-Београд, 2011
9. Кокерић с., Денић М., Губеринић Р.: Стање и могућности даљег
развоја производње угља у РМУ2Соко“ Сокобања, Зборник радова
симпозијума „Рударство 2010“, Апатин, 2010
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Учесници саветовања у паузи
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Излагање рада аутора Марко Маринковић
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ОЦЕНА АКТИВИРАЊА ИБАРСКО - КРАЉЕВАЧКОГ
УГЉЕНОГ БАСЕНА - МОГУЋНОСТ ПОВЕЋАЊА
ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ
Марко Маринковић , дипл.инг.руд.
Срећко Бонџић , дипл.инг.руд.
Владан Цветковић , дипл.инг.руд.
Милан Поповић , дипл.инг.руд.
ЈП ПЕУ, Ибарски рудници каменог угља – Баљевац
Извод
У условима транзиције, реструктурирања и промене власничких
односа, због ненамерних лутања и грешака, али сасвим сигурно, дошло
је до технолошког заостајања у производњи и коришћењу примарних
извора енергије, а угља свакако. Мишљења смо, указала се прилика да
се необавештена а пре свега стручна јавност упозна са могућностима
коришћења угља из Ибарско - краљевачког угљеног басена у термоелектрани
Морава - Свилајнац са инсталисаним капацитетом снаге 125 МW за најмање
наредних 30 година рада. У овом раду биће тема могућности производње
угља технологијама подземне и површинске експлоатације за потребе
термоенергетског система Републике Србије.
Кључне речи: рудник, угаљ, резерве угља, експлоатација
1. УВОД
Енергетска политика Југослвије па и Србије у прошлости није
се заснивала на принципу искоришћења домаћих ресурса; у првом реду
искоришћења сопствених енергетских потенцијала, модернизацију
постојећих и отварању нових лежишта угља. Овакав приступ у прошлости
није био заступљен јер је орјентација на тада јефтина увозна течна горива
изазвала познате последице у угљарству и довела до затварања неких
рудника, па и у овом Ибарско – Краљевачком угљеном басену.
Наиме, на овим просторима егзистира и производи камени угаљ
само део ЈП ПЕУ Ресавица под називом Ибарски рудници каменог угља –
Баљевац.
Поред одобрења за експлоатацију каменог угља из лежишта
Јарандо, Тадење и Прогорелица, Ибарски рудници поседују и одобрење за
експлоатацију у руднику лигнита Бајовац – Краљево, који је радио у саставу
Ибарских рудника до 1986. године.
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На основу потврда о резервама минералних сировина у лежиштима
Ибарских рудника утврђено је постојање:
● резерви каменог угља у сад активним лежиштима Јарандо, Тадење
и Прогорелица…. 2.739.076 т и
● резерви лигнита на подручју ''Бресница – Тавник - Лађевци'' – Рудник
Бајовац……....26.530.962 т.
Обзиром на поменуте резерве каменог угља неопходно је, као што
је и планирано Дугорочним програмом даљег развоја Ибарских рудника,
приступити изградњи рудника на простору Западноморавског басена.
Ове укупне резерве од 29.270.038 т угља омогућавају снабдевање ТЕ
''Морава'' – Свилајнац за период преко 30 година.
2. КАРАТКТЕРИСТИКЕ ЗАПАДНОМОРАВСКОГ БАСЕНА
Западноморавски басен
Западноморавски угљоносни басен налази се у централној Србији
између Чачка и Краљева и захвата средњи ток реке Западна Морава. Има
површину од око 1000 км2 и један је од већих у Србији. У морфолошком
погледу басен представлја једну динамичну тектонску потолину, која је дуж
неколико раседа спуштена унутара старог палеозојско-мезозојског рељефа.
Басен има правац пружања СЗ-ЈИ и у целини је благо нагнут према ЈИ у
правцу тока реке Западне Мораве. У средишњим деловима басена релјеф
је готово потпуно раван, коте терена се крећу од 210 м (сама обала реке З.
Морава) до 260 м, док је у ободним деловима басена рељеф благо заталасан,
са надморским висинама које се крећу од 340 до 550 м.
Хидрографска мрежа басена припада сливу Западне Мораве, која
средином басена тече у правцу ЈИ. Најважније речице и потоци које теку
кроз басен и уливају се у Западну Мораву као њене леве притоке су:
Чемерница, Бањска Река, Островачка Река, Бресничка Река, Лађевачка Река
и потоци Требеж, Жујовац, Бубањ, Ђуришинац, Градинац, Буковац и др.
Десне притоке су Лозничка, Трнавска, Јежевачка, Самаилска и Мусина Река
и потоци Слатински, Жаочки, Карача и Бели Вир.
Подручје Западноморавског неогеног басена има повољне саобраћајне
прилике. Дуж целог басена пролази, једна од најзначајнијих друмских
саобраћајница «Ибарска магистрала» и електрификована пруга ПожегаСталаћ. У самом басену постоји мрежа добрих, углавном асфалтираних
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путева регионалног и локалног значаја (сл.1.). Захваљјујући добро развијеним
комуникационим везама, транспорт угаља из будућих рудника овог басена,
несметано би се одвијао током целе године, до свих потрошачких центара у
региону и ван њега.
Клима у Западноморавском басену је умерено континентална, са
топлим летима и умерено хладним зимама.
Простор басена није равномерно насељен. Становништво је
сконцентрисано у већим насељима, док у селима удаљеним од градова
насељеност је мала. Сеоска насеља су разбијеног типа тако да се неки
засеоци налазе на деловима лежишта угља.
3. ИСТОРИЈАТ РУДАРСТВА У ИБАРСКО – КРАЉЕВАЧКОМ
УГЉЕНОМ БАСЕНУ СА ПРАВЦИМА РАЗВОЈА
У Ибарским рудницима каменог угља – Баљевац, камени угаљ се
непрекидно производи већ 86 година. Први узроци угља у Јарандолу датирају
из 1872. године.
Податке о појавама угља у Западно – моравском угљеном басену даје
Ј. Панчић још 1867. године. Прва истраживања рударским радовима почела
су још 1908. године.
На ширем простору Западно – моравског басена, у прошлости,
егзистирало је више рудника са мањим и са већим успесима, са континуираним
радом и са прекидима у раду у периоду од 1904. године до 1986. године,
када је последњи рудник Бајовац затворен. Сада, на простору Ибарско
– Краљевачког угљеног басена егзистирају активни рудници, рудници у
инвестиционој изградњи и рудници које би требало ревитализовати ( слика
бр. 1. ).
Развој угљарства на овим просторима морао би да се темељи на
следећим принципима :
1. Одржавању постојећих производних погона ;
2. Пуштањем у пројектовану производњу угља са површинског копа
Прогорелица, тј. завршетак инвестиционе изградње ;
3. Ревитализација најкасније затвореног рудника Бајовац - Краљево;
4. Отварање нових угљенокопа на просторима Западно-моравског
угљеног басена ;
5. Доистраживање појава каменог угља на простору између Јарандола
и Прогорелице.
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4. МОГУЋНОСТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РУДАРСТВА У ЗАПАДНО
–МОРАВСКОМ БАСЕНУ
Западно – моравски угљени басен захвата простор површине око
1.000 км2. Према досадашњој истражености у угљоносном простору Западно
– моравског угљеног басена процењује се да има преко 100.000.000 т
геолошких резерви квалитетног угља, што по обиму и величини представља
после Сокобањског и Сјеничког угљеног басена највеће лежиште угља ове
врсте у Србији, за подземну експлоатацију.
У претходном периоду су истражене и оверене следеће резерве угља
приказане су у табелама 1,2 и 3:
● Подручје ''Бресница – Тавник - Лађевци''; - „РУДНИКБАЈОВАЦ“
Потврда о резервама бр. 310-148/80 од 13.01.1981. год. Стање резерви
на дан 15.04.1980. год.
Табела 1.

● Угљоносно поље ‘’Мрчајевци – Бечањ’’;
Потврда о резервама бр. 310-117/84-02/1 од 11.01.1985. год. Стање
резерви на дан 31.12.1983. год.
Табела 2.

● Угљоносно поље ''Вапа - Слатина'', код Чачка;
Потврда о резервама бр. 310-132/87-02/1 од 05.11.1987. год. Стање
резерви на дан 30.04.1987. год.
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Табела 3.

Према досадашњој истражености Западно – моравског басена,
рударско експлоатационим радовима, тржишним факторима, регионалним
факторима, потенцијалности лежишта и могућности проширења сировинске
базе, источни део Западно – моравског басена у подручију Бресница –Тавник
– Лађевци ( Рудник Бајовац ) без сваке сумње је локалитет за стратешко
планирање коришћења домаћих необновљивих ресурса, мрко-лигнитских
угљева. Експертизом отварања и експлоатације Западно – моравског угљеног
басена ( Рударски институт 1964. год. ) предвиђен је оптимални производни
капацитет од 600.000 т годишње. Накнадном анализом Електросрбије
утврђена је могућност откопавања једног локалитета технологијом
површинске експлоатације, при чему би биле захваћене резерве од 15.000.000
т угља. Треба истаћи да кровинске наслаге у делу лежишта предодређеног за
површинску експлоатацију чине песковито – шљунковити седименти, веома
квалитетни по својим карактеристикама употребљивости у грађевинарству.
5. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПАДНОМОРАВСКОГ
УГЉЕНОГ БАСЕНА
- Подручје ‘’Бресница – Тавник - Лађевци''; Рудник „Бајовац“
Рудник лигнита «Бајовац» је пословао у склопу Ибарских рудника
каменог угља из Баљевца на Ибру, као Основна организација удруженог
рада.
Налази се на подручју Бресница – Тавник - Лађевци и припада
Западно-моравском угљеном басену. У оквиру овог подручја 1968. године
затворени су рудници «Бресница, Вољавча, Стрмужак и Тавник», а једино је
у руднику Бајовац била организована производња до 1986. године.
Рудник Бајовац налази се у селу Лађевци, удаљеном 22 км од Краљева
где се налазила дирекција рудника.
Рудник је био отворен нископом у дужини од 200 м под углом од 49°
који служи као транспортни, за допрему материјала у јаму и извоз угља и
једина је саобраћајница за пролаз људи.
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Транспорт угља је обављан камионским путем до села Адрана,
удаљеног 8 км од Лађевца до железничке пруге Краљево-Чачак.
Дуг период неулагања у развој рудника оставио је и трајне последице.
Застарела технологија, ниски лични дохоци, веома мали број квалификоване
радне снаге из дана у дан су утицали на смањење производње, која из месеца
у месец постаје све мања. Због свега овог као и због изостајања материјалне
помоћи државе дошло је до прекида производње. Данас, када се производњи
домаћих енергетских сировина поклања све већа пажња, поново се размишља
о отварању овог рудника.
Продуктивни део лежишта на подручју Бресница – Тавник –
Лађевци у тектонском погледу је релативно миран. Рударским радовим нису
утврђени попречни раседи, па су услови за израду рударских просторија
по пружању слојева на већој дужини веома повољни. У руднику Бајовац
припремни ходници по пружању горњег ''А'' слоја на дужини од око 800 м
идеално су прави. На том истом простору угљени слој је свуда континуално
развијен, непоремећен, компактан и уједначене дебљине. На бази података
из истражних радова утврђено је да су на овом простору присутне две
угљоносне зоне. У економском погледу значајна је само горња у којој су
развијена два регуларна експлоатабилна слоја, под називом горњи, кровински
''А1'' и дољни, подински ''Б2'' слој. Вертикално растојање између ова два слоја
креће се од 50 м до 60 м. Кровински ''А1'' угљени слој има регуларно развиће
на целом простору, уједначене дебљине 6,3 м-10,5 м. Подински ''Б2'' угљени
слој је регуларно развијен на целом простору, просечне дебљине 1,4 м – 5,6
м.
На основу геолошких и геофизичких испитивања у Западно моравском басену уочени су тектонски покрети представљени раседима
различитог интезитета. Главну улогу у формирању западноморавске котлине
имао је уздужни западно-моравски расед, правца пружања ЈИ – СЗ.
Према подацима истражног бушења у атару села Катрге деблјина
неогених седимената у северном спуштеном делу је 1910 м, а у јужном
издигнутом делу око1200 м, што значи да је скок дуж овог раседа око 700 м,
односно да је за толико спуштено северно крило.
Северније, паралелно са претходним пружа се други Мрчајевачко –
лађевачки расед, који на дужини од преко 20 км пресеца продуктивну серију,
тако да је дуж њега јужно крило заједно са угљеним слојевима потонуло
за око 350 м. Овај расед је од посебног значаја за експлоатацију, јер се
рударским радовима може вршити откопавање само до његове границе у
свим угљоносним подручјима.
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Геолошке резерве угља за подручје Бресница – Тавник – Лађевци
( Рудник Бајовац ) оверене су потврдом о резервама бр. 310-148/80 од
13.01.1981. год. Стање резерви укупно за подручје, на дан 15.04.1980. године
приказано је у табелама 4 и 5.
●Резерве угља подручја рудника „Бајевац“ слој А1
Табела 4.

●Резерве угља подручја рудника „Бајевац“ слој Б2
Табела 5.

Лабораториска испитивања физичко – механичких особина угља
и пратећих стена из овог лежишта нису вршена али више годишње радно
искуство у овим материјалима потврђује да су геолошке особине угљеног
слоја и пратећих подинских и кровинских наслага релативно добре.
Наслаге које чине директну кровину и подину угљених слојева
изграђене су од пелитских седимената, представљених песковитим и масним
а делимично угљевитим глинама и танко услојеним лапорцима. Ове стене
се одликују малом порозношћу и представљају водонепрпусне наслаге.
Према вођеној евиденцији у неколико последњих година експлоатације
закључује се да је прилив воде у јами преко целе године уједначен и креће
се око 0,5 л/сец. Такође приликом истражног бушења у бушотинама није
констатовано присусрво артерске или субастерске воде а основу ових
података у току експлоатације неби требало да постоји могућност продора
подземних вода у јамске просторије.
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Јама Рудника Бајовац је решењем Републичког секретаријата за
привреду СР Србије бр. 02-866/1 од 25.01.1968. год. разврстана у јаме са
појавом метана. Током 1981. године вршено је поново испитивање биланса
метана. Утврђена је апсолутна метанообилност по мерним местима и
јамским просторијама.
Испитивања запаљивости наталожене углјене прашине из рудника
Бајовац, 1979. године извршио је Рударски институт – Земун. Резултати
испитивања су приказани у следећој табелибр.6
Табела 6.

Испитивања квалитета угља вршена су у Рударском институту – Земун.
Угаљ из рудника Бајовац је тракасте, делимично сочивасте структуре. На
основу петрографских испитивања угаљ из рудника Бајовац припада групи
мрко – лигнитских угљева. Резултати техничке анализе угља из кровинског
А1 слоја и подинског Б2 слоја приказани су у следећој табелибр.7.
Табела 7.
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6. МОГУЋНОСТ НАЧИНА ОТВАРАЊА И ОТКОПАВАЊА
ЛЕЖИШТА
Најповољнију радну средину за израду и одржавање подземних
саобраћајница представљају подинске и кровинске стене које чине песковитоглиновито-лапоровити материјали. Деформабилност просторија зависиће
од квантитативног учешћа глиновите компоненте у околним стенама, које је
променљиво у различитим деловима басена. Непосредна опажања извршена
у руднику Бајовац указују да подинске и кровинске стене могу бити сасвим
повољна радна средина, односно не захтевају компликован и скуп начин
подграђивања подземних просторија.
Гасоносност лежишта и самозапаљивост угља нису ограничавајући
фактор за избор савремених техничких решења отварања и припреме
лежишта и механизованих технологија откопавања. Наравно да се мора
поштовати метански режим и спроводити сигурносне мере за рад у таквим
условима. Високо квантитативно искоришћење лежишта и одговарајућа
брзина напредовања у процесу откопавања, основне су техничке мере за
елиминисање ендогених пожара.
Извршена истраживања хидрогеолошких услова, и искуствена
сазнања, намећу закључак да је реално очекивати мали прилив рудничких
вода у подземни производни систем. Узевши у целини, услови експлоатације
угља у Западно-моравском басену, и ако сложени, оцењују се повољним јер
омогућавају релативно једноставне конструкције система основне припреме
и механизоване технологије откопавања.
Уважавајући аргументе изнете у претходним освртима овог рада,
на локалитету Бресница – Тавник – Лађевци постоји реална и оправдана
могућност за отварање и експлоатацију овог дела лежишта капацитета
600.000 т годишње. Овако велики капацитет није могуће остварити из
постојеће јаме Бајовац због неадекватних објеката отварања. Потребно је
израдити нове капиталне рударске просторије, којима би се захватило цело
подручје лежишта тј. свих 26.530.962 т.
Узимајући у обзир лежишне прилике и залегање угљених слојева,
рационално би било, лежиште отворити са два окна, израђена у подини
угљених слојева. Окна би се у свом ушћу међусобно повезала пречном
везом. Идејно решење отварања је приказано на слици бр. 2.
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Овај начин отварања лежишта омогућава откопавање дубинског дела
лежишта у коме ће бити заступљена технологија подземне експлоатације
чврстих минералних сировина. Отварње изданачких зона, дакле део лежишта
где се може применити технологија површинске експлоатације чврстих
минералних сировина биће урађено израдом засека и усека.
Откопавање као једна од најбитнијих фаза у свеукупном процесу
експлоатације, обзиром на рударско – геолошке услове експлоатације и
досадашњих сазнања науке и технике биће организовано уз примену широко
– челне методе откопавања што значи:
●одвајање угља из природне заједнице вршило би се применом
откопне машине ( комбајна )
●подграђивање откопаног простора вршило би се механизованом
хидрауличном подградом
●транспорт угља организовао би се са два транспортера, чеоног и
сабирног
●извоз угља транспортерима са гуменом траком до извозног окна а
потом извоз скиповима
до површине.
Откопавање угља на површинском откопу биће засновано на принципу
откопавања откривке и угља са хидрауличним багером и дисконтиуналним
транспортом ископине применом система камиона кипер – дампер са
помоћном механизацијом за планирање откопаних маса ископине.
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7. ЗАКЉУЧАК
На основу извршене прелиминарне анализе геолошких карактеристика
Западно-моравског угљоносног басена, посебно фактора који битно утичу
на техничка решења подземне експлоатације лежишта, техничко-економске
ефекте експлоатације и сигурност рада, намеће се основни закључак да је
Западноморавски басен један од већих енергетских потенцијала у Србији.
Анализом постојећих информација и података могуће је дати релативно
поуздану и квалитативну оцену утицаја основних природних фактора на
техничка решења, техно-економске и сигурносне параметре, савремене,
рентабилне и сигурне – експлоатације угља у овом басену.
Географски положај басена, са блиским великим потрошачким
центарима истиче у први план трошкове транспорта произведеног угља,
који би били знатно нижи у односу на транспортне трошкове угља из увоза
или из других наших рудника. Добра саобраћајна инфраструктура омогућава
пласман угља и на тржиште Војводине, где је потрошња угља знатна. Осим
тога отворено је стручно, научно и економско питање оправданости, па и
неопходности, изградње нових термо-енергетских капацитета за производњу
топлотне и/или електричне енергије.
Сама чињеница да Ибарски рудници каменог угља – Баљевац са око
500 радника чине једино и највеће производн предузеће на простору од
Рашке до Краљева завређује посебан осврт за неминовност улагања у развој
производње угља за потребе термоелектрана и широке потрошње.
Пуштањем у рад површинског копа Прогорелица, ревитализацијом
рудника Бајовац Ибарски рудници би годишње производили 760.000 т
квалитетног каменог и мркоглигнитског угља, при чему би број запослених
био око 1.200 радника. Захватањем нових и ревитализацијом затворених
рудника Република Србија једним делом решава дефицитарност квалитетних
угљева, запошљава нових 700 радника, покреће се индиректна запосленост
услужних делатности, решава демографски и социјални проблем
становништва.
Произведен угаљ има јасно дефинисано тржиште у непосредној
близини Све ове активности треба посматрати у могућности спреге
ресорних министарстава, Електропривреде Србије и локалне заједнице,
Општина Краљево и Чачак. Улагања у оживљавање заборављених природних
потенцијала рудника угља у овом крају сврстала би се у енергетски препород
државног интереса.
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АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА РАДА И
ОДРЖАВАЊА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У ЈП ПЕУ
Петар Ковачић, дипл.инж.маш., ЈП ПЕУ - Ресавица

Извод
У раду је приказана актуелна пробплематика рада и одржавања
машинске опреме у рудницима ЈП ПЕУ, и истакнута неопходност
осавремењавања, набавке, нове опреме и резервних делова у виљу
квалитетнијег одржавања.
Кључне речи: машинска опрема, транспорт, угаљ, рудник
1. УВОД
Веома широк појам машинске опреме у ЈП ПЕУ налаже да се одмах у
старту иста раздваја на неколико групација а сходно врсти послова на којој је
опрема ангажована и да се свака групација посебно анализира како у погледу
степена савремености тако и у погледу погонске спремности, старости,
могућности набавке, поузданости у раду као и одржавања и сервисирања.
Једна од уобичајених подела на групације била би следећа:
•
•
•
•
•
•
•

опрема за израду јамских просторија,
опрема за механизовано откопавање угља,
транспортна опрема за превоз људи и угља,
транспортна опрема за допрему репроматеријала,
опрема за одводњавање јамских просторија,
опрема за производњу компримованог ваздуха и опрема за рад
на компримовани ваздух,
остала опрема
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2 ПРОБЛЕМИ РАДА И ОДРЖЕВАЊА ПО ВРСТИ ОПРЕМЕ
2.1. Опрема за израду јамских просторија
Ова групација опреме није анализирана из разлога што тренутно
у јамама ЈП ПЕУ није у раду ниједна машина овог типа. Колико год то
изгледало невероватно можемо констатовати да смо по питању ангажовања
механизације на изради јамских просторија далеко испод нивоа на коме
смо били још пре тридесет година, што значи да смо рапидно назадовали.
Мора се навести да је годинама уназад у сваком програму пословања била
планирана набавка ове опреме али до набавке није дошло. Потпуно је јасно
да ако смо некада пре тридесет година јамске просторије радили на један
савременији начин и ако су свуда око нас у окружењу на истим пословима
ангажоване савремене машине ми имамо проблем да се пре свега вратимо
на ниво на коме смо накад били а затим да пратимо савремене токове развоја
и примене ове врсте опреме како би постигли задовољавајуће резултате у
овом погледу.
Истиче се да је у неколико наврата покушавано да се оспособе две
машине ове врсте и то АЛПИНА F6А и АМ50. Чак је једно кратко време ова
прва и радила на изради јамских ходника, међутим како је она оспособљена
недостајућим резервним деловима израђеним у сарадњи са домаћим
произвођачима што се одразило на квалитет и постојаност у раду, рад тог
комбајна је био кратког века и уз честе застоје и остале пратеће проблеме,
мада су резултати док је комбајн радио били релативно задовољавајући, и
бољи него класичним системом израде рударских просторија.
У планивима пословања такође је планирана набавка два комбајна и
очекује се да ће до набавке ове опреме доћи.
2.2. Опрема за механизовано откопавање угља
Још деведесетих година прошлог века у неким од рудника који су
данас у саставу ЈП ПЕУ била је у примени широкочелна откопна метода са
опремом механизованог комплекса, разних произвођача опреме.
Ова опрема је радила са високим радним учинцима што се одражавало
на висину производњу и вредне финансијске резултате. Опремом су уз
помоћ произвођача као и стручњака из иностранства руковали и радили на
одржавању радници рудника који су се претходно обучавали за ту врсту
послова.
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Од 1992. године нису вршени поновни покушаји увођења технологије
механизованог откопавања с обзиром на недостатак финансијских средстава
. Искуства су показала да одржавање овог типа опреме мора бити на далеко
већим нивоу, а располагање резервним деловима потпуно. Да би се одржао
кинтунуитет механизованог широкочелног откопавања мора се обезбедити
и механизована израда припремних просторија.
2.3. Транспортна опрема за превоз људи и угља
Ова групација опреме је у нашим јамама шире примењена и ту је
такође ради лакше анализе извршена подела на:
•
•
•
•
•

грабуљасти транспортери
транспортери са гуменим транспортним платном
локомотивски транспорт колосеком
ваздушне жичаре
извоз вертикалним просторијама

•

Грабуљасти транспотрери

Грабуљасти транспортери су транспортна опрема најзаступљенија
у рудницима ЈП ПЕУ и ангажована је на транспорту угља близу самих
радилишта.
Највише је у раду дволанчаних грабуљастих транспортера а у три
рудника раде и једноланчани.
У нашој земљи нема више фирми (произвођача) попут ГЕОМАШИНЕБеоград , који се баве комплетном израдом ове опреме те смо принуђени
да сами комплетирамо ове транспортере тако што од разних произвођача
купујемо појединачне делове и ланце. Ова врста опреме ради најближе
самим откопима те је и изложена највећим оптерећењима а самим тим и
кваровима, застојима и предмет је свакодневног одржавања и ремоната како
у јами тако и споља у машинским радионицама. Ремонт се у највећем обиму
врши у сопственој режији. Због великих проблема у постојаности корита
код ових транспортера прибегло се изради корита од квалитетнијих лимова
што је дало добре резултате, а у два наврата су и набављени комплетни
транспортери од такозваног ливеног сигма профила који је дао такође добре
ефекте нарочито у условима рада на инвестиционим радилиштима где се
ради у јаловини.
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Погонска спремност грабуљара вазана је директно за благовремену
набавку резервних делова и транспортног ланца (из увоза) и посебно у
последње време представља већи проблем.
•

Транспортери са гуменим транспортним платном

Код ове врсте транспортера мора се истаћи да јаме у ЈП ПЕУ , имају
обично веома дуге транспортне путеве, где су ангажовани транспортери овог
типа, па сходно томе разликујемо две подгрупе овог транспорта
- главни транспорт
- ревирни транспорт
Код главног транспорта реч је о дужим транспортерима до 700-800 м
и тај транспорт се може назвати стабилним, док су код ревирског транспорта
транспортери дужине 50-300 м и тај транспорт је склон честој промени
локације рада.
Као и претходна групација транспортера и ови транспортери се
формирају на самим рудницима од саставних делова који се набављају од
разних произвођача. Проблем је такође што у нашој земљи нема ниједног
произвођача који се бави комплетном израдом тракастих транспортера, што
се превазилази код краћих реонских трака.
За тракасте траспортере већих дужина (преко 350 м), чак шта више
нема ниједног домаћег произвођача у земљи и то у делу израде самих
погонских станица. Повољност у овом делу је што су те главне транспортне
деонице већ покривене постојећим транспортерима који су наслеђени из
ранијег периода, те се тај проблем решава али се проблеми са њиховим
одржавањем свакодневно појављују и чине све веће тешкоће у раду.
Задњих година у сарадњи са ИТТ Тузла овај проблем доста успешно
се превазилази тако да је већ урађен и испоручен најдужи транспортер у
ЈП ПЕУ (око 1300 м) за рудник Лубница а у зачетку је решавање сличног
транспортера за јаму Стрмостен где би се истовремено решио и превоз
људи у оба смера. Проблем код одржавања ових траснпортера је такође
благовремена набавка резервних делова, платна, редуктора итд што са собом
повлачи не баш најбољу погонску спремност овог вида транспорта.
начин.

Превоз људи готово ни у једном руднику није решен на адекватан
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•

Локомотивски шински транспорт

Овај вид транспорта има веома ниску погонску спремност јер је реч о
локомотивама које су старе преко 50 година и чије је одржавање веома тешко
а кварови по чак и хаварије веома чести јер су и колосечни путеви у веома
лошем стању.
С обзиром да се ради о акулокомотивама мора се ићи на ширу примену
дизел машина.
•

Ваздушне жичаре

У рудницима ЈП ПЕУ једина ваздушна жичара ради у Ибарским
рудницима на потезу Тадење-Баљевац , где је као и готово код све друге
опреме у ЈП ПЕУ основни проблем старост и амортизованост опреме и
отежана набавка носећих и вучних ужадии као и других делова а посебно
транспортних корпи.
2.4. Опрема за допрему репроматеријала
У рудницима ЈП ПЕУ примењено је неколико видова ове опреме и то:
системи допреме са бесконачним ужетом и висећом шином, систем допреме
дизел локомотивом са горњом шином, витловска допрема, шински колосечни
локомотивски транспорт као и један нови вид опреме-комбинација витла и
бесконачног ужета који је примењен први пут у јами Тадење а затим и у још
неким рудницима и који ће се шире примењивати.
Жичаре типа SCHARF раде у јамама рудника Рембас, Соко, Јасеновац,
док је у руднику Штаваљ у раду слична жичара производње ЕСО Велење.
У руднику Лубница ради такође слична жичара која је произведена у нашој
земљи од делова из увоза и делова произведених у домаћој индустрији.
Ови системи су доста поуздани и погодни за јамске услове рада и њиховом
применом је знатно олакшано снабдевање јама репроматеријалом. Поузданост
рада ових система везано је за редовност одржавања и свакодневним
нивелисањем шине по правцу и по висини, одржавањем и благовременом
заменом ужета, водилица ужета (ролен бокова) итд.
На одржавању погонских јединица ових система најчешће се ангажују
трећа лица специјализована за ову врсту опреме јер је иста специфична.
Дизел локомотива типа SCHARF са горњом шином је на раду у
руднику Боговина и ту постоји доста проблема. Наиме реч је о веома старим
локомотивама, на дизел погон од којих је једна потпуно ван погона а рад
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друге је скопчан са проблемима одржавања и веома често се јављају застоји
у раду.
Витловска допрема врши се уз помоћ витлова, (најчешће је то витао
ПВ11/15 домаће производње), горње шине и ужета и заступљена је у свим
јамама у ЈП ПЕУ. Посебан проблем како код жичаре тако и код витловске
опреме је недостатак поузданих кочионих система јер досадашњи произвођач
није овом производу посветио довољно пажње , те се мора изнаћи адекватно
решење.
Нови вид допреме комбинацијом витла и бесконачног ужета за сада
ради у јами Тадење и Лубници, систем је спреман за пуштање у рад у јами
Вршка Чука а такође се врше припреме и у јами рудника Соко.
2.5. Опрема за одводњавање
Као и остала опрема у јамама ЈП ПЕУ и овај вид опреме је доста
застарео и као пример треба истаћи да у току ове године није набављена
ниједна нова пумпа мада је проблем са присуством воде у јамама већи него
раније.Вода се из јама испумпава применом центрифугалних и потапајућих
пумпи, путем ПВЦ или металних цевовода. Осим пумпи које су доста
старе такође се као проблем појављује и старост и дотрајалост цевовода
и то посебно магистралних . Уложено је доста напора задњих година да
се изврши унификација пумпи на раду у јамама ЈП ПЕУ и постигнути
су и одређени резултати тако да је данас највећи број пумпи типа ВПНпроизвођача „Јастребац“- Ниш, које су погодне за испумпавање јамске воде
у којој су присутне чврсте честице јер раде са малим бројем обртаја и доста
су масивне.
Ремонт ових пумпи врши се махом у специјализованим фирмама а
мањи захвати на лицу места и у машинским радионицама на рудницима.
2.6. Опрема за производњу компримираног ваздуха и уређаји на
компримирани ваздух
Производња компримираног ваздуха за потребе рада овог типа
опреме у јамама и споља врши се у стабилним компресорским постројењима
смештеним испред улаза у јаме. Компресори у јамама ЈП ПЕУ су највећим
делом производње УНИТЕХ или ФАГРАМ Смедерево и клипни су сви
сем вијчаног компресора у руднику Боговина.Као проблем у раду јавља
се благовремени редовни сервис након одређеног броја радних сати који
најчешће не успева да се испоштује што има за последицу касније застоје у
раду па и веће хаварије.
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Одржавање и ремонт компресора као и код пумпи поверавају се
специјализованим фирмама, а у ЈП ПЕУ постоји врло мало кадра обученог
за било какву интервенцију на овим уређајима. Опрема на компримирани
ваздух је махом произвођача из Чешке (бушаћи и откопни чекићи, ваздушне
тестере) и произвођача „Трудбеник“ – Добој (бушилице за угаљ, ваздушне
пумпе, увртачи). Одржавање ових уређаја врши се у посебно одређеним
радионицама у ЈП ПЕУ.

•

ЗАКЉУЧАК

На основу детаљне анализе може се констатовати да да је у јамама ЈП
ПЕУ сада расположива машинска опрема из свих пет групација доста стара,
дотрајала и амортизована , тако да је њено одржавање изузетно отежано.
Треба створити услове да се део опреме коју је јако скупо одржавати због
њеног дугогодишњег рада расходује и да се изврши набавка нове савременије
опреме. Овај рад није разматрао опрему као што су уређаји на окнима,
сепарацијама, топланама као ни алате и уређаје посебно потезне направе,
дизалице и остало али може се генерално истаћи да се оно што је речено за
наведену опрему односи и на овај део и да су проблеми са којима се срећемо
слични .
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Излагање рада од стране аутора Милана Динића
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Учесници саветовања у паузи
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СТАЊЕ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРО
ОПРЕМЕ У РУДНИЦИМА ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА
Милан Динић, инж.ел. - ЈП ПЕУ Ресавица

Извод
Отежани услови набавке нове електро опреме за подземне руднике
угља и текуће одржавање постојеће опреме доводе до честих застоја у
процесу производње. На основу свестране анализе стања електро опреме
у рудницима, у овом раду се дају предлози за превазилажење постојећег
стања.
Кључне речи: угаљ, рудници, електро опрема
1. УВОД
Електро служба ЈП ПЕУ Ресавица функционише тако да на нивоу
сваког рудника постоји електро служба на чијем челу је руководиоц ел.
службе ,који за свој рад одговаран техничком директору рудника.На нивоу
предузећа постоји главни инжењер ,који је кординатор, односно , техничка
подршка електро службама на рудницима.
У својим службама рудници имају раднике, секторе за електро
одржавање јамских мрежа ,уређаја у специјалној Еx изведби у опсегу од
0-6000В ,као и одржавање спољних производних капацитета,уређаја ,трафо станица ,свих врста инсталација и мрежа напонског нивоа до 35кВ.У склопу
електро служби рудника постоје и специјализоване радионице у којима се
врши поправке Еx уређаја.Поправка урђаја врши се методом копирања,
тако да се произвођачке карктеристике уредјаја не мењају.Проблематику
рада,одржавања,електро система, можемо поделити у неколико целина,а
што је обрађено у овом раду.
2.ПРОБЛЕМАТИКА
ОПРЕМЕ

РАДА

И

ОДРЖАВАЊА

ЕЛЕКТРО

2.1.Високонапонска опрема
Ова опрема у нашим рудницима је стара, израбљена,дотрајала,а у
већини рудника недовољна.На доста места нема одговарајуће,законски
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предвиђене заштите, као и неопходне резерве.Јамске трафо станице и
високонапонска постројења датирају из седамдесетих година прошлог века
,тако да се њихова исправност у смислу Ех заштите доводи у питање.
На спољним објектима,ситуација је слична.Трафо станице су дотрајале
и немају неопходну резервну опрему (прекидаче, релејну заштиту...).
Далеководи и кабловски водови одржавају се према могућностима служби
рудника,али често се дешава да у току зиме или невремена, услед старости
и додатних оптерећења (ветар, лед,снег) стубови падају, ужади-проводници
се кидају,а изолатори пуцају.
2.2. Нисконапонска опрема
Нисконапонска опрема је такође знатно амортизована.
Наиме, увидом у документацију, прегледима приликом обиласка
рудника, те стручним извештајима, руководилаца електро служби може се
закључити да велики проблеми постоје са електро опремом у Ех изведби.
Већина опреме је како је наведено из седамдесетих година.
Мало опреме новијег датума усмерено је у руднике где су метан и
угљена прашина стално присутни, док је у осталим рудницима инсталирана
опрема која је често непознатог квалитета у погледу сигурности (сигурносни
зазори).
Простим визуелним погледом,могло би се на доста тих уређаја наћи
довољан разлог за њихово избацивање из јаме. Кабловски нисконапонски
развод је , готово у свим јамама, као и сва опрема у незавидној ситуацији.
Набавка је недовољна да би се испратиле инвестиције и текуће одржавање.
Због недовољне дужине одговарајућих каблова и недовољног броја
одговарајућих разводних уређаја ,честе су неправилне везе што може у
одређеним условима бити опасно.
Специфично тешки услови рада, честе интервенције, довели су до
тога да је стање електромоторних погона јако лоше.Већина електромотора
је старија од двадесет година, више пута премотавани тако да се поставља
питање исправности у смислу Еx заштите.Ова проблематика је озбиљна,може
довести до нежељених последица,па се мора приоритетно решавати.
Сигнализација на већини транспортних система постоји и она је
у функцији,међутим није довољна.Наиме нема потребан број звучних
и светлосних уређаја као ни расветних станица са контролником
расвете,тастера,сигналних каблова,па су службе принуђене да доста
импровизују.
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Метанометрија односно,праћење гасно-вентилационих параметара и
гласноговорне комуникације не постоји инсталирана у свим јамама.Тамо где
постоји није довољна, тако да је потребно проширити и модернизовати .
3.ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Увидом у документацију и у рачуне за електричну енергију,анализом
рада потрошача у рудницима ,приметно је да се знатна средства одвајају на
утрошену електричну енергију. Чињеница је да у свим јамама постоји низ
инсталисаних потрошача.
Већина потрошача је неопходна за процес производње,но чињеница
је и то да рад транспортних система није временски ограничен,време
транспорта је обично предугачко, већина потрошача се директно пушта у
рад.Све то проузрокује велику потрошњу активне, реактивне енергије као и
појаву прекомерне ангажоване снаге.
Дотичемо се још једног ,из године у годину све већег проблема,проблема
квалитене радне снаге.Собзиром да је на тржишту све мање квалитетних
радника електро струке који би желели да раде у рудницима,то се за поменути
проблем мора наћи решење.Боља стимулација ,стручније праћење пробног
рада ,стална едукација , специјалистичка обука и сл.
Да би се у будуће квалитетније и сигурније радило , неопходно је
већину наведених проблема решити.За решавње проблематике потребна су
нешто већа финансијска средства. Имајући у виду стање у коме се налазе
рудници, мишљења су да се дела средства може доћи из уштеда.
4.МОГУЋНОСТИ УШТЕДА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Смањењем трошкова електро енергије ,може се доћи до знатних
средстава .У свим рудницима где је то могуће, потребно је направити
селекцију потрошње, смањити фактор једновремености, што би значило
устројити рационалнији режим рада потрошача,прецизирати време
транспорта, инспумпавања водосабирника,време допреме.Уз бољу
организацију , смањити време траспорта, а број пумпних места свести на
главни водосабирник и помоћне, тамо где је гравитационо усмеравање воде
немогуће.Треба смањити учестаност пумпања, смањити врхове,максиграфе,а
на крају и потрошњу активне и реактивне енергије.
Рационалнијим радом,као и увођењем стимулације за уштеду могли
би смо смањити трошкови електро енергије најмање 10 процената, што би
значило око 30 милиона динара годишње по грубом прорачуну.
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Како је потрошња реактивне енергије неоправдано високе на неким
мерним местима већа и од активне ,то хитном уградњом компензације
,реактивна енергија би се свела на то да не буде већа од 10 процената што
је и законска обавеза ,да се реактивна енергија држи на нивоу мањем од 10
процената,односно фактор снаге буде 0.95 – 1.0.
Инвестирањем у уградњу компензације годишње би се штедела преко
20 милиона динара ,а иста би се ,према некин предрачунима, исплатила
за мање од две године. Са нешто одговорнијим радом и не великим
улагањем, могли би се трошкови електро енергије смањити и до преко 50
милиона динара годишње,што би могло бити добра финансиска подршка
за покретрање произвидње Еx опреме.Наиме, у Србији не постоји нити је
постојала производња специјалних Еx уређаја за потребе рудника.
ЈП ПЕУ у свом саставу има специјализоване “С”радионице које се
баве сервисирањем уређаја у Еx изведби.Задњих година преовлађује идеја да
би радионица у Ресавици могла и сама да производи Еx уређаје.Урађени су
одређени прототипови,подвргнути су испитивањима, те добили се потребни
цертификати и атести.
У коперацији са домаћим фирмама као што су Метал-Ресавица,
Метал-Топола, Ом систем -Суботица,Електроремонт-Суботица,УнипромБеоград,а и са фирмама из окружења Кончар Пеx,Бартек Варност, чија је
опрема у већини јама користи, успели смо да напрвимо бушилицу за угаљ
150Hz,фреквентни претварач за бушалице за 50Hz;150Hz,примарног напона
380V и 500V,моторни заштитни склопник до 63А,500V, моторни заштитни
склопник 100А,500V.
Коначно је Србија направила , искорак ка производњи неопходних
Еx уређаја. Имајући у виду цену сличних уређаја ,из увоза ови уређаји
се могу и до три пута јефтинији.Поред поменутих сложених уређаја које
смо освојили ,могло би се ићи на даље унапређење,као и освајање нових
производа као на пример опреме за сигнализацију транспорта,разводне
кутије и сл. С обзиром да смо пре пар година,преко генералног заступника
МЕРИС,постали овлаштени сервис за пумпе Шведског произвођача Флyгт,у
могућности смо производити и упуштаче за исте.
Да би покренули производњу ,само за наше потребе, потребно је
да наш коперант Метал Ресавица, продужи атест за производњу кућишта
уређаја , а за то су нопходна финанска средства и заинтересованост, као и
сигурност за дуготрајну и коректну сарадњу. С обзиром да улагања нису
велика , рачунајући количину која је тренутно потребна предузећу (око
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400 комада), мишљење је да ће се у блиској будућности коначно почети са
производњом.
Реализацијом идеје о производњи Еx уређаја , отвара се простор и
могућност за замену старе и дотрајале опреме, а самим тим лакши и сигурији
рад електро служби у погледу заштите на раду у просторима угроженим од
експлозивних смеша.
ЗАКЉУЧАК
Неспорно је да се мора променити приступ раду електро потрошача
у рудницима и њиховом квалитетнијем одржавању, чиме би се постигла већа
сигурност и поузданост рада, а такође остварили и повољнији економски
ефекти.
Започете активности на освајању производње дела електро опреме
требају се интензивније наставити , при чему би носилац активности требало
да буде предузеће ЈП ПЕУ – Ресавица.
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Учесници у паузи
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Излагање рада аутора Марко Вуковић
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ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА ИЗВОЗА
И ТРАНСПОРТА УГЉА ИЗ ЈАМЕ СТРМОСТЕН
ДО СЕПАРАЦИЈЕ У РЕСАВИЦИ
Марко Вуковић, дипл.инж.руд., РМУ “Рембас“ - Ресавица

Извод
Један од већих проблема са којима се сада суочава јама Стрмостен из
састава РМУ „Рембас“ је транспорт угља до сепарације у Ресавици. Свака
тона добијеног угља при транспорту до сепарације изложена је следећим
негативним утицајима:
• губљењу квалитета услед вишеструког пресипања и претовара,
• дугачким транспортним путевима,
• ангажовањем знатног броја транспортних јединица , радне снаге, и
др.
Све то резултира високим транспортним трошковима који сужавају
простор за друге захвате у исто тако важним технолошким фазама производње.
У општем случају, да би био успешан, један транспортни систем мора да
буде поуздан, сигуран и економичан уз обезбеђивање квалитета сировине
која се транспортује. Циљ овог рада је да се изврши оптимизација процеса
извоза и транспорта угља из јаме Стрмостен до сепарације у Ресавици.
Кључне речи: рудник, угаљ, транспорт
1. УВОД
Суштина примене методе оптимизације је изналажење решења кроз
јединствено разматрање проблема, тј. оптимизирање, у највећем броју
случајева на бази утврђених математичких зависности.
У пракси се често сусреће намера доносиоца одлуке да за свој проблем
пронађе најбоље могуће решење. У ту сврху се препоручује коришћење
погодних математичких модела оптимизације кад год такви модели постоје.
Ови модели обухватају критеријум или функцију циља, која зависи од
управљачких променљивих, и дефиницију скупа допустивих управљања.
Задатак је пронаћи у скупу допустивих управљања оно управљање, тј.
решење, за које функција циља постиже оптималну, највећу или најмању,
вредност.
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Tранспортни систем из јаме Стрмостен до сепарације у Ресавици је
веома сложен и спада у групу комбинованих система, а обухва :
• грабуљасти транспортер у зони откопа,
• транспортери са тракама до бункера,
• вагони са локомотивском вучом од навозишта, кроз Стрмостенски и
Јеловачки поткоп до Јеловачког бункера,
• систем транспортера са траком од Јеловачког бункера до бункера
Бучар,
• вагони са локомотивском вучом од бункера Бучар кроз Северни
поткоп до сепарације,
• систем транспортера са траком од истовара вагона до погона у
сепарацији.
Овако сложен транспортни систем захтева примену метода
оптимизације ради изналажења најповољнијег решења транспорта угља
из јаме Стрмостен до сепарације у Ресавици. Оптимизација процеса
транспорта угља из јаме Стрмостен до сепарације у Ресавици извршиће се
методом вишекритеријумске оптимизације, уз помоћ које ће се на основу
више критеријума доћи до најповољније и оптималне варијанте транспорта
угља из јаме Стрмостен до сепарације у Ресавици.
2. ДЕФИНИСАЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ТРАНСПОРТА
УГЉА
У претходном излагању константовано је да постојећи транспортни
систем негативно утиче на квалитет угља, ангажује знатан број транспортних
јединица, запошљава велики број радника, захтева велико ангажовање на
одржавању саобраћајница, итд. Угаљ пролази кроз више пресипних места,
бункера и вагона, што смањује поузданост система, повећава опасност од
незгода и хаварија, умањује сигурност запослених, итд.
Лежиште Стрмостен је дефинисано једним угљеним слојем, који
је раслојен прослојком глиновитог пешчара дебљине 0,4 ÷ 0,5 m. Доњи
(подински) део слоја је мање дебљине, тако да се горњи сматра ''главним'' за
експлоатацију. Облик слоја је синклинални са генералним правцем пружања
северозапад - југоисток и углом пада 10 ÷ 30°. Дебљина горњег слоја се креће
од 1 ÷ 8 m, а доњег од 1 ÷ 4 m.
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Укупне билансне геолошке резерве у у лежишту Стрмостен износе:
‘’Б категорија’’
‘’Ц1 категорија’’
Укупно (‘’Б’’ + ‘’Ц1’’)

751 967 t,
1 758 802 t,
2 510 769 t.

Анализирајући постојеће стање, перспективе развоја јаме Стрмостен,
могу се издвојити следеће варијанте извоза угља из јаме Стрмостен и
транспорта до сепарације у Ресавици:
•

Варијанта А: извоз угља тракама из јаме Стрмостен кроз ГН - 1 до
компензационог бункера изнад Стрмостенског поткопа. Транспорт
угља од компензационог бункера кроз Стрмостенски поткоп вагонима
са локомотивском вучом, затим кроз Јеловачки поткоп до бункера
Јеловац. Од бункера Јеловац транспортерима са траком кроз обилазне
саобраћајнице, затим кроз остатак Јеловачког поткопа и Бучарског
ускопа до бункера Бучар. Утовар угља из бункера Бучар у вагоне и даљи
транспорт до сепарације у Ресавици.

•

Варијанта Б: транспорт угља тракама. Разликују се три подваријанте:

•

Подваријанта Б - 1: извоз угља тракама из јаме Стрмостен кроз ГН - 1
до бункера изнад Стрмостенског поткопа. Транспорт угља заобилазним
ходником Стрмостенског поткопа транспортерима са траком, затим
кроз Јеловачки поткоп до стационаже 0+880 m. Даљи транспорт као у
варијанти А.

•

Подваријанта Б - 2: уместо до бункера изнад Стрмостенског поткопа
извоз угља тракама до излаза на површину. Даљи транспорт тракама преко
Ресаве и пута до портала Јеловачког бункера. Одатле транспортерима са
траком до стационаже 0+880 m.

•

Подваријанта Б - 3: од бункера Бучар до сепарације у Ресавици системом
транспортера са траком.

•

Варијанта Ц: спољашњи транспорт камионима од погона Водна до
сепарације у Ресавици.

•

Подваријанта Ц - 1: извоз угља тракама из јаме Стрмостен кроз ГН - 1
до бункера на површини. Утовар угља из бункера у камионе и транспорт
камионима до Ресавице јавним путем преко Стењевца и Дутова.

•

Подваријанта Ц - 2: извоз угља тракама из јаме Стрмостен кроз ГН - 1
до бункера на површини. Утовар угља из бункера у камионе и транспорт
камионима, и то:
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- ситна класе до железничке станице у Дворишту,
- крупне класе до сепарације у Ресавици.
Да би се дошло до најбољег решења неопходно је извршити детаљну
техничко - економску анализу сваке од варијанти, свести на параметре
који се могу упоређивати и онда изабрати најбољу. Због тога је неопходно
извршити оптимизацију овог процеса како би се утврдило која је варијанта
најпоузданија, најсигурнија и најекономичнија.
Поред критеријума најнижих специфичних трошкова, приликом
одлучивања користиће се и други показатељи, као што су висина инвестиција,
потребна радна снага, заштита животне средине.
3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕТОДА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ
ОПТИМИЗАЦИЈЕ
За потпуно и тачно решавање транспорта минералних сировина један
критеријум није довољан. Техничке и економске анализе не обухватају све
факторе, посебно оне у близини транспортног система, иако имају велики
утицај на њега или могу да утичу на њих.
Код транспортног система минералних сировина треба размотрити
следеће основне критеријуме:
•
•
•
•

специфични трошкови,
висина инвестиција,
потребна радна снага,
заштита животне средине.

Примењују се три методе вишекритеријумске оптимизације, и то:
•
•
•

Методе за једноставно додавање тежине (по неким истраживачима
названа матрична метода),
PROMETHEE метода,
АХП метода.
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4. ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ НАЧИНА ТРАНСПОРТА ИЗ
ЈАМЕ СТРМОСТЕН И ПРИМЕНОМ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ
ОПТИМИЗАЦИЈЕ
Техничко - економска анализа је указала на применљивост свих
варијанти и подваријанти обрађених у раду. Избор најповољније и оптималне
варијанте извршиће се применом вишекритеријумске оптимизације и то
коришћењем матричне методе вишекритеријумске оптимизације, уз поређење
избора најповољније варијанте преко параметара техно - економске анализе
код које се као критеријум узимају минимални специфични трошкови.
4.1.Избор најповољније варијанте преко параметара техно економске анализе
Разматрајући све наведене варијанте транспорта угља од јаме
Стрмостен дошло се до следећих констатација:
- сва разматрања решења су технички изводљива и у општим
цртама задовољавају три основна захтева: поуздана су, сигурна и
економична,
- код свих разматраних варијанти могуће је применити домаћу опрему
уз максимално коришћење постојеће опреме и објеката,
- за све начине транспорта који се обрађују у овом раду могуће је
обезбедити квалификовану радну снагу у оквиру рудника РЕМБАС,
или у непосредном окружењу.
За избор најповољније варијанте преко параметара техно - економске
анализе као критеријум се узимају минимални специфични трошкови.
биће:

Специфични трошкови по тони комерцијалног угља за варијанту А

Варијанта Б се састоји од три подваријанте. Трошкови који се односе
на подваријанту Б - 1 обухватају решења Б - 1а и Б - 1б и деоницу 2.
биће:

Специфични трошкови по тони комерцијалног угља у овом случају
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биће:

Подваријанта Б - 2 обухвата решења Б - 2а, Б - 1б и деоницу 2.
Специфични трошкови по тони комерцијалног угља у овом случају

У подваријанти Б - 3 су садржана обрађена решења Б - 2а, Б - 1б и Б 3д. По овој подваријанти специфични трошкови би износили:

Варијанта Ц се односи на камионски транспорт и има две подваријанте.
У подваријанти Ц - 1 се разматра случај када се угаљ из јаме превози
камионима са платоа круга у Водни до Ресавице. Специфични трошкови по
тони комерцијалног угља у овом случају биће:

Подваријанта Ц - 2 обухвата транспорт ситног угља (-15 +0) до
железничке станице у Дворишту, а крупног угља (-140 +15) до сепарације у
Ресавици. Специфични трошкови за ову подваријанту биће:

На основу техно - економске анализе закључује се да је најповољнија
подваријанта
Ц - 2, односно превоз крупног угља (-140 +15) из јаме
Стрмостен камионима до сепарације у Ресавици, и ситног угља (-15 +0) до
железничке станице у Дворишту.
4.2.Избор најповољнијег начина транспорта вишекритеријумском оптимизацијом
Техно - економска анализа даје веома поуздане податке и представља
једну од најпроверенијих метода за избор најповољнијег решења. Међутим,
поред чисто егзактних, економских показатеља, сведених на специфичне
трошкове транспорта, постоје и други критеријуми које је некад тешко
упоредити, односно наћи бројчану вредност.
У овом случају специфичним трошковима транспорта треба додати
као критеријуме и висину инвестиција, потребну радну снагу и заштиту
животне средине. Сваки од ових критеријума се може изразити кроз тзв.
објективни фактор K који представља бројну вредност утицаја на одлуку.
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Објективни фактор се множи са субјективном оценом испуњености
услова наведених критеријума О и она одговара процени која се односи
индиректно на основу објективних информација.
Функција критеријума се може приказати на следећи начин:

Објективни фактор за наведена четири критеријума, полазећи од
почетног услова да специфични трошкови чине најмање 55 % од суме свих
објективних фактора, су следећи:
•
•
•
•

специфични трошкови............................ 20 (O1),
висина инвестиција................................... 7 (O2),
потребна радна снага................................. 5 (O3),
заштита животне средине.......................... 5 (O4).

Објективни фактори за наведена четири критеријума представљају
релативне односе на основу процене важности приоритета критеријума.
Субјективне оцене предлагача одлуке за сваки од ових критеријума
за обрађене варијанте и подваријанте дате су у табели бр. 1:
Табела бр. 1 – Субјективне оцене предлагача

Приликом доношења субјективних оцена за појединачне варијанте и
подваријанте узимани су и следећи критеријуми:
а) Специфични трошкови:
- од 300 до 400 din/t............................................................ 1
- од 400 до 500 din/t.............................................................2
- од 500 до 600 din/t.............................................................3
- од 600 до 700 din/t.............................................................4
- преко 700 din/t...................................................................5
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б) Висина инвестиција:
- до 75 милиона din..............................................................1
- од 75 до 100 милиона din..................................................2
- од 100 до 140 милиона din................................................3
- од 140 до 200 милиона din................................................4
- преко 200 милиона din......................................................5
ц) Потребан број радника:
- до 20 радника.....................................................................1
- од 20 до 30 радника...........................................................2
- од 30 до 40 радника...........................................................3
- од 40 до 50 радника...........................................................4
- преко 50 радника...............................................................5
д) Заштита животне средине:
- побољшање садашњег стања............................................1
- очување садашњег стања...................................................2
- погоршање садашњег стања на досадашњим
локацијама без проширења................................................3
- погоршање садашњег стања са проширењем
и на друге локације.............................................................4
- драстично погоршање садашњег стања............................5
Ако се од објективних фактора формира једнодимензионална матрица
А са 4 елемента, а од субјективних оцена матрица Б са 4 x 6 елемената,
онда ће матрични производ А x Б дати вишекритеријумску оцену сваке од
предложених варијанти (подваријанти):

или приказано по варијантама (табела бр. 2):
170

Табела бр. 2 – Вишекритеријумска оцена варијанти и
подваријанти

Из ове вишекритеријумске оптимизације произилази да је и у овом
случају најповољнија варијанта са камионским транспортом угља из јаме
Стрмостен до сепарације у Ресавици и железничке станице у Дворишту.
Због тога се и предлаже да се као оптимално решење усвоји извоз
угља из јаме Стрмостен транспортерима са траком до бункера на левој
обали Ресаве, а одатле транспорт крупних класа (-140+15) камионима са
приколицом до сепарације у Ресавици, а ситних класа (-15+0) до железничке
станице у Дворишту.
5. ЗАКЉУЧАК
Садашњи систем транспорта угља из јаме Стрмостен до сепарације
у Ресавици спада у комбиноване системе и веома је сложен, а карактеришу
га:
- високи трошкови,
- велико учешће радне снаге,
- примена великог броја различитих транспортних машина,
- смањење квалитета угља, и друго.
Имајући претходно у виду циљ овог рада је да се у оквиру њега изврши
избор најповољније варијанте транспорта применом вишекритеријумске
оптимизације. У том смислу било је неопходно упознати се до детаља са
постојећим ресурсима које рудник поседује (објекти, опрема и системи за
транспорт и извоз угља). У условима нестабилног привређивања то захтева
посебне анализе узрока одређених појава везаних за транспорт и извоз угља,
посебно са становишта наглих промена цена основних инпута потребних за
транспорт угља.
Почетна техничка анализа указала је на применљивост свих варијанти
и подваријанти обрађених у раду (А, Б - 1, Б - 2, Б - 3, Ц - 1, Ц - 2).
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Економски параметри утврђени су на основу цена опреме,
репроматеријала и рада.
С’ обзиром на промене које се у овој области
дешавају утврђени трошкови анализирани су као релативне величине и
служили за поређење варијантних решења.

Да би се добило оптимално решење извршена је вишекритеријумска
оптимизација, применом матричне методе, која је обухватила:
• специфичне трошкове транспорта који представљају цену превоза
1t комерцијалног угља у зависности од трошкова средстава, трошкова рада
и количине превезеног угља,
2. висину инвестиција,
3. потребну радну снагу за сваку подваријанту и
4. заштиту животне средине.
На бази спроведене техно - економске анализе, односно резултата
вишекритеријумске оптимизације, изабрано је најповољније решење, које
подразумева:
- извоз угља из јаме Стрмостен тракама до платоа код погона
Водна, на левој обали
реке Ресаве,
- даљи транспорт:
- крупних класа (-140+15) камионима са приколицом до
сепарације у Ресавици,
- ситних класа (-15+0) до железничке станице у Дворишту
(подваријанта Ц-2).
Применом метода вишекритеријумске оптимизације може се доћи до
оптималних решења транспорта и у другим рудницима и за друге видове
транспорта.
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Праћење рада савезовања
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ОЦЕНА ПРИРОДНО-ГЕОЛОШКИХ УСЛОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ЛЕЖИШТУ МРКОГ УГЉА
„МЕЛНИЦА“ У ЦИЉУ ИЗБОРА РАЦИОНАЛНОГ
СИСТЕМА ОТКОПАВАЊА
Проф.др Мирко Ивковић, ЈП ПЕУ-Ресавица, E-mail:mirko.ivkovic@jppeu.rs
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E-mail:svjetlana.ivkovic@jppeu.rs

Извод
У овом раду приказани су резултати досадашњих истраживања
природно-геолошких услова у лежишту мрког угља „Мелница“, како би
се дала оцена њиховог утицаја на избор рационалног система (методе и
технологије) откопавања, а што представља оквир истраживања.
Коришћене су информације, параметри и подаци из обрађених
геолошких студија, а осим истраживачких метода анализе и синтезе
коришћене су и експерименталне методе.
Кључне речи: угаљ,рудник, откопавање, широко чело
УВОД
Природно-геолошки услови у лежишту угља имају одлучујућу
улогу при избору одређених технолошких решења експлоатације, избора
система откопавања и сигурности рада, те је веома битно њихово детаљно
упознавање.
Откопавање је основна фаза процеса подземне експлоатације угља
која највећим делом утиче и на остале фазе процеса подређујући их свом
крајњем циљу. Метода и технологија откопавања све више утичу на начин
отварања лежишта, док његов систем припрема зависи у потпуности од
методе откопавања. На крају у највећој мери од начина откопавања зависи
сигурносна, техничка и економска ефикасност читавог процеса подземне
експлоатације у неком лежишту.
Основни правац развоја система откопавања лежишта угља подземним
системом усмерен је ка увођењу метода широких чела са комплексном
механизацијом. Применом ове методе и технологије у условима слојева
угља дебљине до 5м и повољним тектонским односима добивени су
значајни резултати. Међутим за откопавање угљених слојева веће дебљине
и у условима где није рационална примена широкочелног механизованог
откопавања још увек нема општеприхваћених научних метода за избор
рационалних система откопавања.
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Многи наши истраживачи бавили су се истраживањима у областима
оптимизације главних параметара откопа са техно-економског и геомеханичког
аспекта за услове хоризонталних и благо нагнутих слојева, првенствено
за систем хоризонталне концентрације док код примене вертикалне
концентрације нема опште прихваћене методологије оптимизације главних
параметара.
У овом раду за конкретно лежиште мрког угља „Мелница“ извршено
је оквирно рангирање природно-геолошких услова на основу резултата
досадашњих истраживања и дате основне смернице за избор система
откопавања.
Иначе, лежиште угља „Мелница“ истраживано је углавном дубинским
бушењем и само делимично израдом јамских истражних просторија. Иако
су истраживања бушењем и извођењем рударских радова обављена и пре
и у току II светског рата, о истима нема поузданих података, тако да се као
поуздана могу узети истраживања од 1948 до 1985 године. На основу ових
истраживања извршено је и елаборирање резерви угља.
Може се рећи да су истраживања вршена циклично, у четири фазе, а
обим истражних радова дат је у табели 1.
Табела 1. Приказ обима дубинског истражног бушења у лежишту „Мелница“

Извор: Техно-економска анализа (15)
Први Елаборат о резервама угља у лежишту „Мелница“ урађен је
1960. године и утврђене су резерве од 5.4 милиона тона угља. Крајем 1966.
године урађен је други Елаборат о резервама угља којим су утврђене резерве
угља категорије Б у износу од 19,8 милиона и категорије Ц1 од 5 милиона тона.
Са стањем радова на дан 30.06.1984. године израђен је последњи Елаборат
о категоризацији и класификацији резерви угља и уједно настављено са
бушењем нових 15. бушотина.
Упоредо са радовима на дубинском истражном бушењу вршена су
одређена лабораторијска испитивања у циљу утврђивања карактеристика
угљеног слоја и других природно-геолошких услова у лежишту.
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Систематизација природно геолошких услова утицајних на избор
система откопавања представљена је у табели 2.

Табела 2. Систематизација природно - геолошких услова утицајних на избор
система откопавања
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На основу анализе и реинтерпретације укупних резултата изведених
основних и детаљних геолошких истраживања, цени се истаћи да се
извршеним радовима може доста поудано сагледати потенцијалност лежишта
у погледу угљеносности. Ово истовремено подразумева и могућност
рејонизације лежишта и издвајање најперспективнијих његових делова са
аспекта будуће рационалне експлоатације.
Може се констатовати да је за потпуну оцену потребно извршити
одређена доистраживања првенствено везана за северозападни и западни
део лежишта где нису утврђене границе, као и потпунија хидрогеолошка
истраживања, те неке од природних карактеристика, а што је неопходно за
фазу израде Главног рударског пројекта.
ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЛЕЖИШТА УГЉА
Лежиште угља „Мелница“ смештено је у источном делу Млавскопетровачког басена у атару села Мелница које се налази североисточно од
града Петровца на Млави на удаљености цца 10км.
Млавско-петровачки неогени басен у правцу севера према Пожаревцу
наслања се на велики Костолачки басен и лежиште угља „Пољана“, а у
правцу југа на Деспотовачки угљени басен.
Лежиште је стварано у тектонској депресији која је настала
разламањем старог копна и спуштањем појединих делова блокова. Основна
синклинарна структура лежишта настала је делимично саображавањем
палеорељефу. Обзиром да се мелничко лежиште налази у склопу источног
дела басена, то основна синклинална форма пратећи обод, генерално тоне у
правцу З-СЗС обзиром да је лежиште угља „Мелница“ подељено је на 4. тектонска
експлоатација блока (слика 1.) то је и прорачун резерви угља извршен према
овим блоковима.

177

Слика 1. Диспозиција блокова лежишта „Мелница“
Према „Студији геолошке истражености лежишта „Мелница“ са
посебним освртом на могућност јамске експлоатације“ прорачунате су
резерве у величини од 34.780.400 тона угља (табела 3.) при чему у обрачун
нису рачунате дебљине испод 2,0м.
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Табела 3. Прорачун резерви угља (Студија, 1984. године)

Извор:Техно-економска анализа (16)
Детаљним сагледавањем експлоатационих услова извршен је нови
прорачун резерви угља, тако што су у обзир узимане дебљине угљеног
слоја изнад 2,5м, те су у табели 4. приказане ново израчунате резерве по
геолошким блоковима.
Табела 4. Резерве угља лежишта „Мелница“

Извор:Техно-економска анализа (15)
Проценом су такођер дате резерве Ц2 категорије у неоконтуреном
западном и северозападном делу лежишта реда величине од 10 милиона
тона.
Основна структура лежишта карактерише се постојањем две локалне
синклинале које формирају два угљена поља, северно и јужно.
Даљим раседањем долази до нових дисконтинуитета у лежишту и
његове подељености у блокове (I-IV) хектометарских до километарских
размера. Подељеност лежишта на макро-тектонске блокове заснована је на
предпостављеним и у дубљим деловима несигурно лоцираним раседима па
је међусобни однос блокова недовољно дефинисан.Посебна хидрогеолошка
проучавања и осматрања на овом терену нису вршена, али су на више
бушотина евидентиране појаве подземних вода, а на једној бушотини и
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појаве воде под притиском, тако да се при извођењу експлоатационих радова
мора рачунати са појавама вода.
ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЛЕЖИШТА УГЉА
У геолошки састав лежишта „Мелница“ улазе следећи стратиграфски
чланови:
- доњи и средњи миоцен ( мелничка серија)
- средњи миоцен-хелвет (црвена серија)
- горњи миоцен-сармат
У оквиру мелничке серије је лоцирана продуктивна серија која је
представљена глиновито-песковитим и лапоровито-кречњачким седиментима
са једним сложеним угљеним слојем.
Подина угљеног слоја представљена је разнобојним глинама,
угљевитим глинама, песковитим глинама и глиновитим пешчарима.
Непосредну подину чине глине, повремено и глиновити пешчари.
Угљени слој је променљивог састава. Може бити хомогене грађе, без
јалових примеса, а врло често је хетерогеног литолошког састава. Дебљина
угљеног слоја је променљива. Најмања дебљина слоја утврђена бушењем је
1.5м, а максимална 15м укључујући и јалове прослојке. Карактеристични
профили угљеног слоја представљени су на слици 2.
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Слика 2. Карактеристични профили угљеног слоја
Кровина угљеног слоја је углавном лапоровито-кречњачког састава, а
местимично претежно у вишим деловима, пешчарског и туфузног састава. У
непосредној кровини угљеног слоја је бели лапоровити кречњак.
Према извршеним етерографским анализама узорака кровинских
стена, на неким од њих су констатоване појаве битуминозне и угљевите
материје.
Падни угао угљеног слоја се мења од 0-40о. При источном ободу
лежишта ( блок I i III) и локално при централном гребену палеотерена ( блок
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II i IV) износи 30-40о. Генерално падни угао угљеног слоја постепено се
смањује са дубином, да би при дну депресије био скоро хоризонталан.
Гасне карактеристике лежишта испитиване су на узорцима узетим из
одређеног броја истражних бушотина и регистроване су појаве метана. Такођер
на две бушотине су регистроване појаве избацивања гаса под притиском,
из чега се закључује да је лежиште угља „Мелница“ метаноносно и да се
радови морају изводити у такозваном метанском режиму. Испитивањима
је утврђено да је угљени слој склон самозапаљењу при чему се природни
индекс самозапаљења креће у границама 46-107оC/min.
Прашина угљеног слоја је при испитивању показала експлозивна
својства, а наталожена угљена прашина је ткђ.запаљива. Према литолошком
саставу серије цени се да у лежишту нису изражени услови за појаве горских
удара, али се могу очекивати већа рушења собзиром на физичко-механичка
својства кровине. Појаве изненадног избоја гаса и материјала треба
детаљније истражити при извођењу радова отварања и разраде, премда су
општи услови за ове појаве ниски.
СТРУКТУРНА И ТЕХНОЛОШКА СВОЈСТВА УГЉА
Угљени слој је променљивог састава. Може бити хомогене грађе, без
јалових примеса, а врло често је хетерогеног литолошког састава. Јаловину
углавном чине глине и угљевите глине, а ређе лапорац и пешчар.
По свом петрографском саставу испитивани узорци угља састоје се
из доплерита и из хумусног дела, као главних састојака, а затим ксилита,
док фузинит готово изостаје. Основни састојци се смењују у виду трака
и прослојка те отуда угаљ има тракасту структуру.Боја угља је мрка до
затворено мрка, а огреб угља је такођер мрк.
Структура угља је сложена-делом плочаста и влакнаста, а делом
зрнаста. У оквиру техничко-хемиских анализа угља и физичко-механичких
испитивања одређивани су основни параметри при чему је утврђено да се
садржај влаге креће у границама 11,70-39,40 (просек 25%), а запреминска
маса од 1,09-1,35 (просек 1,25 т/м3).
Квалитативне особине узорака угља су:
пепео 13,09-36,29% (просек 23,10)
сумпор 1,3-4,29%
сагорљиви сумпор 0,7-4,39%
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-

садржај сумпора у пепелу 0,26-0,70 %
C-fix 12,94-32,49%
DTE 7890-18248 kJ/kg (просек 11.637 kJ/kg)

Угаљ без влаге и пепела има доњи топлотни ефекат од 23.800-26.880
kJ/kg (просек 25.840 kJ/kg)
Према елементарним анализама узорака угља укупни угљеник, водоник
и азот-кисеоник за угаљ са доставном влагом креће се у границама:
C=19,8 до 35,79%
H= 2,26 до 3,43%
H+O=8,90 до 15,71%
Анализе пепела су показале следећи садржај појединих састојака:
SiO2=30,42-59,10%
Fe2O3=4,20-19,20%
Al2O3=12,55-33,21%
CaO=3,90-19,96%
MgO=0,42-7,92%
SO3=2,03-15,64%
P2O5=0,06-0,46%
TiO2=0,28-1,63%
Na2O=0,20-1,35%
K2O=0,51-3,14%
Реакција је изразито кисела до слабо базна. Анализа топљивости
пепела урађена у оксидационој атмосфери показала је следеће:
-

почетак синтеровања 860 0-1.0800

-

тачка омекшавања 990 0-1.2400

-

тачка полулопте 1200 0-1.4100

Тачка разливања је релативно висока тако да угаљ при сагоревању
не ствара згуру на решетки. Такођер је утврђено да је угаљ овог лежишта
битуминозан и садржи органску супстанцу (кероген) из које се путем
суве дестилације издваја сирово уље (битумен). Садржај сировог уља
одређен путем швелних анализа по методи Fischer-a на узорцима угља из
три бушотине, износио је 4,43%; 2,89%; 5,6%. Ово указује на могућност
брикетирања угља без употребе везива, а што је веома интересантно са
становништва цена и тржишта.
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ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА УГЉЕНОГ СЛОЈА И
ПРАТЕЋИХ СТЕНА
У погледу физичко-механичких особина углавном су испитивани
узорци угља, док су испитивања узорака подине и кровине изостала. О
њиховим својствима за сада се може говорити само на основу врста стена
које граде подину и кровину. Непосредну кровину чини бели лапоровити
кречњак, а дубљу лапорци, кречњаци и пешчари, те се може закључити да
су кровинске стене „добра“ радна средина у избору система откопавања и
израде рударских просторија. Непосредну и основну подину чине глиновити
материјали и собзиром да глина поседује изразито пластичне особине то
у додиру са водом бубри и повећава запремину те утиче на деформације
подграде рударских просторија, или „тоњење“ секција хидрауличне подграде,
што чини неповољну радну средину.
ОЦЕНА УПОЗНАТОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР СИСТЕМА
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Сумирањем резултата досадашњих истраживања, може се рећи да је
изузев откопног блока II, претенциозно одређивати систем експлоатације,
целог лежишта те је неопходно извршити додатне истражне радове
дубинским бушењемТакођер проблем представља изграђеност објеката-сеоских
домаћинстава у јужном делу (откопни блокови III и IV) и делимично у
делу I откопног блока. Ово изискује ново картирање и процену количина
угља које ће остати у заштитним стубовима или трошкова измештања
објеката, те ће се практично извршити прекатегоризација укупних резерви
угља у лежишту. Блок II и поред чињенице да најдубље залеже ( од 210370м) према резервама угља (18.453.260 тона или 55 % укупних резерви
у лежишту), дебљини угљеног слоја (9,90м средња вредност) и средњој
вредности DTE од 11.177 kJ/kg, је најперспективнији са аспекта могућности
организовања производње. Такођер, угљени слој није до краја оконтурен у
правцу северозапада и делом запада те је реално очекивати увећање резерви
угља овог откопног блока.
Отварањем и разрадом блока II стварају се услови и за несметано
захватање резерви угља у осталим блоковима. У првом реду блок I се
директно наслања на блок II и има утвђене резерве угља од 6..044.350 тона
(18%) укупних резерви лежишта), а што даје значајну предност северном
пољу мелничког лежишта у односу на јужно поље.
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Може се оценити да досадашњи степен упознатости природногеолошких услова реално допушта израду техничке документације на нивоу
студија изводљивости за откопни блок II, а са мањим обимом истражних
радова и блок I. Оцењујући свеукупност свих утицајних захтева на избор
решења отврања лежишта предност треба дати отварању израдом паралелних
косих просторија-нископа са површине на источној страни усмерених према
западу и допирањем у блок II где би се формирао први експлоатациони
хоризонт. У оквиру ових радова отварања израдиле би се и ветрене и
транспортне везе, вентилациони канал и просторије система одводњавања,
при чему би укупни обим радова отварања износио 3234м.
Природно-геолошки услови блока II допуштају да се методама
механизованих широких чела могу захватати резерве угља од 16.060.000 тона,
док би се делови слоја у овом блоку откопавали стубним методама и кратким
механизованим откопима. Да би се овладало у потпуности технологијом
механизованих широких чела неопходно је да се у првој фази, која би трајала
3-5 година, откопавање врши са једном широкочелном откопном јединицом,
а након тога би се увело у истовремени рад и друго чело чиме би се увећао
обим производње, зависно од потребе тржишта .
Прелиминарним проценама може се производња једног чела у
почетној фази димензионисати на величину од 330.000 т/год и уз количину
угља из припреме 40.000 т/год, укупна производња би износила 370.000 т/
годишње.
ЗАКЉУЧАК
Резултати до сада извршених истраживања у лежишту мрког
угља „Мелница“ указује на оправданост приступања радова отварања и
експлоатације применом система са механизованим откопима. Овим би се
постигао капацитет производње који би био троструко већи него што је то у
сада у највећем јамском отвору- руднику Соко“.
Извршене анализе садржаја битуменозне материје у угљу указују на
могућност брикетирања угља без везива тако да би укупна производња ове
јаме као финални производ имала брикет.
Приоритетно је да се наставе додатна истраживања како би се
након израде Студије изводљивости приступило изради Главног рударског
пројекта.
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ДИСКУСИЈЕ

Поштовани колега Ивковићу,
Прво желим да Вам честитам на организацији стручног скупа
24.12.2012. године коме су присуствовали углавном сви који се баве
подземном експлоатацијом угља у Србији. Организација скупа била је
одлична.
Моје колеге и ја смо за скуп урадили рад
МЕХАНИЗОВАНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА У РУДНИКУ
„СОКО“, ШАНСА ЗА ОПСТАНАК И ПРОСПЕРИТЕТ ПОДЗЕМНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У СРБИЈИ презентован од стране колеге
Кокерића, који је највише и радио на истом.
За саветовање сам припремио дискусију на исту тему, али не знајући
протокол нисам се пријавио Председништву те дискусију нисам изнео, па
вам по договору достављам у писменом облику и молим Вас да је, уколико
је то предвиђено и могуће уврстите у Зборник саветовања.
Стратегија развоја РМУ „Соко“ дефинисана је Инвестиционим
програмом 1993. године који је усвојен на Стручном савету ЈП ЕПС.
Инвестициони програм актуелизоиван је 1996. године и иновиран 2002.
године. Основн аконцепција програма је отварање источног поља и он
аје остала непромењена, а прошла је стручне оцене и процене неколико
генерација инжењера на РМУ „Соко“. Дакле, стратегија развоја РМУ „Соко“
опстала је 20 година, што указује на то да је технички добро конципирана.
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За 20 година у РМУ „Соко“ према Инвестиционом програму изведени
су рударски радови I фазе отварања Источног поља у физичком обиму од цца
2000 м, што је 100 м годишље. За почетак експлоатације у Источном пољу,
према идејним решењима, потребно је урадити још цца 4000 м просторија
отварања и припреме. Отварање Источног поља, где имамо сигурне резрве
квалитетног угља, омогућава се рад рудника неколико деценија са дупло
већом производњом од садашње.
Резерве угља у ОП-4, где се тренутно одвија експлоатација
угља, омогућавају рад руднику до 2017. године, и то уз стално присутну
потенцијалну опасност од продора воде у рударске радове у количини која
би могла онемогућити даљу експлоатацију угља у ОП-4. Иако се у РМУ
„Соко“ ради одговорно и остварује се физички обим планиране производње,
ниво реализованих инвестиција у последњих 20 година објективну слику
стања у РМУ „Соко“ чини далеко од добре.
Уколико се до априла 2013. године не наставе рударски радови
отварања Источног поља, у РМУ „Соко“ ће се 2017. година доћи до прекида
производње. Паралелно са тиме морају да се дефинишу техничка решења
другачијег начин аизраде јамских просторија и експлоатације угља у
источном пољу, што по мени подразумева доношење јасне одлуке коморно
стубне методе откопавања. Дакле већ 2013. године имаћемо јасну слику
о будућности РМУ „Соко“ која ће зависити од зрелости и одговорности
одлука која се морају донети почетком наредне године.На скупу је од стране
представника министарства, , презнтован одлука о изради нове стратегије
реструктурирања и саопштене су главне смернице нове стратегије. Било би
неодговорно коментарисати стратегију пре него што је добијемо на увид,
али ја морам да кажем следеће:
Ово је , за мање од 10 година, трећа стратегија која ће бити урађена
за ЈП ПЕУ, што недвосмислено наводи на закључак да ми као предузеће
још увек немамо јасну визију у ком правцу треба да идемо. Сматрам да је
неопходно, поред синдиката и представника владе, у израду нове стратегије
укључити најбоље кадрове из ЈП ПЕУ и за стратегију, пре свега, обезбедити
широк концензус стручних лица која се баве подземном експлоатацијом
угља.
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Још једном поздрављам организацију стручног скупа, са жељом да не
буде само још један у низу скупова после којих нема конкретних резултата
и потеза. Уколико из оваквих скупова не произађу конкретни потези н
аунапређењу ПЕУ, онда ни сам скуп нити наши радови немају никаквог
смисла. Као инжењери морамо себи поставити питање има ли смисла бавити
се и даље подземном експлоатцијом угља на начин како то сада радимо или
коначно нешто мора да се промени.
У том смислу предлажем да се врши периодична анализа реализације
закључака који су донешени на ово скупу.

				

Срећно!

				

Технички руководилац РМУ“СОКО“

				

Раде Губеринић,дипл.инж.руд.
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Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина и ЈП ПЕУ –
Ресавица, у сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије и уз подршку
Министарства енергетике, развоја и животне средине и Привредне коморе
Србије, одржао је 24.12.2012. године Национално саветовање на тему:
„Подземна експлоатација угља у Србији - стање и основи стратегије
развоја“, те су на основу изложених реферата, предлога, мишљења и
сугестија учесници усвојили следеће:

ЗАКЉУЧКЕ И ПРЕПОРУКЕ
- Учесници саветовања су се кроз изложене реферате (стручне радове)
и дискусије упознали са стањем производње и пословања рудника са
подземном експлоатацијом у последње две деценије, као и потребом
интензивнијег развоја подземних рудника угља.
- Оцењено је да рудници послују са низом проблема узрокованих
недостатком, у потребном обиму, финансијских средстава за
инвестирање у развој нових откопних капацитета и набавку
нове савременије опреме, а да су диспаритети цена енергената и
репроматеријала јако изражени те уз постојеће цене угља и редовнија
инвестициона средства државе ограничавајући фактори за економично
пословање и обезбеђење континуитета експлоатационих радова.
- Енергетска позиција угља као основног домаћег ресурса, отежани
услови увоза, захтеви тржишта расположиве резерве, изграђени
руднички инфраструктурни објекти и рударска традиција упућују
на потребу развоја подземних рудника угља у активним лежиштима
са већим резервама и етапног отварања рудника у сада неактивним
лежиштима.
- Досадашњим истражним радовима процењено је да су у активним и
неактивним лежиштима угља, а која су по својим природногеолошким
карактеристикама предиспонирана за системе подземне експлоатације
сконцентрисане резерве угља од скоро милијарду тона.Значајан
енергетски потенцијал чине и резерве уљних шкриљаца, за које
треба изнаћи решења валоризације како би се удовољили економски,
сигурносни и еколошки фактори.
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- Низак степен маханизованости технолошких фаза процеса подземне
експлоатације угља узрокује високо учешће тешког физичког рада,
ниску производност и продуктивност и негативне финансијске
перформансе, те је неопходно што пре започети са набавком нове
савременије опреме и то посебно за израду рударских просторија,
допреме репроматеријала, превоза људи кроз јамске просторије,
јамско истражно бушење и осавремењавање метода откопавања.
- У већем делу активних лежишта преостале резрве угља су пред
исцрпљењем и нема оправданости даљег инвестирања у исте, те треба
у њима радове откопавања постепено приводити уз обавезне мере
санације деградиране животне средине и распоређивања запослених
у друге руднике.
- У лежиштима угља са већим резервама (као што су Соко, Штаваљ...)
производњу угља треба организовати у више реона или делова
лежишта, што би допринело повећању капацитета производње и
новог упошљавања радника. Такође, приоритетне су активности које
би довеле до отварања новог (нових) рудника у неком сада неактивном
лежишту.
- Држава као власник природних добара односно угља и рудника треба
значајније помоћи текуће пословање активних рудника и отварање
нових, већим инвестиционим улагањима, а што сигурно има своју
пуну оправданост. Постоји у досадашњој прекси у разним земљама
више модела разрешења овог проблема.
- Безбедности и здрављу на раду, као и заштити животне средине мора
се посветити дужна пажња, како предузимањем прописаних мера
тако и наставком започетих студиолошких истраживања како би се
потпуније дефинисале техничке мере заштите, адекватне условима
рада у нашим лежиштима. Рудници морају појачати рударски
инжењерски кадар пријемом младих инжењера.
- С обзиром да је угаљ необновљиви природни ресурс то је неопходно
при експлоатацији побољшати степен искориштења. Везано са овим
је и проблем да при постављању, власничких модела над рудницима
и лежиштима угља држава увек има већински удео, као и у односу на
стратешке партнере.
196

- Оцењено је да би у циљу постизања боље ефикасности угљарске
индустрије било целисходно сагледати могућности организационог
повезивања површинских и подземних рудника у неки од прикладних
модалитета.
- Учесници су констатовали да пословодне структуре предузећа ЈП
ПЕУ и органи ресорних министарстава треба да делују на активности
Комитета за подземну експлоатацију минералних сировина, посебно
формирањем стручних тимова за одређене активности, јер се ради о
доказаним стручним лицима са дугогодишњим радним искуством у
подземној експлоатацији.
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