спорт

број 11

6. август
Дан рудара Србије
Златан Антић
Шеф кабинета директора ЈП ПЕУ

Пре тачно 60 година, Извршно веће НР Србије
донело је одлуку о проглашењу 6. августа за Дан
рудара Србије. Било је то 16. марта 1955. године. Од
тада до данас, сваке године, рудари Србије с посебним осећањима прослављају и обележавају свој
дан. То је дан када желе поносно да истакну свој мукотрпни и часни позив.
Као и свих претходних година, за обележавање
Дана рудара Србије припремљен је разноврстан културно-уметнички и спортски програм. После више
од десет година обновљена је бина код ресторана
ДИТ и уређен је простор за обележавање 6. августа.
Програм прославе почео је 1. августа традиционалним сусретима у Сењском Руднику и Равној Реци,
а у вечерњим сатима на летњој сцени код ДИТ наступ су имали домаћини КУД „Бранислав Нушић“ и
гости КУД из Соко Бање.
Спортске приредбе су имали фудбалери ФК РЕМБАС са гостујућом екипом „Раднички“ Свилајнац и
рукометаши РК РЕМБАС са гостима из Прокупља.
У Водни је одржано такмичење у рударској дисциплини 3. августа, а код ДИТ-а је одржана „I
гулашијада Ресавица 2015“ са многобројним такмичарима и посетиоцима. У вечерњим сатима, КУД из
Власотинца је приредио концерт народних песама и
игара.
Наравно, као и сваке године, у мотелу „Ђула“
организована је прослава за нове пензионере који
су од прошлог 6. августа до сада стекли то звање.
Театар „Ресава“ из Деспотовца извео је позоришну представу 5.августа у Дому културе у Ресавици.

Својим суграђанима представили су свој наступ
и каратисти КК „Ресавица“.
Директор ЈП ПЕУ приредио је свечани ручак у
ресторану „Лисине“ за бројне госте, 6. августа у 14
часова.
Од 18 часова кренуо је дефиле фолклорних
ансамбала из Делиблата, Сладаје, Стрмостена и Ресавице од Дома културе до летње сцене код ДИТ-а,
где су пред многобројном публиком приредили прелеп програм.
У 20 часова простор испред летње сцене био је
препун људи. Уследио је величанствени наступ
оркестра Бобана Продановића и вокалних солиста
Биљане Јевтић и Александра Илића. Грађани и рудари коментаришу да је ово била најлепша и најпосећенија прослава последњих година. Наши рудари
су то и те како заслужили.
На крају, остаје ми да одам захвалност сарадницима на припреми и реализацији програма обележавања Дана рудара Србије, господину Петру Миладинову и господину Срђану Пејићу.
Рудари, желим Вам срећан празник уз рударску
химну:
Нек рударе увек прати слава,
Позив тај је понос свију нас,
У зноју врућем и без светла дана,
Њихов рад је домовини спас!
Зато синовима рудника и рова,
братски руке стиснимо сви,
Нек живе век,
Нек живе век,
Нек живе век,
Рудари ! ! !

ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ - Број 11, септембар 2015. године

RUDARI SU KAO

SPARTANCI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПОЛОАТАЦИЈУ УГЉА
Информатор ЈП ПЕУ „Рударски гласник", уредник Дејан Радуловић
сарадници: Мирослав Николић, Златан Антић, Јелена Тимотијевић, Бранко Пешић,
Данијела Трајковска, штампа „Фемили прес" Крагујевац, број 11, година 2015.
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Реч уредника

реч уредника
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Дејан Радуловић

Све почиње промишљањем, потом се мисао претвара у реч, а
реч у дело. Наровно, разлика је велика између мислити и промишљати. Мисле сви али немају сви добре и здраве мисли, промишљају утемељени који добро сагледавају ствари и добро анализирају последице мисли које би да претворе у речи. Ајде да упростимо. Некад су људи мислили да је добро направити фабрику, биће
посла, плата, некаквог живота. Нису промишљали да ли те фабрика
већ постоји негде, да ли има конкуренцију, да ли ће да загади природу и коначно, колико ће да траје. Онда су њихову слабу мисао
прихватили људи па су напустили земљу, кућу, место и јурнули у фабрику. 30 година касније, фабрика је пропала, земља је остала пуста,
природа девастирана а људи без посла. То је донела нездрава и непромишљена мисао. Дакле, мисао је све или још боље, Идеја је та која покреће.
На жалост, Србија је људе са идејом у последњих 70 година игнорисала. Они који су упозоравали на лоше одлуке а при том сугерисали шта је добро, мање више су склањани, наравно ако се нису
прилагодили онима који су само мислили али не и промишљали.
Људи визионари су сматрани чудацима, лудацима и њихова судбина у гомили непромишљених била је запечаћена. Тако смо добили
велики одлив мозгова и бег младих људи ка беломе свету. Тако нас
је негативна мисао водила у неизвесност а непромишљеност у колапс. Да није тако, одбацили би разуларене тв емисије од којих нико
добро није видео и прихватили сасвим другачије вредности. Тражили би природу, тражили добре савете и идеје које би нам живот
учиниле бољим. У Словенији, у Велењу, људи су идејом претворили
старе руднике у изузетно атрактивну туристичку понуду. Улазите у
јаму као да гледате добар филм. Тако им годишње дође 30.000 туриста који у њиховом месту троше новац. Градић су дотерали тако да
се ни пикавац не може видети ни на трави ни на бетону. Онда је Велење проглашено за најсређенији град у Европи, пазите, рударски
град. Дакле, здрава Идеја је донела бољи и лепши живот свима.
Недавно смо имали Међународни витешки турнир у Деспотовцу, у
нашој Манасији. Ево промишљања. Идеја је стигла из манастира од
утемељених људи, реализовали су је они који су схватили шта
добра идеја значи, не само сад, већ дугорочно. Засијала је Манасија,
хиљаде људи је дошло, странци су одушевљено причали о нашој
природи. Добра реч се далеко чује и... ево људи, ево туриста, ево
здраве слике коју смо послали у свет. Тако треба гледати напред и
тако ваља чинити, не да би било добро само данас већ и за много година унапред, То је промишљање.
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Стеван Џелатовић,
в.д. директора ЈППЕУ Ресавица

Рудари су као
Спартанци
Дејан Радуловић
Нагомилани проблеми, застарела технологија, тужбе рудара за сменски рад, које као
мач стоје изнад ЈПППЕУ Ресавица, недостатак
потребног репро-материјала и још много тога, створило је атмосферу неизвесности.

То је разлог да поразговарамо са в.д. генeралног директора ЈППЕУ Ресавица, господином
Стеваном Џелатовићем, коме је свакако у поменутом амбијенту најтеже, можда баш зато
што сви очекују одговоре.
Огромна неизвесност влада међу рударима
последњих месеци. Питање које постављају је
просто: шта ће бити?

септембар 2015.
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- Оно што је у овом тренутку најважније
је то да ниједан рудар неће остати без посла.
Ово није популистички одговор, иза овог
одговора стојим као човек и као директор
јер иза њега стоји и држава. У ком организационом облику то ћемо видети, али рудари
не треба да брину, то је сигурно.
Министар рударства и енергетике, господин Антић, је недавно изјавио да држава не размишља о повратку ЈППЕУ Ресавица у систем
ЕПС, што је свакако била жеља и синдиката али
и запослених.
- Колико је мени познато, Министарство
привреде је послало извидницу у суседне
земље како би видели моделе приватизације и реструктирирања рудника, те проверили модел припајања рудника Електропривреди Босне, што је, као што видите, тамо
било могуће. Проблеме рудара и подземне
експлоатације данас држава не ставља под
тепих. Два министарства, привреде и енергетике, се баве проблематиком великог система као што је ЈППЕУ Ресавица. То је добар
знак и добра воља коју поздрављам.
Ми одлазимо за Пољску и Чешку са сличним циљем, да видимо њихова искуства са
рудницима и начине на које државе у тим
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земљама помажу. Паралелно са тим траже се
потенцијални партнери. Дакле, тренутно је
у току једна озбиљна и свеобухватна акција
која негде мора да да резултате.
Има ли нешто што ви знате, а рудари не
знају?
- Верујте, ништа није сакривено. Транспарентно смо говорили о проблемима и
акцијама које предузимамо. Оно што ја будем сазнао, а везано је за ЈППЕУ Ресавица,
знаће и рудари, то одговорно тврдим.
Често рударе поистовећујете са Спартанцима.
- Увек понављам да онај ко није ушао у
јаму не зна истински ни какав је то посао ни
колико је тежак. Да бисте га радили, да бисте
годинама били у мраку са застарелом технологијом, потребан вам је склоп Спартанца, у
сваком погледу.
Знате, рудари се помињу углавном кад се
дешавају несреће, њихова имена су непозната, баш као и њихови животи. У ствари, кад је
почињало ново доба, баш они су ти који су из
јама доносили светлост. Јединствени кад је
најтеже и храбри кад је најопасније, неумољиви кад је у питању опстанак камарата и
њихових породица, баш као Спартанци.

занимљивости
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Горња Ресава
Горња Ресава географски обухвата предео од самог извора Ресаве па до краја кањона Манасија, код
самог манастира Манасија. Горња Ресава је, захваљујући природном богатству и културноисторијском и индустријском наслеђу, изузетно богата и разнолика. Природне лепоте, као што су брдско-планински предели, разноврсност флоре и фауне и речни токови, карактеришу предео који је изузетно привлачан за планинаре, археологе, антропологе, културологе... Како и не би кад се на малом
простору налази толико велики број споменика културе и природних добара. Споменици културе су:
Манастир Манасија, Бела црква, Александров поткоп, Сењски Рудник, зграда Народне библиотеке,
Музеј рударства, Стара манастирска воденица, Идимум, Пасуљанске ливаде. Меморијални споменик је
Мијајлова јама. Објекти градитељског наслеђа
сакралне архитектуре су цркве у: Дворишту, Медвеђи, Равној Реци, Стењевцу, Стрмостену, Витанцу, Миливи, Сењском Руднику и Великом Поповићу. Као
споменици народног градитељства заштићено је
десет објеката, а као профана градска архитектура
једна улица са шездесет седам објеката.
Заштићена природна добра:
Регионални парк: „Горња Ресава“ са 10.000 ha
од чега под шумом 6.800 ha.
Резервати природе: Клисура Ресаве 884 ha,
Клисура Суваје са 259 ha, Винатовача са 37 ha и
хидрокомплекс Лисине са 2,2 ha.
Споменици природе: Ресавска пећина, Радошева пећина, пећина Велика Атула, Јама Вртачеље, Велико врело, Бушан камен и Ивков
понор.
Територија Горње Ресаве, заједно са Јужним Кучајем и Дубашницом, би у будућности требало ба постане национални парк. Србија има 7% територије
под заштитом првог степена, као национални парк,
а захтеви Европске уније налажу да то буде 12%. С
обзиром на захтеве Европе и чињеницу да је у Србији ово можда једино место које може да задовољи
критеријуме националног парка, шансе да то заиста
и постане су велике.
Разноврсност рељефа омогућио је пределу Горње Ресаве да постане полигон за обуку разних
организација и клубова. Овај крај је и званично

постао полигон за обуку спелеолога. На Бељаници и
суседним кучајским планинама постоји преко 150
пећина и јама, од којих је 126 испитано. Овде се, уз
Словенију, налази највећи број пећина и јама у
Европи.
Територија Горње Ресаве и Јужног Кучаја поседује измећу 700 и 1.000 км путева. Путеви нису асфалтирани и као такви су пружили могућност да крај
постане и најбољи полигон за монтибајк (MTB) спортове у Србији. Има и терена за екстремни (MTB) као
и мотокрос (МС) спортове, АТV вожње, џипијаде и
могућности за развој зимских спортова, пењачких
дисциплина, параглајдинга...
Простор пружа могућност бављења разним спортовима, као и могућност за пласирање нових пројеката из разних области, али ни за шта нема више
простора него за уживање у природи. У начелу, овај
текст је у потпуности посвећен уживаоцима природе свих профила, па све што у њему пише се лепо
може искористити приликом пешачења по горњересавском и кучајском крају. За све путеве и влаке
заслужна је експлоатација дрвне масе. Од 86.674 ha
којим газдује шумска јединица „Јужни Кучај“
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Деспотовац, обраслих површина је скоро 92%, од
чега 66% на обронцима планине Јужни Кучај. Под
високом шумом је 22.697 ha са дрвном масом од
5.268.172 м3. На овом подручју, по хектару има 1.232
м3 са прирастом од 6 м3 годишње. Годишњи прираст
из државних шума износи 175.563 м3, а сече се
100.000 м3 или 57% годишњег прираста. Нама остаје
само то да верујемо званичним подацима и да се тешимо да робовске експлоатације шума нема. За приватне и манастирске шуме нема оваквих података.
Почетак планинарства у Ресави је управо и почетак планинарења у Србији. Верује се да је зачетник планинарства у Србији Јулије Драшкоци, апотекар који се 1875. године доселио у Свилајнац.
Организовано планинарење се везује за његовог сина Ивка Драшкоција који је рођен 1894., а планинар
је постао 1912. године. После ослобођења од фашизма 1945. године, Ивко је основао планинарско друштво „Бељаница“ и саградио планинарски дом и дечије одмаралиште у близини ушћа Суваје у Ресаву.
Дом се и данас користи као полазна тачка за разне
атрактивне туре по Ресави. У знак сећања на Ивка
Драшкоција, Србија и њен народ су једном од најдубљих понора у Србији дали име Ивков понор. Ивков
понор је заправо понор реке Речке која тече, као једна од ретких река, на кречњачкој громади Бељаници на око 1.000 м нв. Извориште јој је на 1.060 м нв, а
понор на 990 м нв. Топографски припада сливу Млаве, а хидролошки сливу Ресаве. Ивков понор је испитан до дубине од 156 м, а заштићен је као пећина на
преко 830 м нв заједно са пећином Буковик, Тубића
пећином и ушачким пећинским системом. Поред реке Речке на Бељаници теку још две реке Бусовата и
Речке жагубичке.
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Витешка Манасија

занимљивости

број 11

број 11

што нам није добро, зашто
не идемо напред као други
народи, зашто не остављамо трагове као мудри Стефан.
Деспот је тачно знао
шта хоће, имао визију, ослањао се на паметне и мудре
људе, деспот је поштовао
Идеју.
У време ово, време наше, идеја је успела да се пробије иза зидина деспотове
Манасије. Искра је синула и
нашла пут, људи су је препознали. Година 2015. биће
упамћена по Идеји која је
реализована, биће упамћеФотографије: Синиша Љубисављевић, Деспотовац
на по догађају који нас је
бар на трен вратио деспотовој Србији, коју је свет препознавао и поштоДејан Радуловић
вао.
Кад би деспот Стефан неким
Један млад човек, Владимир Благојевић,
чудом дошао у време Србије данас
поета и писац, разумео је идеју монахиње Паи видео територију коју нам је
вле да витезове Европе окупи у Манасији. Друоставио, уследило би једноставно
ги млад човек, кога су ветрови некако угурали у
питање:
политику, о витезовима у Манасији је имао нео- Где је отишао народ Ресаве,
дсањан сан - Никола Николић, потпредседник
где су млади људи којима је за
Општине Деспотовац, је такође велики заговоживот намењена једна од нарник повратку традицији. Све то подржао је кајздравијих територија у Србибинет председника Републике, а причу о витеји? Зашто је тако? Зар крај који
зовима тамо где треба гурала је госпођа Станиима благородну Манасију, Раваслава Пак са своницу, манастир Св. Сисоја, Лисијим тимом. Наране, шуме Винатоваче, Ресавску
вно, Општина Депећину, Миливску клисуру, није
спотовац је учипогодан за живот. Зар људима
нила онолико котреба више и шта је то боље и
лико је могла. Мавише?
шине су раскрчиНа то питање било би тешко
ле пут, у подножју
дати одговор великом европском
куле направљено
витезу.
је борилиште, неУ периоду од 15. века до дадалеко од мананас, негде се загубила нит која нас
стира све је било
повезује са прецима, некако је пуспремно да дочетоказ зарастао у коров, баш као и
ка европске витекуће и имања наших дедова, неказове.
ко смо залутали на мапи оставље- Ово је заине нам традиције. И сад, 600 и куста велики догасур година касније, чудимо се зађај за нашу малу

занимљивости

Никола Николић,
један од иницијатора манифестације

и сиромашну општину, ово је заправо пример да се уз добру вољу и рад ствари могу
променити на боље - казао је Никола Николић у порти Манасије. Он је додао да општина
са оваквим туристичким потенцијалима не сме
да пропадне, да свету уз добар маркетинг можемо да покажемо каквим ресурсима располажемо и да је јасно као дан зашто је деспот Стефан Лазаревић волео Ресаву и ту оставио један
од најлепших средњевековних споменика културе.
Значај догађаја и манифестације под називом Међународни витешки турнир „Деспот
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број 11

занимљивости

број 11

Резерве и квалитет угља
рудника мрког угља „Соко“,
покретач развоја рудника
са подземном
експлоатацијом у Србији
Мр Слободан Кокерић,
дипл. инж. руд.

Стефан Лазаревић - Just Оut“ посебно је уприличен доласком председника Републике Србије,
Томислава Николића, председника Републике Српске, Милорада Додика, и бројне делегације амбасадора и конзула у Србији. Пре свега,
одзив учесника, витезова, за овај први турнир
био је сјајан, било је чак 12 држава, а специјални
гости били су монаси Шаолина из кинеског манастира. Било је ту и сјајног културно-уметничког програма који су припремиле музичке групе из Украјине, Француске, Србије...
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Посебан печат читавој манифестацији дали су најбољи српски каскадери.
Борбе које су се одвијале у подножју Манасије деловале су готово као у средњем веку, а
витешко село као из филмова. Људи су могли да
се упознају са средњевековним оружјем, да се
фотографишу са витезовима, да гађају луком и
стрелом и, коначно, да уживају у програму.
У једном тренутку прилаз Манасији је био
немогућ, на трибинама је било више хиљада
људи. Гореле су ватре на мачевима, севали
оклопи на витезовима, одјекивали звуци метала који је
ударао о метал. Три дана манифестације није било довољно, бар не по интересовању. Витезови су пробудили
наслеђе, средњевековна музика никог није оставила равнодушним, а Манасија је сијала исто као у време деспота
Стефана.
И сад, на крају текста, можда можемо деспоту Стефану Лазаревићу да кажемо да
смо се сви заједно пробудили.
Можда ће следећа година бити још боља, а можда сви будемо бољи...

Када се мушко дете роди у околини рудника
„Соко“, отац му уместо звечке поклања килавицу, деда рударску секиру, стриц лопату сиротанку и причу
о руднику, а комшија попије мученицу за здравље и
дуг живот. По првим корацима, двориште му постаје
руднички круг, где се, играјући се комадићима угља
у угљеној прашини, формира у наследника славних
руда-рских предака које је Читлук изнедрио у дугој
историји рударења. Слуша свакодневно речи рудара
који после напорног јамског рада испијају пиво у
оближњој сеоској задрузи, како им је угаљ извор и
смисао живота, да угаљ не смрди, да мирише боље,
лепше и снажније од свих мириса произведених у
француским парфимеријама. Али слушао је и речи
сумње о престанку рада рудника, скоро нечујне,
кроз зубе изречене, као да се плаше да их неко не чује и прекори, због призивања судбине. А има ли горе
судбине од губитка хлеба на кућном прагу? Нема,
драги моји камарати. Зато смо ми ту да својим радом, знањем, дисциплином и одговорним радом, сачувамо „опаве“ и ово црно злато под читлучком смоницом, које живот значи локалном становништу,
региону и држави Србији.
Каква је судбина једног од најперспективнијег
рудника у Србији са подземном експлоатацијом
угља, покушаћу да у реченицама које следе, прикажем и приближим камаратима који раде у саставу ЈП
ПЕУ Ресавица.
Перспективу и развој рудник „Соко“ заснива на
овереним геолошким резервама и квалитету мрког
угља, тржишту готовог производа и кадровском потенцијалу. Оно што недостаје је осаврeмењавање
технолошког процеса експлоатације угља - механизована израда јамских просторија и откопавања.

Краjњи циљ нових технологија је повећање динамике израде и стабилности јамских просторија, повећање производних капацитета са тренутних
125.000 на 300.000 тона на годишњем нивоу, повећање радних учинака, сигурности и безбедности рудара, минимизирање технолошког процеса минерских радова и употребе експлозивних средстава и,
најбитније, побољшање пословање рудника „Соко“,
што ће знатно утицати и на пословање ЈП у целини.

Потенцијалност басена
Сокобањски басен захвата скоро једну половину територије општине Сокобања. Међутим од око
200 km2 колико се налази под неогеним наслагама,
истражен је само мањи део истог, око 10 km2,сабилансираним резервама од 54,7 милиона тона у атару
села Читлука, крајњи источни део басена, са коефицијентом концетрисаности резерви (Елаборат из
2011. године) од 26,5 t/m3.
Када говоримо о потенцијалности Сокобањског
басена, треба нагласити да се иста базира искључиво на развићу „читлучке угљоносне серије“ - средњи
миоцен М2, са главним угљеним слојем који се годинама експлоатише у крајњем источном делу у лежишту рудника „Соко“. Млађа врмџанска серија такође
има широко распрострањење, са локално развијеним слојем лигнита (дебљине 3,0-8,0 m, у атару села
Врмџе - западни део басена), који се у овој фази са
аспекта оцене потенцијалности ставља у даље приоритете.
Чињеница да се активни рудник „Соко“ налази у
крајњем источном делу басена и да је исти делом
истражен, или бар захваћен истраживањима, потврђује потенцијалност тог дела басена. Kако је у претходном делу текста наглашено, распрострањење
читлучке угљоносне серије захвата читав простор
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Сокобањског басена - тe ће овде бити речи о „потенцијалности“ два условно издвојена дела басена и
то:
Источни део, у којем је на ширем простору
утврђено присуство угља,
Западни део, који није истраживан и у коме
није позната угљоносност. Према томе, читав
сокобањски басен у погледу угљоносности може да се подели на два потенцијална простора:
Угљоносни простор првог (I) приоритета простор источно од Сокобање и
Угљоносни простор другог (II) приоритета
- простор западно од Сокобање.

Угљоносни простор I приоритета
Овај део басена се издваја као простор првог
приоритета са аспекта истражености и захвата површину од око 80 km2. Јужна граница овог простора
дефинисана је јасним контактом неогена и обода басена који се приближно поклапа са трасом реке Моравице; северну границу чине обронци Крстатаца,
Слемена и Ртња; западну границу условно чини Николичевска река, Превалац-Сокобања; источна граница се зауставља на простору Левовика. С обзиром
на присуство угљеног слоја и дебљину неогена и
истражености овај простор првог приоритета смо
поделили на два мања дела: Источни и Западни део.
Источни део захвата простор од око 30 км2,
источно од Сеселачке реке до Левовика. На овом
простору се налази активни рудник „Соко“. На истом
су билансиране резерве од око 54,7 милиона
(А+Б+Ц1) и резерве Ц2 категорије од око 140 милиона тона (бушотина КМ-208, атар села Богдинац) на
северу.
Западни део захвата простор западно од Сеселачке реке (око 50 км2) до Сокобање. Наше уверење је
да се присуство главног угљеног слоја у источном
делу басена на дубини од 50-1000 m, које смо издвојили као I приоритет (потенцијалност) са аспекта
наставка истраживања и даљег развоја и повећања
производње, може сматрати потпуно извесним и реалним на читавом овом простору, што ће обезбедити много веће количине угља од оних које се наводе у овом материјалу.

Угљоносни простор II приоритета
Потенцијални простор II приоритета - западни
део басена, захвата површину од преко 100 km2 од
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Сокобање до Бованског језера. Он није значајније
истраживан, па стога за њега нема довољно података о правој и реалној оцени потенцијалности. Ипак,
чињеница да је на више места овог простора утврђено и регистровано постојање „млађе врмџанске серије“ са слојевима лигнита, а у неким (мали број) бушотинама и део „старије читлучке серије“, упућује
на закључак да се и на овом простору може очекивати присуство главног угљеног слоја.
Ради провере потенцијалности овог дела басена урађен је пројекат „Основних истраживања угља
у Сокобањском терцијерном басену“ са планом да се
до 2016. године на сваком потенцијалном простору
избуши по једна бушотина дубине око 800 m, на
основу чега би се усмеравали будући истражни
радови.

Резеве и квалитет угља
Сагледавајући радове истраживања, отварања
и откопавања лежишта у 2013. години, а посебно на
бази Елабората о резервама у лежишту „Соко“ (децембар 2011. године, стање на дан 30.06.2011.), у табели 1 приказано је стање резерви у РМУ „Соко“ на дан
31.12.2013. године.

Табела 1: Резеве угља РМУ „Соко“ на дан 31.12.2013. године
КАТЕГОРИЈА
А
Б
Ц1
А+Б+Ц1
УКУПНО

ГЕОЛОШКЕ РЕЗЕРВЕ (t)
БИЛАНСНЕ
ВАНБИЛАНСНЕ
354.318
1.922.165
14.269.971
1.055.560
37.160.407
2.977.725
51.784.696
54.762.421

Резултати лабораторијских испитивања квалитета угља у лабораторији рудника говоре да се у руднику „Соко“ експлоатише веома квалитетан мрки
угаљ. Средње вредности анализа квалитета за угаљ
који се пласира за потребе индустрије, термоенергетских постројења и широку потрошњу су:
Влага 19,22
Пепео % 11,83
Испарљиво % 35,80
C-фиx %. 34,47
Сагорљиво %. 70,62
Кокс %. 45,71
S-укупан % 1,70
ТЕГ КЈ/кг 19,506
ТЕД КЈ/кг 18,239

занимљивости

број 11

Перспектива и будући развој
рудника
Перспектива и будући развој рудника „Соко“ заснива се на експлоатацији преосталих резерви угља
постојећом методом и технологијом у откопном
пољу ОП-4 и на отварању и експлоатацији лежишта
угља који просторно припада Источном пољу, применом савремене рударске механизације, у циљу повећања производње, радних учинака
и сигурности
Манастир Манасија
на раду запослених. Угљени слој у наведеном пољу је
моћности 25 m, залеже према северу, нагиба од 35 –
45, са укупним билансним геолошким резервама
угља од 27.500.000 тона, што са годишњом производњом од 300.000 тона омогућује континуирану производњу у наредних 90 година.
Пројектовани модел отварања Источног поља
представља један савремени начин отварања и разраде лежишта, такозваним „подинским“ системом.
Отварање је извршено системом косих саобраћајница са површине (К+397m) и извозним окном
(К+170m) до К-50 m, где је лоциран први хоризонт.
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 m) израдом навозишта на К+170 m,
портала и рударских просторија у дужини од 2.015
m, те 660 m рударских просторија II фазе отварања I
хоризонта (до К-50 m).

Израда навозишта на К+170 м

Пречистач отпадних вода
у зимском периоду

Започети су радови на изради рударских просторија II фазе отварања I хоризонта у дужини од
1.330 m а након тога приступиће се изради припремних просторија до првог широкочелног откопа у
дужини од 2.479 m (што укупно чини 3.809 m). Из
наведеног се може закључити:
Потребно време за израду преосталих 3.809 метара рударских просторија је 4 године (у ово
време су урачунати сви планирани и непланирани застоји у раду), односно до половине 2017.
године;
Три месеца трају припремни радови за широкочелно откопавање (допрема и монтажа МХП,
комбајна са две резне главе, транспортног система, успостављање вентилационог система
итд.).
РМУ „Соко“ се налази на територији прве еколошке општине у Србији, Сокобање. Имајући у виду тај
битан податак, последњих година уложена су знатна финансијска средства са циљем да се смањи негативни утицај рудника на екосистем околине у
смислу утицаја на водотокове, ваздух, тло, а посебно
на животну заједницу у непосредној близини рудника.
У том смислу изграђено је постројење за пречишћавање отпадних и санитарних вода из управнопогонске зграде и уређени су рудничко одлагалиште и Читлучки поток, који пролази кроз круг рудника. Изграђена су и привремена складишта генерисаног отпада (гвожђе, гуме, уља итд.) у складу са
стандардом ISO 14001.

Садашњи изглед навозишта на К+170 м

Главни транспортни нископ ГТН-2

Портал Источног поља

Пречистач отпадних вода
у летњем периоду

септембар 2015.
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