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Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине највећи су економски и еколошки пројекат на Балкану. Кратак спој у мокром електрофилтеру одложио ливење прве аноде у новој топионици. - За сам почетак рада
нове топионице РТБ неће моћи да обезбеди свих 400 хиљада тона концентрата бакра из сопствених рудника,
па је неопходан увоз. - Предстоји излазак из реструктурирања када ће Басен постати јединствено предузеће
које ће имати један жиро-рачун, један надзорни орган, једно руководство...
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Нова ера у историји Бора и

Нова флеш-смелтинг технологија
Нова топионица

РТБ БОР. - Изградњом нове топионице и фабрике сумпорне киселине и
практично је почела будућност Рударско-топионичарског басена Бор. Када
ускоро буде изливена и прва анода по
новој флеш-смелтинг технологији и
када изласком из реструктурирања (до

Благоје Спасковски

краја јуна) Басен постане јединствено
предузеће - после 112 година од почетка
рада почеће нова ера у историји Бора и
РТБ-а. Припреме и за једно и за друго су
у завршној фази.

да ће небо над Бором и околином бити
чисто као и пре отварања рудника 1903.
године. Неће бити ни загађења отпадних
вода и земљишта.
-Сопственим снагама изградили
смо и постројење за пречишћавање
отпадних вода. Утрошили смо свега
1,4 милиона евра, а предрачунска
вредност новог постројења била је
45 милиона. Нико није веровао да
ћемо га завршити за тако мале паре.
Захваљујући њему, отровни метали
биће лагеровани у затвореном систему, остаће у муљу, па прљава вода
више неће одлазити у Борску реку После завршених припрема неоче- напомиње генерални директор РТБ-а.
кивано се десила хаварија која је за неко
време одложила ливење прве аноде у
новој топионици.
-Дошло је до кратког споја у мокром
електрофилтеру, па је изгорела пластична цев која се, иначе, ради код
нас. То ће брзо бити санирано. Свуда
у свету уходавање овако компликованог објекта (и у грађевинском, и у
машинском, и у електро, а посебно у
технолошком смислу) траје шест до
девет месеци. Најважније је да нико
није повређен и да сви желе да прва
анода у новој топионици буде што пре
изливена - каже Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ-а.
За сам почетак рада нове топионице
РТБ неће моћи да обезбеди свих 400
хиљада тона концентрата из сопствених
рудника, па је неопходан увоз.
-РТБ може дати око 250.000 тона
концентрата бакра (око 47.000 тона
Главни горионик
метала), а остатак од 150.000 тона ће
бити из воза. Тешко је произвести - Чим се нова топионица и фабрика
толико концентрата из наших руд- сумпорне киселине уходају, сваке
ника, али још је теже обезбедити га и суботе отворићемо капију да наши
довести са Атлантског океана, из Ка- грађани виде како тешки метали
захстана, Румуније, Швајцарске, или остају на дну језерцета у постројењу
из Бугарске. Ипак, биће довољно кон- за пречишћавање вода и не одлазе у
центрата бакра за рад нове топионице. ваздух.
Нова топионица и фабрика сумпорне
Стратешко партнерство
киселине највећи су економски и еколошки пројекат на Балкану. Технологија
Да би РТБ повећао производњу у
је таква да је систем потпуно затворен и својим рудницима, неопходно је стра-

тешко партнерство за отварање Церова,
Чока Марина и Борске реке. У току је
припрема тендера и већ се појављују
озбиљне светске компаније које су заинтресоване за стратешко партнерство.

Поглед у 1.200 степени

-Тендер ће бити транспарентан
и имаће дуг рок за пријављивање,
мада морамо да имамо на уму да нам
је што пре потребан домаћи концентрат зато што поседујемо добро
рудно лежиште и зато што је већа
зарада из домаћег концентрата него
из увозног. То треба што пре искористити, поготово што има најаве да ће
цена бакра расти. Прогнозе Светске
банке, Сити банке, Стандард банке,
Мецо минералса, Рио Тинта и других
говоре да ће цена црвеног метала до
краја године отићи на седам хиљада
долара за тону да би већ почетком
следеће достигла 7.200 долара. Зато
морамо што пре расписати тендер каже Спасковски. - Очекујем позитиван исход након расписивања тен-

Лонци чекају
бакренац

У новој фабрици сумпорне киселине запалио се део цеви од фибергласа

Штета незнатна, узрок се испитује

РТБ. – Последњег дана марта рано
ујутро, око седам и петнаест, у новој фабрици сумпорне киселине запалио се
део цеви од фибергласа, која повезује

диака, сајт-менаџера канадске фирме
која је и градила нову фабрику, а и била
носилац целог пројекта нове топионице
у Бору, реч је о незнатној штети чији се
узрок још увек испитује.
-Тачно је да је дошло до мањег
инцидента, запалио се део цеви од фибергласа и сва је срећа што је борска
ватрогасна служба реаговала брзо и
на тај начин спречила евентуалну
већу штету. Још увек не знамо зашто
се то десило, истражићемо узроке и
пронаћи извор проблема у току дана.
Оно што за сада могу да кажем јесте
да у овом тренутку ниједан фактор не
указује на то да је узрок био неки „небезбедан услов“ – изјавио је Шедиак.
Надлежни у „SNC Lavalinu”, како
истиче Шедиак, процењују штету и раде
калкулацију материјала који ће бити потребан да се штета санира у кратком
Адел Шедиак
року, а о свим комерцијалним аспекелектростатички филтер са сушним тима ће, у складу са уговорним обаветорњем - опрема канадске компаније зама, разговарати са инвеститором.
„SNC Lavalin“. Према речима Адела ШеМинулог викенда у новој топионици

почело је шаржирање флеш-пећи, односно увођење концентрата. Међутим, инцидент у новој фабрици сумпорне киселине, ма колико да је мали, одложиће

почетак ливења бакра, а ново пирометалуршко постројење одржаваће се у
топлом стању док се не реши проблем у
Г.Т.В.
фабрици сумпорне киселине.
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Рударско-топионичарског басена

и јединствено предузеће

дера и отварања Церова. А Церово ће
нам донети нову количину концентрата и апсолутну попуну капацитета у топионици заједно са развојем
Мајданпека јер ће и у Мајданпеку
бити дуплирана производња. Заједно
са стабилизацијом производње у
Кривељу и са оним што ће дати
Борска река ми ћемо за две до две и по
године имати и вишак концентрата.
Менаџмент Басена, заједно са металурзима, већ сада сагледава могућности
за повећање металуршких капацитета за
петнаестак процената.
-То се већ сада може постићи
повећањем квалитета импута, а

нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, Благоје Спасковски посебно истиче да је обећао да неће бити
отпуштања радника, али ни опуштања,
и да ће РТБ остати државно предузеће:
-Данас имамо нову топионицу, нову
фабрику сумпорне киселине, Церово
које ради и које ће за две године бити
четири пута веће. Имаћемо Кривељ
са 10,6 милиона тона руде за прераду
(већ сада је достигао 10,5 милиона).
Имаћемо Борску реку која ће извлачити 1,4 милиона врло брзо, па тричетири милиона тона руде за петшест година. Имаћемо Мајданпек са ће имати један жиро-рачун, један наддуплом производњом и Чока Марин зорни орган, једно руководство...
-Као
јединствена
компанија
бићемо кредибилни, можемо да се
појавимо на светској берзи и вредност нам може расти. Многоструко
смо повећали вредност РТБ-а у односу
на дан када сам дошао – 27. октобра
2008. године - каже Спасковски. - Посебно честитам економистима и правницима РТБ-а, и захваљујем се БДО-у

тити дуг у седам годишњих или 14
полугодишњих рата. РТБ мора да
плати, али РТБ постаје кредитно способан, може да вуче кредите, наравно,
само за основна средства, а никако
и никада више за плате. Од 2000. до
2008. године 64 милиона евра повучено је за плате. Морамо из овога
извући поуку – не смемо задуживати
фирму, а исплаћивати плате. Морамо
остварити профит, исплаћивати плате

Загревање канала кроз које ће потећи први бакренац

касније повећањем капацитета на
сушачу, појачањем или изменом бренера и повећањем физичких количина које ће ући у пећ. Задатак нам
је да повећамо капацитет нове топионице на 95.000 тона метала или
скоро 500.000 тона концентрата
бакра. Имамо обавезу да радимо на
повећању прихода РТБ-а и повећању
броја радних места за младе људе.
Већим приходом повећаћемо учешће
РТБ-а у БДП-у државе Србије јер
морамо земљи и Влади вратити за
све оно што су помогле. Јер, Влада и
премијер Александар Вучић, кад нам
је било најтеже, донели су одлуку да
нам обезбеде кредит, а не буџетска
средства, за завршетак топионице.
Без тих тридесет милиона евра ми не
бисмо завршили топионицу сигурно
за још годину-две.
Осврћући се на све оно што је
урађено од октобра 2008. (када је дошао
на чело Басена) до завршетка изградње

где намеравамо да за месец дана почнемо доистраживање, па ћемо имати
већу количину бакра. Тиме ћемо
имати веће учешће у БДП-у, што
нам је циљ и обавеза да вратимо
Влади и држави. Када сам дошао на
чело РТБ-а, губитак је био 48 милиона долара да би полако нето добит
расла на 32, па на 42, 46 и 56 милиона долара. Прошле године имали смо
само 3,5 милиона долара позитиве, јер
је мање произведено 4.400 тона бакра
због енормних падавина, нарочито на
мајданпечком и кривељском копу и
прекида струје 5. децембра, па смо тек
пре десет дана у Мајданпеку вратили
производњу на претходни ниво. То
није само моја заслуга него је резултат свих радних људи и Владе Србије.

Обновљено постројење за пречишћавање отпадних вода

из Београда што су квалитетно урадили УППР и, посебно, Влади која
је брзо донела закључак да се умањи
дуг. То је план који даје наду и отвара
врата грађанима Бора, радницима
Басена у Бору и Мајданпеку да РТБ
остаје државна фирма. Убеђен сам да
ће УППР бити усвојен, јер је Влада заинтересована да РТБ остане у стопостотном државном власништву. Дуг
према државним повериоцима биће
конвертован у капитал, а дуг према
комерцијалним повериоцима биће
Јединствено предузеће
дисконтован. Када се тај дуг усвоји
РТБ-у Бор предстоји излазак из и уведе у УППР, онда ће сви они
реструктурирања када ће постати добити гаранцију да ће им се, након
јединствено предузеће. Нова компанија грејс-периода од годину дана, пла-

из зарађених пара. Доста смо у овој
држави делили незарађене плате. Ми
нисмо неодговорни.
У прелазном периоду (од изласка из реструктурирања до формирања
јединственог предузећа) радници Басена
потпуно су заштићени и немају разлога
за бригу јер су потписали уговор о раду
који почива на колективном уговору

Базен са пластичним дном за
прљаву воду и муљ

ПМС-постројења на Церову

који је прихватило више од 90 одсто чланова синдиката.
-Када потписивање колективног
уговора буде завршено, радници ће
бити у здравом односу и немају разлога да се ичега плаше, осим једне
ствари: ако се не ради, неће бити
пара за плате. Ни данашњи просек
плата није довољан, мада је изузетан
у односу на друге у Србији - закључује
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.
Текст: Милољуб Милошевић
Фото: Љубиша Алексић

Нова топионица

Уторак, 31. март 2015. Број 2256, страна 4

РТБ Бор пустио у рад ново

Флеш-пећ потпаљена,

Флеш-пећ коју је инсталирала финска компанија „Оутотек“, а притиском на дугме њено загревање 5. марта покренуо генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски, за три седмице достигла је температуру од 1.200 степени. До краја марта, када је требало да буде изливена прва анода, нова топионица ушла би у пуну кондицију да претапа 30 тона концентрата бакра на сат, али је хаварија у новој фабрици
сумпорне киселине одложила ливење првог бакра. – Након пола века РТБ Бор мења технологију топљења и покреће рад нове металуршке
линије, али заувек мења и еколошке прилике у граду јер му враћа небо какво је имао пре једног века, казао је тада Спасковски
РТБ. – Пети март, када је потпаљена
флеш-пећ у новој топионици у Бору,
остаће упамћен као дан када је РТБ Бор
заувек раскрстио са застарелим начином
топљења бакра и покренуо рад чистих
технологија које ће „очистити“ небо над
Бором и околином од сивих облака сумпор-диоксида, цели век надвитим над
овим крајем.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски, симболичним притиском на дугме, покренуо је тога дана
процес загревања флеш-пећи који ће, како
је тада најавио, трајати пуне три седмице.
-У наредне три недеље флеш-пећ
треба да достигне температуру од
1.200 степени и до краја месеца, када
ће бити изливена и прва анода, биће
у пуној кондицији да претапа 30
тона концентрата бакра на сат. Ово
је историјски тренутак за Рударскотопионичарски басен због тога што
чиста технологија доноси и чисто небо,
али и због тога што ћемо радом нове

топионице удвостручити производњу
бакра, злата и сумпорне киселине.
Хвала свима који су помогли да до
овога дође, пре свих Влади Србије и
премијеру Александру Вучићу, свим
стручњацима из наше земље који су
учествовали у изградњи, а посебну захвалност дугујем сајт-менаџеру финског „Оутотека“ Тонију Коркану –
казао је Спасковски.
Нова технологија захтева висок капацитет због смањења трошкова и већег
искоришћења бакра и сумпора – по 98
процената - а пројектовани капацитет прераде до 400 хиљада тона концентрата бакра годишње, по Спасковском, сасвим је прихватљив. Јер, како је
навео, рудници ће у Бору и Мајданпеку
фазном модернизацијом и повећањем
производње обезбедити планирану количину за прераду у новој борској топионици. РТБ Бор, наиме, планира да
ове године побољша перформансе свих
рудника а да, упоредо са тим, обезбеди
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Нова топионица

пирометалуршко постројење

нова топионица ради

услове да нова топионица ради пуним
капацитетом. План је да 2015. године
борски комбинат оствари 75 милиона тона ископина и да прерадом око
250.000 тона концентрата произведе 47
хиљада тона катодног бакра из сопствених сировина. Пун капацитет нових пирометалуршких постројења у првим годинама рада постићи ће се и услужном
прерадом увозних концентрата, а однос
домаћих и увозних сировина биће 60:40.
-У прве две године, када будемо
прерађивали и увозни концентрат, финансијски резултати РТБ-а
биће бољи за 12 милиона долара
годишње, а од 2017., када почнемо
да прерађујемо само сопствени концентрат, добијен из недара овдашњег
басена, финансијски ефекти ће нам
бити бољи од садашњих за чак 24 милиона долара – рекао је челни човек
борске компаније.
Непосредно пред пуштање у рад
нове топионице, односно паљење флешпећи, директор пројекта „нова топионица“ Драган Маринковић потписао

Председник УО РТБ-а Немања Стевановић и Благоје Спасковски са бројним гостима у командној соби нове топионице

Тони Коркан и Драган Маринковић потписују записник о примопредаји
нове топионице

Немања Стевановић и Благоје Спасковски укључују први бренер нове пећи

је са сајт-менаџером финске компаније дала РТБ-у нову топионицу на употребу.
„Оутотек“ Тонијем Корканом записник Почео је да тече и једногодишњи период
о техничкој примопредаји постројења, њене гаранције.
чиме је финска компанија званично преЗа изградњу нове топионице и фа-

У флеш-пећи 14 дана након паљења

Расте температура

РТБ. – Полако, али сигурно, у
флеш-пећи нове топионице све је
топлије. Протекло је четрнаест дана
откад је потпаљена и темература у
њој сада је 680 степени. Пећ се загрева на мазут, па је досад већ потрошено 170 тона овог енергента. По
утврђеној динамици пали се један по
један горионик, а од укупно девет,
сада ради седам.
Загревање пећи до 1.200 степени
траје три недеље, а надлежни кажу
да ће за то време бити потрошен
мазут у вредности око 550 хиљада
евра. Након тога, пећ неће трошити
ниједан енергент јер ће радити аутогено. Нема више загревања, а аутоген процес подразумева да се топлота добија на рачун термодинамичке реакције оксидације сумпора

којег има у шаржи. Тим процесом се
добија велика и сасвим довољна количина топлоте.
Дакле, више се неће трошити
40.000 тона угља годишње, колико
је трошила стара топионица, што
је посебан еколошки аспект овог
пројекта. Троши се, додуше, нешто
више кисеоника, али се и поред тога
остварује уштеда. Што је још важније,
захваљујући кисеонику долазиће
до потпуне оксидације сумпора и
његовог превођења у сумпорну киселину, а на тај начин искоришћење ће
се са садашњих око 50 одсто попети
на 98 процената, док ће емисија „на
димњаку“ бити испод 125 ppm, што
је у складу са свим светским регулативама.
Г.Т.В.

Извођачи, подизвођачи и домаћини на крају великог посла

брике сумпорне киселине у Бору утрошен је 251 милион евра. Осим што је
била гарант за робни кредит код канадске EDC банке, држава Србија је за
завршетак изградње Басену Бор прошле
године уплатила 30 милиона евра. Под
надзором „SNC Lavalina“ и „Оутотека“

главни извођач радова је београдски
„Енергопројект“ са више од двадесет
подизвођача. Велики део уграђених елемената произведен је у Србији.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Актуелно
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Бор је наш пут

-Бор је наш пут и треба да га
прилагођавамо да нам побољшава
и олакшава живот. Бор је нешто
што нам је Бог дао. Сва та нова налазишта, која се сада истражују и
која су, очигледно, изузетно богата
за експлоатацију, морамо да ставимо у функцију. Али, наука је напредовала и установила како смо себе
тровали да бисмо боље живели и сад
је потпуно јасно да не можемо себе да
трујемо, него треба себе да спасимо да
бисмо боље живели. Сваки инвеститор који било шта буде градио мораће
потпуно да обезбеди да се наша деца
развијају и живе здраво и да се људи не
разбољевају.
-Ово је време у којем сировине, енергенти, руде коначно добијају своју
праву цену. Ми смо, нажалост, сиромашни, па нисмо у стању да увек сами
располажемо тиме што нам је Бог дао,
него ће доћи страни инвеститори који
ће, уз услове које договарају са државом,
из тога извлачити корист. Међутим,
ти услови морају бити фер не само
према држави која ће инвестирати у
наше природно богатство и из тога

Површински коп „Велики Кривељ”

извлачити корист него и Србија од
тога мора да има корист. То богат–
ство, ако остане под земљом, не вреди
ништа. Али не вреди ништа ни ако
га неко извади, па сав профит однесе
себи, а ми добијемо 500 запослених.
То није довољно јер то је ресурс који
никада више не можете обновити:
свака тона коју извадите више се ту
не враћа.
-И у овом крају једно време била је
велика стагнација. Видело се то и по
начину живота и по стандарду људи
у Бору, Мајданпеку, Неготину. Много
смо запустили и пољопривреду и ту
посебно мислим на Неготин и његово
виноградарство. Ми смо сами себе
опредељивали за неко тешко време у
којем ћемо сви бити социјални случајеви.
Сада је потпуно јасно и видљиво да
се ради да сваком грађанину у Србији
буде боље. Онај ко живи тамо где је
Бог дао више богатства, он ће живети
богатије. У Војводини се увек живело
лепше него у Шумадији зато што више
роди на њиви исте површине. Уосталом, у Војводини је хектар земље 20-30
хиљада, а у Шумадији хиљаду евра. И
ту се одмах види разлика, шта ће да
роди и колико ће да роди.

-Дакле, ми треба да гледамо да равномерно регионално развијамо Србију,
да подигнемо југ Србије како људи не
би одлазили у Нови Сад и Београд. Али,
наравно, онај ко копа злато, живеће
боље од онога који производи пшеницу.
То је потпуно разумљиво и реално. Уосталом, не би људи долазили у Бор из
целе бивше Југославије да раде - да се у
Бору није најбоље живело. Било је сигурног посла и у другим деловима земље,
али рудари су имали најбољу плату. И
то мора поново да се врати.
-У Бор сам увек радо долазио зато
што потпуно разумем тај начин
живота: и сам сам дуго радио на
прузи, силазио сам у окно у Бору. То ми
је било задовољство да се подсетим
како сам некада живео. Дакле, вама
желим да Бор поново буде онај град у
којем се станови купују, а не продају изјавио је председник Србије Томислав
Николић, 11. марта, приликом посете
Бору.
Приредио: М. Милошевић

Интервју
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Нова Енергана штедеће
струју и новац Басену
РТБ. - Откада се Рударско-топионичарски басен Бор обавезао да, у склопу
пројекта „Реконструкција топионице и
изградња нове фабрике сумпорне киселине“, обезбеди снабдевање нових про-

Драгољуб Збиљић

цеса електричном енергијом и енергофлуидима, али и да изгради постројење
за третман отпадних вода, флотирање
шљаке и искоришћење топлотне
енергије водене паре која ће се добијати
из нових процеса, прошло је тачно
годину дана. Уговор о изградњи нове
Енергане – највећег постројења такве
врсте у региону које ће производити
електричну енергију из обновљивих
извора – потписан је у марту 2014., а
тада се новосадска „ЕнерготехникаЈужна Бачка“, фирма која је победила на
тендеру јер је дала најповољнију цену,
услове финансирања и најкраћи рок
изградње, обавезала да ће посао вредан
5,7 милиона евра обавити за годину дана.
Година је прошла, из нове топионице ће
ускоро потећи први бакар, а нова Енергана, према речима власника ове новосадске фирме Драгољуба Збиљића,
спремно чека њен старт.

модерно постројење, пустити га у рад
и доказати гарантоване параметре. Реч
је, дакле, о високоаутоматизованој фабрици коју смо урадили по принципу
„кључ у руке“.
Који су кључни агрегати и системи
Енергане и какву они имају улогу у
технолошкој шеми нове топионице?
„Срце“
Енергане
представља
SIEMENS-ова парна турбина капацитета 1,7 мегавата, а „аорте“ су цевоводи
високог притиска за довод прегрејане
паре са три котла утилизатора из нове
топионице. Водена пара која представља
вишак у технолошком процесу новог пирометалуршког постројења се под притиском доводи на парну турбину и на
тај начин се, преко генератора, производи електрична енергија. Такође,
пројекат подразумева и изградњу система за деминерализацију воде, као и
постројења за производњу технолошке
воде капацитета 120 метара кубних на
сат.
Од вишка паре у Енергани
производиће се, дакле, електрична
енергија. О којим количинама је
реч и шта ће то значити у контексту
укупних потреба и трошкова нове
топионице?
Да, уместо да се баца, из вишка
водене паре производићемо еколошку
„зелену“ струју, а капацитет Енергане
може да „покрије“ четвртину трошкова електричне енергије неопходне
за рад нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Производићемо око
14,5 GWh електричне енергије годишње,
а ако се узме у обзир цена струје коју
тренутно плаћате снабдевачу, уштеда
за инвеститора, односно за РТБ, је око
милион евра годишње. Уколико, пак, инвеститор у будућности обезбеди статус
повлашћеног произвођача електричне
енергије, у складу са Уредбом која дефинише ФИДИН тарифе, уштеда или

Исплатива инвестиција
Знао сам да склапањем уговора са овом новосадском фирмом РТБ улази у исплативу инвестицију. Посебно сам задовољан чињеницом што је „ЕнерготехникаЈужна Бачка“ сама обезбедила финансирање изградње ове модерне фабрике у Бору
и то искључиво захваљујући поверењу које има у РТБ Бор. Сами гарантујемо
враћање средстава, а уложени новац фабрика ће својим радом вратити за пет година – каже генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски.
Притом напомиње да је ова новосадска фирма током протеклих годину дана показала висок степен професионалности и доказала све оно што је обећала у марту
2014. године. – Све рокове су испоштовали, од пројектовања до изградње, испратили су жесток темпо и посао обавили без грешке. Чак су онда када је, чини ми се,
било најнапетије, када смо сви били под притиском да испоштујемо 23. децембар
– дан када је требало завршити изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине – смогли снаге да помогну и Мајданпечанима у невољи. Своје електричаре
су, сећам се, право с градилишта једног јутра послали у ледом окован град, град без
струје. Тиме су на најбољи могући начин показали да су заиста велика компанија
– оценио је Спасковски.

-Динамика изградње Енергане и
њено пуштање у рад у потпуности је
усклађено са изградњом нове топионице.
Постројење је изграђено у максимално
кратком року и биће спремно за рад у наредних месец дана – каже Збиљић на почетку разговора за „Колектив“.
С обзиром на то да је нова Енергана
морала да „испрати“ једну модерну,
светску технологију топљења, шта је
обележило њену изградњу?
Енергана је практично изграђена
за непуних годину дана. У том периоду било је потребно израдити техничку документацију, одабрати опрему
и комплетан инжењеринг и изградити

добит биће сигурно већа за неколико десетина процената.
Шта можете да кажете о квалитету
радова и опреме коју сте уградили, о
поузданости постројења?
Надзор над целокупним радовима
обавио је Грађевински факултет из Београда и морам да кажем да су били веома
захтевни у смислу квалитета извођења
радова и усклађености са пројектном
документацијом. То је добро јер и политика „Енерготехнике-Јужна Бачка“ подразумева квалитет и потпуну усаглашеност пословања компаније са системом
менаџмент квалитета. Ове чињенице,
као и одабир правих партнера, сарадника

У овој високоаутоматизованој фабрици ће се од вишка водене
паре производити еколошка „зелена“ струја, а капацитет је
довољан да „покрије“ четвртину трошкова електричне енергије
неопходне за рад нове топионице и фабрике сумпорне киселине.
- Производићемо око 14,5 GWh електричне енергије годишње, а
ако се узме у обзир цена струје коју РТБ сада плаћа снабдевачу,
уштеда је око милион евра годишње, каже у интервјуу за
„Колектив“ први човек новосадске компаније
и подизвођача на пројекту, гаранција
су квалитета изведених радова и поузданости постројења. Уз то, уграђена
опрема је „brand name“ карактера светски
препознатљивих
произвођача
(SIEMENS, KSB, KROHNE итд.)

притиснути роковима.
У датом тренутку сматрали смо то
нашом обавезом и дужношћу. Када смо
видели олујне сметове и сагледали опасности које су претиле, притекли смо у
помоћ и допринели оспособљавању

По чему ћете памтити ваше учешће
у овом великом послу у Бору и каква
је била сарадња са РТБ-ом и осталим
учесницима у пројекту?
Рад у кругу топионице био је захтеван из више разлога. Најпре, требало је
ускладити се са осталим извођачима у
овом грандиозном подухвату и испоштовати захтевану динамику. Загађење
ваздуха је често отежавало рад, али,
на крају крајева, пројекат је зато и
рађен – да дима више не буде. Његова
реализација дефинитивно стаје на пут
овом вишедеценијском проблему у Бору.
Подвлачим да смо имали веома захтевне
представнике надзора и инвеститора са
којима смо морали да разрађујемо сваки
детаљ у циљу добро изведеног посла.
Сарадња са РТБ-ом је, дакле, била
изузетно захтевна, али и веома коректна
у исто време, а учешће у оваквом једном
пројекту, од стратешке важности за Тимочки регион и привреду целе Србије,
представља важну референцу за „Јужну
Бачку“. Зато, али и због тога што сам и
сам одрастао у Бору, лично ћу га памтити целог живота.
Оно што, такође, треба упамтити
јесте и ваша спремност да помогнете
другима у невољи. Прошле зиме сте
дословце раднике одвојили од послова да би помогли Мајданпечанима
да добију струју, иако сте и сами били

дела енергетског система у Мајданпеку.
Помогли смо и у пројекту испумпавања
воде из копа „Тамнава-западно поље“, а
ту смо, слободно могу да кажем, дали
себе изнад максимума.
На крају, реците нам нешто о плановима и неким будућим пројектима
„Енерготехнике“.
Након извођења ових сложених
пројеката имам лични утисак да смо
сазрели као компанија. „ЕнерготехникаЈужна Бачка“ тренутно запошљава
350 радника, а међу њима је 60
инжењера. Улажемо доста у едукацију и
усавршавање запослених јер је то прави
пут ка чвршћој сарадњи и са страним
компанијама које имају „know-how“ за
поједине специфичне технологије.
Послујемо и у Немачкој, где
запошљавамо 120 радника из Србије, а
сигуран сам да имамо капацитете да, са
стеченим референцама и висококвалификованом радном снагом, наступимо
и у осталим земљама у окружењу. Зато
радимо на проширењу пословних активности и уговарању послова у готово свим
земљама бивше Југославије, а спремно
чекамо и будуће пројекте у српској енергетици јер смо апсолутно оспособљени
за извођење најсложенијих пројеката у
овој области.
Разговарала: Г. Тончев Василић

Актуелнo
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У Бору свечано уручене награде

Они су благо Србије

Међу добитницима признања из РТБ-а су: Благоје Спасковски (лидер укупног привредног и друштвеног амбијента у региону),
Драган Маринковић (најбољи менаџер у региону), Горица Тончев Василић (најбољи пи-ар у региону), Јелена Ђурић (за допринос
развоју РБМ-а), Предузеће „Пометон ТИР” (за значајне извозне резултате у региону) и лист „Колектив” (за традицију и допринос
очувању историје Бора и Тимочке крајине). - Б. Ивковић: Квалитетни, образовани и вредни људи, који стварају нове вредности и
својом енергијом и радом подижу Србију, јесу пример који треба следити
добили су: Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор (лидер укупног
привредног и друштвеног амбијента региона), Nils Ragnar Kamsvag, амбасадор Норвешке (за развој пријатељских
и привредних веза народа Србије и Норвешке), Живојин Болботиновић, власник „Текијанка“ д.о.о. Кладово (најбољи
привредник Тимочке крајине), Општина
Бор, председник Живорад Петровић
(најбољи развојни потенцијали у региону),
Драган Маринковић, директор Пројекта
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине (најбољи
менаџер у региону), Карменка Бабић,

Јелена Ђурић

Допринос развоју РБМ-а
Дипломирани инжењер рударства Јелена Ђурић прва је
жена управник једног погона у Руднику бакра Мајданпек.
Захваљујући одличним организаторским способностима,
одговорности у обављању свакодневних обавеза и отворености
за техничко-технолошка унапређења производног процеса и
иновације, Јелена Ђурић је добила највеће признање које РТБ
додељује за допринос развоју компаније - награду „Инжењер
Шистек”. То ју је, осим неспорних радних способности и врлина,
номиновало и за признање “Капетан Миша Анастасијевић” за
допринос развоју Рудника бакра Мајданпек.
БОР. - Признање „Капетан Миша
Анастасијевић”, које заједнички додељују
Агенција „Медиа Инвент” из Новог Сада
и Новосадски и Београдски универзит уз
помоћ привредних комора Србије и локалних самоуправа, свечано је уручено 18.
марта у Бору појединцима, предузећима
и установама са подручја које покрива
Регионална привредна комора Зајечар. У
оквиру акције „Пут ка врху”, добитницима
који у својим областима иду укорак са
светом - уручени су плакета и златник са
ликом познатог српског трговца и добротвора Мише Анастасијевића из 19. века,
уметнички рад Љубише Манчића, академског вајара из Београда.
Признање
„Капетан
Миша
Анастасијевић” (плакета и златник)

„Колектив“

Колевка борског информисања
„Колектив”, пословно гласило Рударско-топионичарског басена Бор, најстарије су привредне
новине у земљи. Шездесет седам година пише о
рударима и геолозима, о топионичарима и електролизерима, о ударницима и инжењерима - о
српском бакру, сребру и злату. Професионално, камером и пером, са мером, прати сваки корак – и
слаб и јак - једне од највећих српских компанија.
Бележи живот Борана и Мајданпечана, подсећа на
старо, али стреми ка новом и сликом и словом. То
је „Колектив“, лист РТБ-а Бор, колевка борског
информисања, који је стигао до свог 2256. броја.
Награду је примио Љубиша Алексић, главни и
одговорни уредник „Колектива”.

Пометон ТИР - Бор

Најбољи извозник
Пометон ТИР је мешовито италијанско-српско предузеће
за производњу бакарног праха. Већ пету годину ово мало
предузеће (запошљава 34 радника) остварује добре пословне
резултате и даје квалитетан производ уз минималне трошкове. Успешност му обезбеђује квалитет бакарног праха који се
готово сав извози преко већинског власника. Робу испоручују
бројним водећим произвођачима делова и опреме широм
света. Пометон ТИР је, према подацима Регионалне привредне
коморе Зајечар, један од најзначајних извозника са подручја
борског и зајечарског округа и зато је агенција Медиа Инвент
одлучила да му ове године додели признање „Најбољи извозник
у региону“. Признање је примио Чедомир Думитрашковић, директор Пометон ТИР-а.
директор „Ђердап услуге“ АД (нај жена у
бизнису), Зајечарскa пивaрa, компанија
„Heineken“ (најбољи бренд „зајечарско“),
Горица Тончев Василић, руководилац
Службе за односе сa јавношћу РТБ-а Бор
(најбољи пи-ар у региону), ФПМ „Агромеханика АД” Бољевац (најбоље предузеће
у региону), др Небојша Марјановић,
председник Општине Бољевац (најбољи
домаћин у региону), Јелена Ђурић, управница флотације Рудника бакра Мајданпек
(за допринос развоју Рудника бакра
Мајданпек), Предузеће „Пометон Тир“
д.о.о. Бор (за значајне извозне резултате
у региону), Сека Вануцић, село Горњане,
општина Бор (најбољи аграр), Фабрика
мерних трансформатора (ФМТ) АД
Зајечар (за корпоративну одговорност),
Штампарија „Графомед“ д.о.о Бор
(најбоље мало предузеће у региону), Нели
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„Капетан Миша Анастасијевић“

пример који треба следити
Ђорђевић, директор ЈП „Дирекција за
планирање и изградњу“ Бољевац (за допринос развоју предузетничког стваралаштва), Технички факултет Бор Универзитета у Београду (за запажене резултате у образовању и васпитању младих), др
Бранка Баџа, педијатар у Општој болници
Бор (за изузетан квалитет у лечењу деце),
Messer tehnogas AD, Кисикана Бoр (за
пословност и примену међународних стандарда) и “Колектив“, лист Рударско-топионичарског басена Бор (за традицију
и допринос очувању историје Бора и Тимочке крајине).
Награду „Капетан Миша Анастасијевић”
добитницима у Бору свечано су уручили
песник Перо Зубац (који је надахнуто говорио о Капетану Миши Анастасијевићу и
његовој посвећености раду, задужбинарству
и отаџбини) и Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа.
У име награђених, а по овлашћењу

Благоје Спасковски

Рад посвећен Бору и РТБ-у
Награду „Капетан Миша Анастасијевић” за лидера укупног
привредног и друштвеног развоја у региону добио је генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски,
дипломирани инжењер рударства.
На чело Басена Бор Благоје Спасковски је дошао 2009. године.
Одмах оживљава производњу и за годину дана је удвостручује, па
Рударско-топионичарски басен од губиташа постаје профитабилна
компанија. Наредних година, под руководством Благоја Спасковског, у комбинату бакра се изводе велики и важни пројекти, а круна
свега је изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине.
За рад посвећен Бору и Рударско-топионичарском басену од 1972.
године добитник је Прве награде Привредне коморе Србије за постигнуте резултате у пословању, Октобарске награде града Бора, награде „Инжењер Шистек” за допринос развоју РТБ-а Бор и три награде „Капетан Миша Анастасијевић”.

Драган Маринковић

За чисто борско небо
Дипломираном машинском инжењеру Драгану Маринковићу, директору пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, поверен је 2010. године задатак какав се у животу једном
добија. Прихватио је изазов и ових дана доказао да је најбољи менаџер.
Са тридесеточланом екипом басенских инжењера разних струка, којом је
руководио, стигао је до циља – до нове топионице и фабрике сумпорне киселине РТБ-а Бор. Његов посао био је да координира рад великог броја
страних и домаћих компанија које су радиле на великом еколошком и економском пројекту, да усклађује активности и термин-планове, да сарађује
са државним органима ради добијања бројних дозвола и сагласности...
Четири године, готово без дана одмора, бдио је над цртежима и шемама,
темељима и скелама, крановима и роковима. Са изливеном првом анодом
из нове флеш-пећи борско небо опет ће бити чисто. Драган Маринковић
је добитник и највећег басенског признања – награде “Инжењер Шистек”.
награђеног Благоја Спасковског који
оправдано није могао да присуствује
уручењу награда, захвалио се професор
др Бранислав Ивковић, који је вршио
надзор над пројектом изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине:
-Организатори доделе награде „Капетан Миша Анастасијевић” препознали су да постоје људи, колективи и
институције који су благо Србије. Квалитетни, образовани и вредни људи,
који стварају нове вредности и својом
енергијом и радом подижу Србију, јесу
пример који треба следити. То је помоћ
Влади Србије да преокрене ситуацију
и да квалитетни људи младима буду за
углед - рекао је Бранислав Ивковић у
име награђених и нагласио да је добитник
награде Благоје Спасковски оправдано од-

Горица Тончев Василић

Најбољи PR
Горица Тончев Василић, руководилац Службе за
информисање Рударско-топионичарског басена Бор, као PR
пет година успешно брине о имиџу великог привредног система какав је Басен Бор и свој посао ради квалитетно, одговорно и високо професионално. Јер, онај ко је задужен за
добру слику компаније у јавности, а РТБ је само поводом
изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине током
прошле године поменут више од три хиљаде пута, има много
посла и само једну обавезу - да промовише компанију најбоље
што уме. Године проведене у новинарству, а потом и на овој
одговорној функцији, најбоља су потврда њеног квалитета.

сутан: - Благоје Спасковски је један од
кључних лидера у привреди Србије, он
је визионар. Да њега није било, не би
било ни нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Он се и сада бори за
будућност Србије настојећи да обезбеди
отварање нова три рудника и тако обезбеди довољно квалитетног концентрата бакра за рад нове топионице, бори
се за производњу сто хиљада тона бакра
годишње - нагласио је Ивковић.
Сви добитници награде „Капетан
Миша Анастасијевић” са подручја Регионалне привредне коморе Зајечар, као и добитници из осталих региона, равноправно
конкуришу за исту награду на нивоу
Србије, која ће бити додељена 7. априла на
свечаности у Матици српској у Новом Саду.
Текст: Милољуб Милошевић
Фото: Јасмина Станојевић и Зоран Мојсин

Нова топионица
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У сусрет првом бакренцу
Како су текле припреме за шаржирање нове флеш-пећи РТБ-а Бор

Један за другим активирани су сви горионици, температура у пећи је 23. марта већ била 1.000 степени и почеле су последње
припреме да крајем недеље почне убацивање концентрата како би убрзо потекао први бакренац добијен по новој технологији, а
онда изливена и прва анода. Истовремено одвијали су се и последњи тестови у новој фабрици сумпорне киселине, енергани и на
осталим пратећим постројењима
НОВА ТОПИОНИЦА. – До 23.
марта сви горионици нове флеш-пећи
РТБ-а Бор су били активирани и температура у њој је већ била 1.000 степени. Како нам је тада рекао Драган
Маринковић, директор пројекта, кроз
читав „гасни тракт“ нове топионице
(котао-утилизатор и електростатички
филтер) почело је пропуштање гасова
који настају током загревања пећи, што

Драган Маринковић

је био знак да се и остала опрема увелико припрема за старт. Упоредо су
привођени крају и последњи тестови
осталих постројења.
- Интензивно се припремамо
да крајем ове недеље почнемо
шаржирање пећи како би из ње убрзо
потом потекао бакренац произведен
по новој флеш-смелтинг технологији,
а онда изливена и прва анода – казао
нам је тада Маринковић.- И у новој фабрици сумпорне киселине су окончани сви радови, хладне пробе, у
завршној фази су и топле, тако да
ће и она спремно дочекати прве технолошке гасове који се буду развили

у флеш-пећи да би се из њих, након
пречишћавања, произвела киселина.
Овај облак што се диже иза мене нису
сумпорни гасови, већ водена пара из
новог постројења. Емисије гасова на
димњацима више неће бити !
Радови у енергани такође су били у
завршној фази, проверавана је и пуштана у рад нова опрема, па смо имали
прилику да присуствујемо успешном
тестиранњу радне и резервне пумпе за
напајање расхладног котла водом. – Већ
ради и хемијска припрема воде (процесне и напојне), како за котао у топионици тако и за онај у Сумпорној
– додао је Маринковић. - Када
стабилизујемо рад флеш-пећи и почне
стандардна производња паре (тамо
негде у априлу) пустићемо и турбину,
односно генератор, да бисмо из водене
паре добијене хлађењем гасова производили око мегават и по електричне енергије. Секундарни систем
за хлађење примарне воде која хлади
саму пећ, односно расхладни торањ и
цео циркулациони систем, ради још
од почетка грејања пећи.
И остали учесници у овом огромном послу нису крили задовољство
што се успешно примичу циљу. Тони
Коркан, сајт-менаџер финског „Оутотека“, испоручиоца технологије, оценио
је: - Пројекат је од почетка био сложен
и тежак из много разлога, па је вероватно и зато трајао дуже него што је
уобичајено. Било је тешко и за РТБ и за
извођаче попут „Оутотека“ да изграде
потпуно ново постројење у веома,
веома старом окружењу. Било је много
изазова, али све је то, у крајњем, било
у корист РТБ-а који је уложио много
труда својих добрих и вредних људи.
Нисмо имали великих проблема са
захтевима РТБ-а током пројекта. РТБ

је био увек ту да помогне, увек спреман на сарадњу. Радили смо заједно,
са великим међусобним поверењем да
бисмо, ево, стигли до повољног исхода,
до овог што данас имамо. Веома смо
близу успеха да произведемо бакар
по новој технологији, што оправдава
инвестиције српске Владе, РТБ-а и
људи у Србији јер ће се овде стварати

пећ, они су били укључени у посао, а
пре неколико месеци били су и код
нас у Финској на обуци. То је била почетна обука, а потом су стално били
са нама, учили, тако да сада радимо
заједно. Такође, ти људи раде на
одржавању на разним местима. То је
све успешно, они се адаптирају и пуни
су одушевљења, а могу да разумем и
зашто.
Жељко Ребершак, сајт-менаџер
„Енергопројект опреме“, подсетио нас
је: - Све је почело 28. јуна 2011. када
је прва кашика ровокопача започела
темељ нове топионице. Уз све муке и
недаће, али и неке добре ствари, ево

Тони Коркан

приход. Моје лично осећање је да ће
бити добро и за народ и за земљу у
целини.
Одговарајући на питања колико су
људи РТБ-а припремљени да прихвате
нову технологију, да је сервисирају
и одржавају, господин Коркан рече: Они то већ раде. Укључили смо их
пре неколико месеци и било је веома
успешно. Све компаније имају различите људе, различите стандарде и
нивое. РТБ има људе, а ми то добро
разумемо, који су много година радили

Жељко Ребершак

сада, крајем марта 2015., успели смо
да доведемо пројекат до краја. Надам
се да ће током преосталих неколико
дана све бити у реду и да ће бакренац

Парни сушач шарже

Главни горионик флеш-пећи

са старом технологијом. Она је захтевала редовно и напорно одржавање,
а сада имају најсавременију, врхунску технологију. То није исто као кад
одете негде и радите, прихватите оно
што имате. Ово је за њих огроман
скок напред. Али, они су се врло добро
адаптирали и прате свакодневне промене. И пре него што смо упалили

ускоро потећи. Јер, у топионици је сав
посао завршен још пре десетак дана.
Остале су само неке модификације
(које скоро да нису вредне помена) и
листа уочених недостатака који треба
да се уклоне. Али, то је уобичајено на
сваком пројекту, то је ствар која је редовна, регуларна, тако се ради.
Љ. Алексић
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Нова сумпорна

РТБ Бор и „SNC Lavalin” потписали сертификат о примопредаји нове сумпорне

Басен преузео управљање фабриком

Д. Маринковић: То изузетно много значи за РТБ у комерцијалном, а, посебно за грађане
Бора, у еколошком смислу. Смањиће се емисије свих штетних материја на ниво који је
дозвољен српским и европским прописима. Имаћемо чисто небо над Бором, квалитетнију и
јефтинију производњу бакра и још већу производњу сумпорне киселине. – А. Шедиак: Овај
пројекат је био пун изазова и мислим да смо га успешно привели крају по свим аспектима - и
перформансама и безбедности на градилишту

НОВА СУМПОРНА. - Драган
Маринковић,
директор
пројекта
реконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине, и
Адел Шедиак, сајт-менаџер „SNC
Lavalina”, потписали су данас сертификат о примопредаји нове фабрике
сумпорне киселине којим је канадска
фирма, као главни извођач радова за ово
постројење, предала Рударско-топионичарском басену Бор фабрику на упо-

требу. Истичући важност овог чина за
РТБ, директор пројекта нова топионица
је рекао:
- Басен од данас коначно преузима и почиње да управља тим
постројењима која су у склопу овог
пројекта и која су била предмет испоруке страних компанија – „Оутотека” и „SNC Lavalina”. То изузетно
много значи за РТБ у комерцијалном,
а, посебно за грађане Бора, у еко-

Зоран Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине, за командним пултом

већу производњу сумпорне киселине. Већ данас почећемо загревање
фабрике која ће бити спремна да
прими прве гасове настале у технолошким процесима у Топионици и
да од њих производи сумпорну киселину. Гасова из Топионице више неће
бити на димњаку, него ће сви долазити овде у фабрику и прерађиваће се
у комерцијални производ - сумпорну
киселину. Из димњака изнад фабрике
сумпорне киселине испуштаће се само
пречишћени гасови испод дозвољених
граница за емисију.
Господин Шедиак је изразио
задовољство што је дошао дан када
његова компанија може да преда фабрику сумпорне киселине „у руке”
РТБ-а Бор. – Данашње потписивање
примопредаје је закључак целокупног процеса који се одвијао и сарадње
између „SNC Lavalina”, РТБ-а Бор,
„Енергопројекта” и других извођача
радова. Овај пројекат је био пун изазова и мислим да смо га успешно
привели крају по свим аспектима - и
перформансама и безбедности на градилишту. Захваљујем се нарочито

Адел Шедиак и Драган Маринковић

лошком смислу. Смањиће се емисије
свих штетних материја на ниво који
је дозвољен српским и европским
прописима. Имаћемо чисто небо над
Бором и, наравно, квалитетнију и
јефтинију производњу бакра и још

Драгану Маринковићу и господину
Благоју Спасковском што су уложили
све своје напоре и свакодневно учествовали у овом пројекту.
Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

Нова сумпорна
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Присуствовали смо пуњењу нове фабрике сумпорне киселине

Чувар чистог неба над Бором

На димњаку фабрике биће веома мало дима, са највише до 122 ппм сумпор-диоксида, чиме се постиже један од главних циљева овог
великог пројекта, а то је чисто небо. - У систем нове фабрике уведена је (20. марта) јака киселина из старе неопходна за одвијање процеса, а
пошто је при крају било и убацивање катализатора у контактни реактор, погон је на време био спреман да прихвати сав гас из топионице
НОВА СУМПОРНА. – Пуњење
нове фабрике сумпорне киселине киселином из старе, што је неопходно за
одвијање процеса, наши и стручњаци
канадског SNC Lavalina, испоручиоца технологије, започели су 20. марта.
Пошто су тзв. хладне пробе биле већ
урађене у свим деловима нове фабрике,
овим „топлим“ пробама у згради јаке киселине, током којих је успостављена и
циркулација у торњевима (сушни, ап-

приликом Lyon Duncan, менаџер SNC
Lavalina за хладне и топле пробе и
пуштање фабрике у рад. - Данас уводимо сумпорну киселину у резервоаре које овде видите. Њу ћемо пустити да кружи кроз систем како
бисмо га потпуно проверили и били

Како нам је објаснио Зоран Алексов,
управник Фабрике сумпорне киселине,
завршном процесу апсорпције, који
ће се одвијати у згради јаке киселине
(где смо затекли екипе наших и Лавалинових инжењера) претходи неколико
фаза: - Гас који настаје у топионици

Лајон Данкан

сорпциони), завршена је провера комплетног постројења. Тиме је нова фабрика припремљена да „повуче“ гас из
нове топионице чим она крене, пошто
су и радници ФОД-а приводили крају
пуњење контактног реактора катализатором (убачено је 368.000 литара катализатора на четири нивоа реактора).
Ваља нагласити да ће се, за разлику
од досадашњег начина производње киселине једноструком катализом, нови
процес одвијати на принципу дупле
катализе која омогућава много боље
искоришћење гаса.
-У завршној смо фази пуштања
у рад нове фабрике сумпорне киселине РТБ-а Бор – казао нам је том

диоксида, а сви остали елементи су
одстрањени у претходним фазама
тако да не постоји могућност да се
на димњаку појаве тешки метали,
неметали или нешто треће. Тиме се
остварује један од главних циљева
овог великог пројекта – смањено
аерозагађење града и околине!
Од Алексова смо, такође, сазнали
да ће при пуном процесу овде пристизати око 140.000 нормалних метара

Зоран Алексов

Погон јаке киселине

спремни да ускоро прихватимо гасове
из нове топионице. Ово су последњи
тестови, а након тога сви системи ће
бити спремни за рад. Постројење је
врхунско јер се сви гасови који се
појављују током добијања бакра овде
доводе. По завршетку процеса испушта се свега 122 ппм сумпор-диоксида, што је веома, веома мало. На
димњаку се, практично, неће видети
дим из овог постројења и ако се види,
онда постоји проблем. Али, овде то
неће бити случај.

(у флеш-пећи и на конверторима)
хлади се, чисти и пере од свих примеса (тешких метала и неметала) и
спаја у један гасовод. У мокрим електростатичким филтерима одстрањује
се и најфинија прашина, укључујући
и маглу, а потом иде на сушење, па на
конверзију сумпор-диоксида у сумпор-триоксид. Следи тзв. апсорпција,
а киселина који се добије на крају у
оквирима је српских стандарда. У излазном гасу из завршног абсорбера
може бити највише 122 ppm сумпор-

кубних гаса на сат који мора да садржи
11,7 одсто сумпор-диоксида да би фабрика радила по пројектованим вредностима и давала 1.817 тона киселине
дневно. Међутим, у почетку се очекује
производња од око 1.260 тона, што је
око 36.000 тона месечно. Киселина ће
се смештати у два велика нова резервоара од по 10.000 тона, а пошто су на
располагању и стари (у међувремену
обновљени), обезбеђен је складишни
простор за једномесечну производњу.
Међутим, у фабрици се надају да ће
њихов производ брзо налазити пут до
купаца и да неће доћи у ситуацију да
складиште толике количине.
Љ. Алексић

Спремни су и
тушеви за случај
инцидената
Радник АТБ ФОД-а убацује катализатор у реактор
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Нови агрегати

Котао-утилизатор спремно дочекао старт флеш-пећи

Хладиће 30.000 кубика гаса на сат
НОВА ТОПИОНИЦА. – Бренери
флеш-пећи нове борске топионице
упаљени су петог марта, а упоредо са
њеним загревањем (које је трајало три
недеље) припремани су и остали агрегати за изливање прве аноде по новој
технологији. Један од њих је и котао-утилизатор у коме започиње прво хлађење
и пречишћавање гасова. Како нам је
(14. марта) рекао Бобан Њагуловић,
главни инжењер за енергетику и енергофлуиде на пројекту нове топионице
и фабрике сумпорне киселине, флешпећ је већ била загрејана до 800 степени, почело је подизање шибера и кроз
котао су кренуле прве количине врелих
Чим је, средином марта, температура прешала 800 степени, почело је подизање шибера флешгасова. Њиховим хлађењем почела је и
пећи и кроз котао отпадне топлоте кренуле су прве количине врелих гасова које треба хладити.
производња паре (10 до 15 тона на сат)
Кад почне топљење концентрата, њихова температура на улазу у котао биће између 1.270 и
која ће имати вишеструку намену. Ин1.300 стпени, а излазиће охлађени на 350 степени – објаснио нам је Бобан Њагуловић, главни
структор финског „Оутотека“, испоруинжењер за енергетикуи енергофлуиде на пројекту нове топионице
чиоца технологије, све то је пратио, али
наши извршиоци су већ водили грејање 1.270 и 1.300 степени, а излазиће се усмеравати на прање (у тзв. скру- бруару је започето испирање котла, да
котла према потребној динамици и како из котла охлађени на 350 степени. бер) и додатно хлађење након кога би са грејањем пећи покренута процесу расли радни параметри пећи тако је Тзв. налепци честица који ће се том одлазе у нову фабрику за производњу дура његовог хемијског третирања, тзв.
расла и продукција паре.
сумпорне киселине. Тих гасова на искувавања. - Том приликом су додате
извесне хемикалије које изазивају тзв.
димњаку неће бити!
Котао је дуг 34 метра, широк 10 и магнетизацију и стварање заштитвисок 26 метара. У систем његових цеви ног филма на унутрашњој површини
стају 43 тоне воде. На врху котла је тзв. цеви – објаснио нам је Њагуловић. – И
парни бубањ у коме се ствара пара. При то је завршено, па је котао даље само

Бобан Њагуловић за командама парног бубња

-Основна функција котла отпадне
топлоте – казао нам је Њагуловић - јесте
да системом цеви у његовим зидовима
и унутрашњости, кроз које протиче
специјално припремљена вода, започне хлађење гасова који ће излазити из пећи (око 30.000 нормалних
метара кубних на сат). Њихова температура на улазу у котао биће између

приликом стварати са унутрашње
стране котла отресаће се ударима
специјалних електричних чекића
монтираних споља и транспортером
(редлером по дну котла) одвозити
у посебне бункере, а из њих поново
враћати у процес. Из котла, гасови ће
прелазити у електрофилтер где ће се
потпуно ослобађати честица, а онда

Парни бубањ на врху котла (на 26 m висине)

Налепљене честице унутар котла отресаће се ударима (плавих) електричних чекића

нормалном раду из њега се може очеки- одржаван, грејан. Док вода кружи
вати 23,6 тона паре на сат. Радни при- њговим системом, свакодневно пратисак је 60 бари, а температура паре тимо њен квалитет, а нешто паре из
275 степени. Пара из бубња одводиће бубња на врху испуштамо преко венсе у нову Енергану за производњу тила, док не почне производња и
електричне енергије, уз одузимање крену веће количине гаса које треба
оних количина које су потребне за сва хладити.
друга, пратећа грејања металуршких
Текст и фото: Љубиша Алексић
постројења. У самој топионици
за сушење шарже, грејање воде
и мазута, док ће се већи део
пароводом одводити у стару
Енергану за потребе грејања,
првенствено, Електролизе, односно за припрему производње
катодног бакра.
Топле пробе на котлу почеле
су и пре почетка грејања флешпећи. Њима су претходила
испитивања котла и цевовода на
притисак која су обављена још
половином јануара у присуству
инспектора куће акредитоване
од стране министарства. У фе- Овде се стално проверава квалитет воде у систему

Нови агрегати
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У току монтажа вертикалног млина за топионичку шљаку

Што ситније,
то вредније

Уситњавањем шљаке на честице
од 40 микрона, у млину који је
технолошка новина не само у
Србији, већ и у овом делу Европе,
уз мање трошкове, побољшаће
се искорићења бакра из шљаке
флеш-пећи и конвертора и тако
стићи, са садашњих 93, до 98
процената које гарантује нова
флеш-смелтинг технологија

Јовица Анђеловић поред спирале вертикалног млина

БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. – Двадесет петог марта почела је монтажа
вертикалног млина какав се први пут
уграђује не само у Србији, већ и овом
делу Европе. Намењен је домељавању
топионичке шљаке, што је практично
трећи степен њеног уситњавања пре
флотирања. Планирано је да се монтажа оконча за највише петнаест дана,
што значи да ће у њему почети прерада
прве шљаке из нове пећи. Како нам је
рекао Јовица Анђеловић, руководилац
пројекта, основни разлог што се овакав
млин уграђује у Бору је тај што он
омогућава, и то уз мање трошкове, да се
осамдесет одсто шљаке која прође кроз
њега уситни на честице величине 40
микрона! Тиме ће се знатно побољшати
искоришћење бакра и са садашња 93,
стићи до 98 процената гарантованих
новом флеш-смелтинг технологијом, а
тиме и до већег профита.
-Капацитет вертикалног млина је
42 тоне шљаке на сат, односно 340.000
тона годишње – каже Анђеловић. – У
њему ће моћи да се преради 290.360
тона шљаке из флеш-пећи (са 1,4 одсто
бакра) и 49.650 тона конверторске
шљаке (са шест одсто бакра). Пуни
се куглама које, као мељућа шаржа,
уситњавају шљаку до поменутих 40

микрона. Уз ниске оперативне трошкове, млин доноси веће временско
искоришћење (95 одсто) и зато има
предност у односу на друге. Излазни
гранулат је знатно ситнији тако да се
при флотирању шљаке добија концентрат са више бакра, до 30 процената.
Постижу се и знатне уштеде. Најпре
у потрошњи електричне енергије, а
онда и у временском искоришћењу.

нетне облоге које се не причвршћују
вијцима, већ се магнетом лепе на зид
плашта. Временом, од употребе све
ситније, кугле се лепе за тај магнетни
зид, постају његов део, и доприносе да
се облоге плашта са унутрашње стране
млина уопште не троше. За разлику од
њих, облоге спирале се троше и мењају
на годину - две, зависно од тврдоће
материјала који се прерађује.
Испоручилац вертикалног млина је
„Мецо Минералс“ и његово склапање започето је у присуству сервисера из Београда и Македоније, а по инструкцијама
супервизора Џоша Фидлера (Josh
Fidler) из САД. Упоредо са уградњом
приводе се крају и инсталације за
прву фазу прераде топионичке шљаке.
Анђеловић сматра да ће млин бити
монтиран и за мање од 15 дана, али у
крајњем све зависи од сервисера јер,
да би се остварили сви гаранцијски
услови, строго се ради по инструкцијама
компаније „Мецо Минералс“.
Вертиклани млин уграђује АТБ
ФОД Бор, односно његов подизвођач
A&D WOOD из Свилајнца, коме је поверена изградња целокупног постројења
за прераду топионичке шљаке. Овај
вертиклани млин део је прве Б-фазе
тог постројења. - Прву А-фазу, односно линију за дробљење шљаке,
сачињену од једне „HP“ конусне дробилице и вибро-сита завршили смо и

Убацивање млина у нову халу (изграђену између две зграде
старе флотације) пажљиво је пропраћено

Троши 300 киловата за сат времена,
што је далеко мање од хоризонталних
млинова. Брзо се инсталира, мање је
бучан и безбеднији је за руковаоце.
Млин је висок 11,5 метара, а пречника је 3,6. Његов мотор, како нам је
објаснио Анђеловић, налази се на врху
и системом редуктора и вратила покреће
спиралу са манганским облогама. Са
стране, у плашту млина, налазе се маг-

Један од два хидроциклона нове линије за прераду топионичке шљаке

пустили у рад још 24. децембра. Тиме
смо већ повећали капацитет прераде
шљаке за 20-ак процената јер је производ који иде ка млевењу ситнији (12
мм). Монтажом вертикалног млина
завршићемо ту прву фазу изградње
нове флотацијске линије за прераду
топионичке шљаке из нове флешпећи, а треба рећи да она обухвата и
уградњу облога на млину са куглама,
уградњу примарне и секундарне хидроциклонске батерије – што је завршено - као и шест (од 10) пумпи које
треба да стигну из Шведске.
Уситњена минерална сировина из
вертикалног млина слаће се на основно
флотирање у старе машине марке „denver
300“ и на пречишћавање у машинама
типа „denver 100“, док се (у другој фази
радова током наредна три месеца) не
испоручи комплетна нова линија од пет
машина „RCS 40“, за флотирање, и осам
машина типа „RCS 5“, за пречишћавање.
И оне ће бити постављене у новој хали
изграђеној између две старе у којој
се управо поставља вертикални млин.
Пратиће их и сви уређаји неопходни за
аутоматски надзор и режим рада.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Рударство РББ
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На кривељском копу успешно на руди, половично на јаловини

Надају се стабилном пролећу
Успон кривељских рудара у раскривању
започет августа прошле године
прекинули су кишни и месеци са снегом
изазивајући више кварова на возилима,
тако да и почетак ове године пролази
у половичном остварењу планова
раскривања, али зато на руди нема
изненађења, а готово редовно бољи
садржај бакра од планског помаже им да
надокнаде мале подбачаје у количинама
КОП КРИВЕЉ. – Циљ за трећи овогодишњи
месец на кривељском копу гласио је: 900.000 тона руде,
1,66 милиона тона јаловине или 2,56 милиона укупних ископина. За 22 дана марта кривељски рудари откопали су 590.630 тона руде (што је око 93% плана)
и 578.920 тона јаловине (око 50%). Рачунало се на
0,264% бакра у руди, али је радом у северозападном
делу копа на нешто богатијим партијама, за наведено
време остварен бољи садржај него што је планиран
и он износи 0,318%. То је, наравно, дало више бакра
у руди: 1.879 тона за 22 дана, а месечни план је 2.302
тоне. Захваљујући том бољем садржају управник копа
Милан Делић рачуна да ће март завршити са планираном количином бакра, упркос незнатном подбачају
у тонажи руде.
- Као и претходнг месеца на кривељском
копу, уочљиво је – каже Делић – подбацивање у
раскривању отприлике из истих разлога које смо
навели у фебруару. А, то су расквашени путеви који
директно утичу на мању расположивост возила
због кварова, на испадање електромреже и транспортног система. Али, чим се ових дана мало стабилизовало време и путеви, повећао се и број активних возила, тако да је данас (23. марта) стартовало 13 тешких камиона. У односу на претходне две

недеље то је солидан број, а тежња је да их повећамо
на 15 да бисмо у преосталих десетак дана марта надокнадили бар део јаловине, ако већ не можемо све
што смо зацртали.
За јануар и фебруар било је планирано укупно 1,654
милиона тона руде, а остварено је 1,607 милиона тона,
што је преко 97,5 одсто. Али је (као што ће и у марту)
оставрен бољи садржај бакра од планског. Тако је
уместо предвиђених 3.538 тона бакра у руди, дато 4.311
тона, што је евидентан пребачај. Двомесечни план на
јаловини био је 3,32 милиона тона, а остварено 1,852
милиона, што је око 56%, тако да је подбачај очигледан.
- Утицај подбачаја у раскривању на откопавање
руде, вођење и динамику радова на северозападу и
истоку копа за сада није алармантан – процењује
управник Делић. - Имамо добар пут до багера К2,
довољно припремљене руде и изминирану јаловину
тако да тај багер иде по плану. У току су захвати
да се успостави и краћа релација од багера К1 и
ОК (у источном делу копа) до рудног дробљења
и транспортног система, што ће омогућити да се
отуда дају веће количине. Време нам иде на руку,
путеви ће бити све бољи, повећавамо број расположивих возила тако да се надамо стабилном пролећу
и већим дометима на јаловини.

Делић сматра да људски фактор у малој мери
утиче на подбачаје у раскривању. Његови људи су,
каже, озбиљно схватили да је то њихова фирма и
домаћинским радом, максималним коришћењем
радног времена, одговорним руковањем машинама,
одржавањем - извлаче максимум из опреме. Али, приодни услови у овом делу године, директно и индиректно, узимају свој данак, па зато настоји да све оно на
шта може да се утиче буде на максимуму како би се
испунио план на јаловини. Делић, међутим, подсећа:
- „Белази“ улазе у шесту годину коришћења и
пада њихова расположивост. Проблеми у допреми
делова или дужина крупнијих оправки - узимају
данак. На борском копу тренутно се поправљају
два „белаза“ од 220 тона, а још два су у радионици
на кривељском копу. Исправност грејдера и булдозера (који одржавају путеве) такође има директан
утицај на камионе, па се настоји да дневни сервиси
возила буду редовни и темељни да не би долазило до
хаварија. Суштина је у броју расположивих возила
јер наредних месеци очекујемо боље време, па ће
стање путева бити боље, а и рад транспортног система поузданији. Имамо довољно багера који могу
да товаре већи број камиона, пошто имамо довољно
припремљене и руде и јаловине. Озбиљнијим
улагањем у крупне делове и благовременим ремонтима (генератора, трапова, вучних и дизел-мотора) који и доста коштају, створила би се боља
клима за крупније кораке у раскривању. Сходно
могућностима, већ се кренуло у агилнију набавку
делова и само треба издржати у том правцу.
Делић подсећа да крајем прошле године у пензију
отишло 25 искусних мајстора, али се они који су
остали максимално труде, али и воде рачуна да у раду
са габритном опремом, где су могућности хаварије
и повреде велике, нађу баланс између безбедног
и најпродуктивнијег рада. Искусни опреативци у
„Кривељу“ увек имају на уму да треба да се сачувају
од повреда, а да притом извуку максимум од машина.
Љ. Алексић

Производња на копу „Церово”

Увек око 220 хиљада тона руде месечно
КОП „ЦЕРОВО”. - До 23. марта рудари на површинском копу „Церово” Рудника бакра Бор откопали
су 150 хиљада тона руде са средњим садржајем 0,27
посто бакра. Судећи по таквој производњи, очекује
се да ће у марту бити откопано 220 хиљада тона руде,
што је у оквиру плана.
-Наша месечна производња руде креће се око
220 хиљада тона и мартовски план сигурно ћемо
испунити захваљујући, пре свега бољем садржају
бакра у руди од планираног. Судећи по томе,

очекујем да ћемо и у априлу откопати сличну количину руде: око 220 хиљада тона - каже управник
копа „Церово” Драган Илић.
Утоварне механизације за производњу на „Церову”
има довољно, али проблем може да буде мањак камиона. Осим тога, највећи проблем у марту били су
лоши транспортни путеви због снега, кише и блата,
али рудари се надају да ће у априлу, са доласком
бољег времена, и тај проблем бити отклоњен.
М. М.

Мартовска производња у погону „Јама”

Бакар у руди по плану
Мартовски план производње биће испуњен захваљујући већем садржају бакра у руди од
планираног. - Неопходно „подизање” и текуће одржавање бушаће, утоварне и транспортне
опреме
„ЈАМА”. - Рудари погона „Јама” Рудника бакра
Бор за 22 дана марта откопали су и извезли 27 хиљада
тона руде бакра. У исто време борска Флотација
прерадила је 22.692 тоне руде са садржајем 1,158
процената бакра у руди, па је добијено 257,3 тоне
бакра у руди, што је у оквиру плана.
До краја марта према плану треба откопати
и извести још 12 хиљада тона руде са средњим
садржајем око 0,8 посто. Ако се из тога добије још
96 тона бакра у руди, погон „Јама” ће у марту остварити план - 365 тона бакра у руди.
-Испунићемо мартовски план производње
захваљујући већем садржају бакра у руди од пла-

нираног - напомиње управник погона „Јама” Владимир Фуфановић.
Да би производња и у наредном периоду била
у оквиру плана, неопходно је испунити неколико
предуслова: запунити хидрофлотацијским засипом
блокове 2, 3 и 4 у рудном телу „Брезаник” и припремити ово рудно тело за производњу; интензивирати
радове у рудном телу „П2А” увођењем бушаћих
хидрауличних кола („мономатик”); убрзати израду опходно је „подизање” и текуће одржавање бушаће,
ходника на коти 224 за отварање седме коморе у утоварне и транспортне опреме како би се обезберудном телу „Т1” између 17. и 19. хоризонта; на- дила стабилна производња у наредном периоду.
бавити чељусну дробилицу за дробљење руде из
Текст: М. Милошевић
Фото: Љ. Алексић
шесте коморе у рудном телу „Т1”... Осим тога, не-

Рударство РБМ
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Руда и метал на корак до плана
Због хаварије на
транспортном систему
за јаловину ТС 1, тек
у другој половини
месеца на раскривци се
радило пуном паром. Овог пролећа у РБМ-у
много очекују од
инфраструктурних и
инвестиционих радова
РБМ. – Ни мартовска производња
у Руднику бакра Мајданпек није била
без проблема. Због санације хаварије,
Транспортни систем за јаловину ТС 1
радио је само у другој половини марта;
радилиште Долови 1 је тек отворено, па
је на њему требало решавати почетне
проблеме; на Андензитском прсту су
се таман примакли овереним количинама руде; уз редован рад у Флотацији

радило се на “подизању” шесте секције
и постављане нове флотацијске машине.
-Главни проблем у марту је био
застој на транспортном систему ТС
1, па имамо велики подбачај на раскривци. Надамо да то неће много
утицати на остваривање планова
и да ћемо успети да надокнадимо
изгубљено – каже Бранислав Томић,
директор РБМ-а. - Отварањем ради-

лишта Долови 1 успели смо да обезбедимо континуитет на руди, па је
реализација око 93 одсто бакра у концентрату.
Подаци говоре да је са Долова 1 и
Андезитског прста, односно Праурије
и Плумбарије, за 23 дана марта план
од 700 хиљада тона укупних ископина остварен са око 74 одсто. Притом,
учинак на руди је са скоро половином те
количине био повољнији и представљао
84 одсто плана, а садржај бакра био је
изнад планираних 0,232 %.
-Пристижу делови за тешка возила,
тако да ћемо флоту са осам-девет
возила, покушати да подигнемо на
12–13, што би било довољно за планиране месечне задатке. Стигле су и
муљне пумпе, па ћемо покушати да
уклонимо наслаге муља на коти 365
на Северном ревиру који крије између
600 хиљада и милион тона руде изузетно доброг садржаја бакра, злата и
сребра. То би помогло да укупни производни резултати у РБМ-у буду бољи.

У Флотацији очекујемо завршетак
шесте секције и њен старт. Када она
почне да ради, друге секције моћи
ћемо да сервисирамо и ремонтујемо
остварујући
притом
планирану
производњу. И на Дробљењу стварамо услове за повећање прераде прво
на осам и по, па на 11 милиона тона
руде годишње. Сервис секундарне
дробилице је завршен, припремамо
ремонт примарне, стварамо услове за
инсталацију нове НP дробилице, па
очекујемо да резултати у Мајданпеку
буду све бољи и бољи – истиче први
човек РБМ-а.
Истовремено, на Андезитском прсту
завршава се отварање рудних тела и
стиже до коте 360 где се стварају услови
за измештање магистралног пута. Када
је реч о инфраструктурним и инвестиционим радовима, у РБМ-у се овог пролећа
много очекује како би производња стала
на здраве ноге.
С. Вукашиновић

Уклањање муља са Северног ревира

Инсталиране муљне пумпе
Пробни рад нове пумпе италијанског произвођача показао да може
да избаци муљ на висину од 45 метара цевоводом дужине 450 метара
РБМ. - У намери да са етаже 365
на Северном ревиру површинског копа,
упоредо са одводњавањем, уклоне и наслаге муља како би могли да наставе
експлоатацију руде са добрим садржајем
бакра и још повољнијим злата и сребра,
у Руднику бакра Мајданпек купили
су две снажне муљне пумпе. Пробни
рад пумпи италијанског произвођача
“Dragflow”, које су постављене 23. марта,
показао је да оне могу да убрзају планирани посао.
Дипл. инж. Живојин Јованов, руководилац утовара, РОК-а и одводњавања
на Површинском копу РБМ-а, каже да је
већ прва проба показала да нова муљна
пумпа, а набављене су две, може из сабирника да потисне муљ на висину
од 45 метара кроз цевовод дужине

450 метара. Његов колега Мирослав
Мунћан, из Припреме Површинског
копа, додаје да је реч о електромоторној
пумпи израђеној од висококвалитетних материјала, специјалне намене за
одводњавање, односно одмуљавање
терена. – То је пумпа капацитета
200 метара кубних на сат, са висином дизања материјала до 62 метра,
са пречником цеви од 150 милиметра који омогућава да се уз воду на
одговарајућу удаљеност избаце и честице материјала пречника до 35 милиметара.
У конкретном случају, потребна
висина је 45 метара, будући да је реч воде, блато и муљ. Када се одводњавање прошлогодишње, може се наставити
о најнижим етажама Северног ревира појача радом ових пумпи и ако вре- ископавање те богате руде.
на којима су јесенас рудари за највеће менске прилике буду повољније него
С. В.
противнике имали сливне атмосферске

После фебруарске хаварије на копу РБМ-а

Поново ради транспортни систем за јаловину
Саниран бубањ 17, замењени лежајеви на бубњу 10 и сто метара
транспортне траке, па је после пробног, 16. марта почео и рад под
оптерећењем

РБМ. – Након фебруарске хаварије
на транспортном систему за јаловину ТС
1 у Руднику бакра Мајданпек и застоја
који је трајао више од три недеље, тај
важан и бржи пут за одлагање раскривке
од половине марта поново ради. Квар је
у потпуности саниран, а велики посао

на брзом оживљавању трасе, која се због
значаја назива „жилом куцавицом“, обавили су запослени у „Ansal steel”-у (који
је као извођач радова на то био обавезан
због гарантног рока), заједно са радницима РБМ-а.
-За време застоја у потпуности је

саниран бубањ број 17, замењени су
лежајеви на бубњу број 10 и трака у
дужини од 100 метара, па је, након
пуштања у пробни рад, 16. марта овај
систем пуштен и под оптерећењем –
каже Светомир Мустецић, помоћник
директора РТБ Бор за развој и
инвестиције у РБМ-у. - Уверили смо
се да не показује никакве недостатке.
Све што смо радили на санацији, од
ангажовања радне снаге, утрошка
материјала, као и време застоја,
биће фактурисано извођачу радова
“Ansal Steel“ пошто је транспортни
систем у гарантном року, а записнички и комисијски констатовано
да је оштећење настало услед грешке
на изради, односно хаварије угаоног
бубња број 17 који су они испоручили
и монтирали.

Сада, када је све у реду, служба
одржавања посебно прати део који је
био хаварисан како би се благовремено
реаговало на евентуалне проблеме –
додаје Душан Петровић, помоћник директора РБМ-а за инвестиције и развој.
Због овог застоја губици су били и
производни и финансијски јер је пут
за одлагање јаловине био дужи (и временски и по километражи). Санација
је потрајала јер се чекало на испоруку
специфичне транспортне траке. За 24
сата лепљење и навлачење траке обавили су вулканизери РБМ-а.
Транспортни систем за јаловину ТС
1 у Руднику бакра Мајданпек у другој
половини марта поново ради без проблема, додуше, са једном дробилицом,
јер се друга припема за редован ремонт.
С.В.
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РБМ инвестиције

Постављање нових флотацијских машина у РБМ-у

Завршени механички радови
РБМ. – Постављање и склапање
великих танкова нових флотацијских
машина за основно и допунско
флотирање у Руднику бакра Мајданпек
обавља се према плану. Тиме се у
мајданпечкој Флотацији отвара нова
етапа развоја: стварају се услови да се
прерада руде, у складу са плановима,
динамично увећава. До краја марта
завршени су сви механички радови и

стале послове, радове за инструментални ваздух, за монтажу цевовода за
пулпу и радове на монтажи челичне
конструкције за хоидроциклоне и за
платформе, за домељавање.
-Преостаје нам постављање кондиционера. Очекујемо да до краја
марта завршимо све браварске
радове, а првих дана априла и преостала гумирања ћелија - каже Тоше

Почиње осетљив посао убацивања механизама, за који ће
запосленима у РБМ-у бити потребно око три недеље. – Изузетно
је важно да се сви придржавају рокова и термин планова како
једно закашњење не би условило низ других

Светомир Мустецић

прешло се на осетљивије, када ће запослени у Руднику бакра под будним надзором представника „Metso Mineralsa“,
произвођача најсавременије опреме
започети убацивање механизама у
огромне танкове, и тако машинама уградити снагу и моћ, неопходне за велике
послове који их очекују. Упоредо, уводи
се у посао и извођач радова за прео-

Папазов који предводи групу од 11 радника, заваривача и бравара “Прототипа”,
фирме која под контролом произвођача
опреме “Metso mineralsa” склапа нове
флотацијске машине.
Светомир Мустецић, помоћник
директора РТБ-а Бор за развој и
инвестиције у РБМ-у, наводи да су припреме обављене, а рад бројних екипа

добро синхронизован: - РБМ је припре- наставити монтажу за коју ће нам,
мио екипу која ће механизме полако према првим проценама, бити неопходно око три радне недеље.
Упоредо са убацивањем механизама, у Руднику бакра Мајданпек су
предвидели да и подизвођач преосталих
радова, АТБ ФОД Бор, већ ових дана започне радове за инструментални ваздух
и монтажу цевовода за пулпу и челичне
конструкције за хоидроциклоне, као и
монтажу платформе за домељавање.
-У складу са уговором, АТБ ФОД
би те радове требало да заврши за 65
дана и да монтира (према претходном
уговору) кошеве и преливне канале.
РБМ почиње и монтажу пумпи, јер је
првих 10 већ стигло - наводи Светомир Мустецић.
Жељко Михајловић, руководиТоше Папазов
лац пројекта реконструкције Флотације
додаје: - Упоредо завршавамо и
убацивати у танкове. Почећемо са
оспособљавање шесте секције. Све
RCS 50, како би потом обавили и монрадимо тако да редовна производња
тажу RCS 40. Претходно ће сервисер
не трпи.
произвођача обучити монтажере за
С. Вукашиновић
оба типа машина, а онда ћемо сами

Велики послови у погону Дробљење РБМ-а

За већи капацитет и квалитет прераде

Циљ: постепено подизање капацитета прераде на шест, 8,5
и свих 11 милиона тона руде годишње. - Крајњи производ
дробљења треба да има горњу граничну крупноћу 16
милиметара. - Док трају радови, производња се неће прекидати
РБМ. - Како би заокружили производни процес и прераду бакра повећали
на шест милиона тона руде годишње, а
касније на 8,5 и 11 милиона тона, у Руднику бакра Мајданпек, паралелно са
завршетком радова у Флотацији, почели
су велике послове у погону Дробљење.
Реч је о ремонту примарне, све четири
секундарне, набавци две нове и ремонту
две постојеће терцијалне дробилице и о
замени сејних површина на ситима. То
ће значајно обновити погон Дробљења

са циљем да се променом сејних површина добије квалитетнији производ.
-Завршили смо ремонт секундарне
дробилице 14 Ц и припремамо ремонт
примарне. Након што делови стигну,
половином априла почећемо тај
велики посао. Паралелно са ремонтом,
линијски застој ћемо искористити да
комплетно проверимо линије у погону
дробљења, све бубњеве, ролне, транспортне траке, пресипне сипке и друго.
У току је израда термин планова и

тачно дефинисање послова и рокова
завршетка. Завршавамо мерне картоне како би се, у зависности од
производње, изабрао најповољнији
термин за ремонт примарне дробилице – каже Светомир Мустецић,
помоћник директора РТБ Бор за развој
и инвестиције у РБМ-у. - Приликом
замене склопова на примарној дробилици „Metso minerals“ обавезан је да
обезбеди сервисера који ће обавити
надзор.
Секундарна дробилица је при
премљена за нове задатке. На постојећим
ситима биће замењене просејне површине већим светлим површинама.
Читав посао се обавља са циљем да
производ дробљења буде горње граничне крупноће 16 мм. Јер, то је услов
да се подигне капацитет млинова и
повећа искоришћење према базном
инжењерингу „Metso mineralsa“.
-Захвати су и у финансијском
смислу велики. Јер, неопходна је куповина једне терцијалне дробилице са
роком испоруке до месец дана, након
тога и припреме за куповину друге. Те
две нове дробилице укупно вреде око
милион евра - наводи Мустецић.
Посебна прича су сита и ситара.
-Да
бисмо
имали
потпуну
запуњеност дробилица, неопходно

је кориговати димензије отвора на
свим сејним површинама, ситима
изнад секундарних дробилица, у
ситари и изнад терцијалне дробилице. Заменом облика отвора, односно сејне површине, сматрамо да
ћемо добити потребну запуњеност
секундарних и терцијалних дробилица. Уједно, жељено повећање капацитета на осам и по, односно 11 милиона тона руде годишње захтева и
два сита већих димензија у погону
ситаре - подвлачи Јелена Ђурић,
управница Флотације. - Прво ћемо преузети из “Великог Кривеља”, а потом
радити на обезбеђењу другог. Све послове на формирању што прецизније
документације радиће стручњаци
РБМ-а у сарадњи са представницима
„Metso mineralsa“. Радове ће извести
запослени у РБМ-у не запостављајући
послове у производњи .
Застоји у производњи се не очекују,
осим приликом ремонта примарне дробилице. Уз добру организацију и благовремену набавку неопходне опреме
и делова, овај велики посао могао би
да буде завршен упоредо са радовима у
Флотацији, који су, подсетимо, највећи
инвестициони захвати од подизања тог
погона пре више од пола века.
С. Вукашиновић

РБМ
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Проблеми у РБМ-у због земљане бране “Шашки поток”

Превентивно ојачана брана
Како под притиском воде услед обилних падавина не би дошло до
пуцања, брана неактивног флотацијског јаловишта „Шашки поток” превентивно осигурана. – За преусмеравање атмосферских
вода припремљени канали до сочива. – У току израда пројектне
документације за јачање бране и комплетно уређење флотацијског
јаловишта, измештање пловеће пумпне станице и изградња
помоћних објеката за потпуну и трајну заштиту флотацијског језера

РБМ. – На земљаној брани “Шашки
поток” неактивног флотацијског јало
вишта Рудника бакра Мајданпек у ноћи
између 5. и 6. марта дежурала је осмочлана екипа како због обилних падавина
не би дошло до преливања воде и пуцања
бране. Претходних дана припремљени
су џакови песка за ојачавање зидова
бране, али и механизација која би део
сливних атмосферских вода са околних
брда преусмерила у канале који би је одводили у сочива и тако спречили да дође
до преливања.
-Будно пратимо ситуацију на
језеру, али смо на упозорења из Сектора за ванредне ситуације МУП-а
Србије превентивно урадили све што
је било могуће – рекао је тада Бранислав Томић, први човек РБМ-а, наводећи
да су о свему обавестили и рударску
инспекцију. - Поучени искуством из
прошле године, када су обилне падавине у мају, августу и септембру
озбиљно запретиле бројним рударским
постројењима, претходна два дана подигли смо све снаге у стање приправ-

ности, предузели мере да појачаним
ангажовањем механизације и људи из
свих делова Рудника ојачамо насип
да издржи притисак који би могле да
створе најављене обилне падавине и
повећани доток воде.
-Ништа нисмо препустили случају,
па смо предвидели да ако доток атмосферских вода подигне ниво језера
до забележеног у мају прошле године,
сливне атмосферске воде преусмеримо
у сочива, избегнемо да оне уопште
дођу у додир са језерском. Оспособили смо колектор, радили на новим
одводним каналима до сочива – додаје
Јелена Ђурић, управница Флотације,
и подвлачи да је реч о неактивном
јаловишту где проблем стварају обилне
атмосферске воде.
-Благовремено и превентивно
подигнут је степен приправности,
ојачана брана, организована су дежурства, ангажована механизација,
тако да је овај, најновији талас обилних падавина спремно дочекан – констатовао је приликом обиласка терена

Благоје Спасковски и Небојша Стојановић на земљаној брани

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ “Бор” који је својим сарадницима у мајданпечком Руднику бакра из
богатог искуства за деловање у сличним
ситуацијама дао драгоцене сугестије.
-Ми смо прошле године започели
израду пројектне документације за
проверу стабилности и ојачање обе
бране (уз “Шашки поток” и “Превој”)
флотацијског јаловишта, укључујући

и пратеће послове попут измештања
пловеће пумпне станице и изградњу
помоћних објеката. На основу ње
предузећемо конкретне мере и побринути се за одвођење сливне атмосферске воде и трајно решити питање сигурности бране “Шашки поток”- каже
Јелена Ђурић.
С. Вукашиновић

У кругу РБМ-а чисте корито Пека

Да се од падавина не страхује
РБМ. - Маниром добрих домаћина,
пре календарског почетка пролећа, у
Руднику бакра Мајданпек започели су
чишћење корита реке Пек у кругу рудника. Тиме се стварају услови да Пек,
очишћен од наталоженог материјала
и муља, буде бржи и чистији, што
ће омогућити да се исти посао обави
у горњем делу реке, кроз град. Јер,
пролећно уређење града није комплетно
ако се не очисти корито реке која уз мало
напора може да буде украс града.

Горан Репеџић, главни пословођа
производње на Површинском копу
РБМ-а, објашњава да је чишћење
почело од Транспортног система, Фазе
1, па све до Аутобуске станице: - Због
велике количине материјала, који
је током јесени и зиме са падавинама доспео у корито реке Пек,
принуђени смо да ово урадимо. На тај
начин обезбеђујемо читав овај простор и за случај нових обилних падавина. Материјал и нанос наталожен

Из корита реке у кругу Рудника почело је чишћење
наталоженог материјала и наноса да би се убрзао проток воде
и створили услови за уређење корита Пека кроз град
у кориту, као и корење и дрвеће, гомилали смо на самој обали, а сада камионима одвозимо на јаловиште. Из
књажевачке “Ерозије” ангажовали
смо ровокопач са продуженом “руком”
од 17 метара, који са лакоћом чисти и
неприступачне терене, док је наш ровокопач ангажован на изради таложника за испумпавање муља са Северног ревира како се не би, са атмосферским водама, сливао у реку.
-Реч је о траси од 800 метара са
које извлачимо огромне количине
материјала. Када очистимо деоницу у
кругу РБМ-а, чистићемо корито Пека

до Аутобуске станице. То ће утицати
на смањење нивоа реке у горњем делу,
што ће омогућити да се и кроз град
корито реке очисти и уреди – додаје
Драгиша Анђелковић, управник Површинског копа РБМ-а.
-Као
друштвено
одговорно
предузеће, чинимо и оно што је у интересу града – подсећа Бранислав Томић,
директор РБМ-а. - Чисто и продубљено
корито Пека је потребно да не би било
поплава као прошле године, а леп и
уређен простор заједнички је интерес
и Рудника и становника Мајданпека.
С. Вукашиновић
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Металургија

Металурзи у очекивању почетка рада нове Топионице и Сумпорне

Све спремно за старт
За 22 дана марта топионичари дали 2.842 тоне анода, електролизери 1.880 тона катода и „сумпораши” 7.100 тона киселине. – Б.
Тодоровић: Технолошка линија број један у старој Топионици у сваком тренутку мора бити исправна и оперативно спремна за рад
још најмање месец дана због обезбеђења сигурности у металургији, као и заједничких инсталација. – Оспособљавање Електролизе
за већу производњу катодног бакра одвија се плански и етапно
ТИР. – Производни рапорт из Топионице за 22 дана марта гласи: 2.842
тоне анодног бакра (130 тона дневно), а
до краја месеца очекује се да достигне
око 3.800 тона. У овај металуршки погон
допремљено је укупно 13.756 тона концентрата бакра (625 тона дневно), са
2.444 тоне „црвеног” метала, од чега
највише (1.540 тона) из Рудника „Велики
Кривељ”, 630 тона из Рудника бакра
Мајданпек и 273 тоне из Флотације Бор,
Јаме и шљаке. У пламеној пећи број
један прерађено је 17.966 тона шарже
(816 тона, у просеку, дневно). Ових дана
на залихама има 5.684 тоне шарже, са
920 тона бакра. Фабрика сумпорне киселине („контактна два”) је пратила овакав
рад Топионице и продуковала је 7.100
тона монохидрата, док у складишту има
исто толико. Од најважнијих активности
у наредном периоду Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а, издвојио је завршетак
припрема за старт нове топионице и фа-

брике сумпорне киселине.
пионици и Фабрици сумпорне кисе- Приводе се крају свакодневне лине, и то по секторима: припрема,
провере опреме, инсталација, обука флеш-пећ, конвертори, сумпорна киселина и отпадне воде. Предстоји
обука и за рад на флотацији шљаке,
као и пуштање у рад свих агрегата. Прелазак са једне на другу
технологију топљења је веома сложен.
Осим тога, технолошка линија број
један у старој Топионици у сваком
тренутку мора бити исправна и оперативно спремна за рад још најмање
месец дана због обезбеђења сигурности у металургији, као и заједничких
инсталација. Јутрос (24. марта) температра у флеш-пећи била је око 1.100
степени Целзијусових, а девет бренера
је грејало пећ. Припремљена је почетна шаржа за старт фабрике, док се
Бобан Тодоровић
почетак увођења кисеоника из новог
радника и руковалаца за рад у постројења очекује за два-три дана –
новим металуршким постројењима. истиче Тодоровић.
Обучавају се људи који већ раде у ТоЕлектролиза је, са 330 ћелија у раду,

за 22 дана марта дала 1.880 тона катодног бакра (8.720 тона од почетка године),
а месечни биланс треба да износи 2.700
тона. С обзиром на то да после завршетка пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине овај погон очекује
знатно већа производња катодног бакра,
оспособљава се шесто циркулационо
коло ради већег пријема анода, што се,
по речима нашег саговорника, одвија
плански и етапно.
Из Ливнице бакра и бакарних легура
„отишло” је 125 тона месинга познатом
купцу, а крај месеца треба да дочека са
око 200 тона. ФБЖ је дала 390 тона дипформинг жице пречника осам милиметара (1.131 тону од почетка године). Из
Погона Прераде метала „изашла” је 1,5
тона (шест тона за непуна три месеца)
разних производа (кућишта водомера,
арматура, вентила).
Ј. Станојевић

Ливци наставили повећање производње и у марту

Месинг отишао у извоз
В. Пантовић: Пребачај
плана у новој ливници
остварен је захваљујући
благовременој
набавци примарних и
секундарних сировина,
доброј организацији,
великом залагању
радника, али, пре
свега, сигурном купцу –
италијанском „Пахору”
коме смо у фебруару
испоручили 202 тоне
месинга
ЛИВНИЦА. – Ливница бакра и бакарних легура у фебруару је продуковала 233 тоне одливака (25 одсто више
од плана), од чега 227 тона (44 процента изнад црте) у новој и шест тона
(20 одсто од предвиђене количине) у
фазонској ливници. Иначе, требало је
да ливци у том месецу достигну укупно
185 тона производа (157 тона у новој и
28 тона у ливници фазонских одливака).
Тренд повећања производње наставили
су и у марту, па је за 25 дана нова ливница дала 140 тона. С обзиром на то да
се дневно производи осам тона, Вера
Пантовић, управник ЛБЛ, очекује да ће
и овог месеца премашити циљаних 157
тона.
- Пребачај плана у новој лив-

ници остварен је захваљујући
благовременој
набавци
примарних и секундарних сировина, доброј
организацији, великом залагању радника, али, пре свега, сигурном купцу
– италијанском „Пахору” који може да
купи много више од онога што произведемо. Њима смо у фебруару испоручили 202 тоне месинга (МS-58, пречника 80 х 1.050 милиметара), што је 29
одсто више од предвиђене количине
(157 тона). Фазонска ливница није
испунила план због тога што, углавном, обавља услужне делатности за
потребе РТБ-а (наливање дробилица
и лежајева, ливење конусних чаура
у РББ-у и РБМ-у, тампинг-блокова
за Топионицу), као и уметнички лив

(израда сувенира), али то не „улази”
у производни биланс. Рачунају се
само одливци који су већ испоручени. Међутим, није све отпремљено
и стоји на залихама, па није евидентирано као производња – додаје управница Ливнице.
Будући да је овдашња опрема веома
стара и дотрајала, по речима наше саговорнице, често долази до мањих

Вера Пантовић

хаварија које превазилазе захваљујући
искуству и стручности овдашњих запослених. Зато је неопходно редовно
снабдевање резервним деловима и
одржавање, како би производња била
стабилна. Топионичка пећ број један
на линији месинга ради од 20. јануара,

када је завршен њен једномесечни
ремонт. Планирано је да се исто учини
и са другом, која је у резерви, па су већ
почели припремни радови за њен комплетан ремонт. – Као и претходни који
су успешно обавили радници служби
машинског и електроодржавања
Ливнице без ангажовања тзв. трећих
лица, што је донело велике уштеде,
тако ће бити и са овим ремонтом.
Њихово ангажовање је заиста велико,
јер нема „празног хода”. Увелико се
сређује шахта пећи која је срушена
и „крпи” се на местима где недостају
цигле.
Предвиђено је да ливци ове године
дају 2.800 тона одливака, од чега 2.450
тона у новој (2.400 тона месинга и 50
тона бронзе) и 350 тона у фазонској ливници. Повећање производње планирано
је и у Преради метала. - За остварење
плана, који је дупло већи од лањских
учинака, потребна је млађа радна
снага, пре свега, металуршке, машинске и електро струке. Ово тим пре што
у погону има 98 радника, чија је старосна структура веома неповољна.
Велики је број инвалида рада, оних
на боловању, а многи треба да оду у
пензију. Такође је неопходна и набавка
квалитетне секундарне сировине, благовремено снабдевање резервним деловима и ватросталним материјалома,
као и редовно сервисирање опреме –
закључује Пантовићева.
Ј. Станојевић

Жене РТБ-а
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Марика Катић (Флотација РБМ-а)

Жена у срцу дробилице
Уз пуно разумевање породице и добру сарадњу колега, али и захваљујући кондицији и снази некадашње
спортисткиње, Марика Катић са лакоћом обавља посао који је по свим мерилима један од најтежих за
жену запослену у руднику
споља или унутра. Посао је ту да се
обави, а од свега мени само зна да засмета прашина – прича Марика која
за сваку смену треба да допутује из
више од 20 километара удаљене Рудне
Главе, што значи да јој за уобичајену
смену од осам сати треба десет и по. –
Свакодневна путовања нису лака,
али када имате разумевање у породици, све може да се постигне. Моји
укућани, знају да радим тежак посао
и често прискачу у помоћ. Мој супруг
је, такође, радник Флотације РБМ-а,
тако да му услови и тежина рада у руднику нису непознати, па у кући могу
да рачунам на помоћ, а често и одмену.
На другој страни, на послу, од колега
то и не очекујем, јер смо пред обавезама сви једнаки, зар не? – кроз смех
каже Марика. Ипак, признаје да је сваки
празник жена дан када је колеге уваже,
а она користи да честитке за празник
упути свим женама, посебно оним које
раде одговорне послове у руднику.
Марика каже да њена већ одрасла
деца својим путем иду мимо рудника и рударења. Ћерка је медицински
радник, у иностранству је, а син је запослен у Фабрици бакарних цеви, иако
она прижељкује да и он ради у руднику.
Додаје да би, да су на снази стари прописи, већ за годину дана могла да иде
у пензију. Овако, још дуго Дан жена ће
као некадашња спортисткиња, ето,
-Немам осећај нелагоде, навикла обележавати као једна од оних жена које
сам на те услове тако да одавно не обављају тежак рударски посао.
успела да се снађем.
С. Вукашиновић
Да посао дробиличара није лак, придајем значаја томе да ли радим

систему, али када он више није радио,
она се прикључила рударима. - Нисам се
покајала, посао сам заволела, па и не
помишљам на промену радног места,
мада мислим да то није посао за жену.
Јер, осим воље, тражи и снагу, а ја сам

РБМ. - Марика Катић, од 1986.
године запослена у Руднику бакра
Мајданпек, последњих година ради као
дробиличар на Примарном дробљењу.
За жену запослену у руднику ово је један
од најтежих послова, али она ни по чему
не заостаје за својим колегама. Хвале је
и колеге и надређени: Марика се посла
не либи и поштеду не тражи, па резултати не изостају.
-Имам сјајне колеге, дивне људе,
без којих би много теже било радити,
а и резултати не би били тако добри.
Лепо се слажемо, добро разумемо,
дружимо, прави смо пријатељи, што
је и начин да време брзо прође, а
постављени задаци буду обављени
како треба – каже Марика признајући
да је посао који ради баш тежак, да
можда и није за жену, али да је она у
њему, ипак, пронашла себе. Пре тога
много година је радила на транспортном

није. Свако ко је икад посетио погон
дробљења зна да посао дробиличара
није лак јер подразумева улазак у срце
дробилице, силажење два, три, четири
спрата испод нивоа земље у местимично
затамњен простор са великом буком:

Снежана Петровић, техничар у РБМ-у

Рудник и рударење као судбина
Рођена Мајданпечанка којој су у руднику радни век провели отац, браћа, супруг, и сама је желела да
ту ради, али никада, баш никада за 35 година стажа није пожелела да промени радно место техничара
припреме одржавања на копу, нити предузеће

РБМ. – Најважније је пронаћи себе
у послу који радиш, да посао волиш и
да си спреман да учиш – рецепт је за
успех на послу из перспективе Снежане
– Нене Петровић, техничара припреме
одржавања на Површинском копу у Руднику бакра Мајданпек. Пуних 35 година
она ради на одржавању опреме у Новом
сервису, у припреми багера и бушилица.
Као Мајданпечанки из породице
рудара, у којој су се после оца, рударски
позив изабрала и њена три брата, након

завршене електротехничке школе у Костолцу, коју је похађала као стипендиста
РБМ-а, некако јој је било најнормалније
да ту започне рад.
-Била је то и жеља и избор, како
због породице, тако и невеликих
могућности да се у то доба нешто пуно
бира. Али и касније, никада нисам пожелела да променим радно место, ни
у Руднику ни мимо њега. Услови за
рад су коректни, тако да нисам тражила бољи посао. И мој супруг је овде
радио, само у оперативи, овде смо се
и упознали, провели толике године
радећи у истом погону, а он већ стигао
до пензије. Наш син је, међутим, завршио факултет и запослио се у Београду.
У Новом сервису РБМ-а, где је ова
служба лоцирана, Снежана је окружена
колегама о којима може да каже све
најбоље због пажње и поштовања које
указују малобројним колегиницама.
-У самом послу ништа није тешко
јер делујемо као екипа, као уигран
тим у којем су улоге јасно подељене,
којих се придржавамо увек спремни
да помогнемо. Овде смо, практично,
као породица, толике смо године про-

вели заједно и толико времена да се то
некако подразумева – прича Снежана,
а колеге је хвале да са успехом ради заправо два посла: и електро и машински.

Рад у Припреми је одговоран. Ту се
тачност, поузданост и правовременост
подразумевају, а искуство је драгоцено.
Посао није физички напоран, а када се
воли, када се у њему ужива, није тешко
ни усавршавање, ни подразумевајуће
учење које је неопходно са пристизањем

нове опреме, коју треба “у душу” упознати, јер се од запослених у Припреми и
очекује да познају све њене детаље. Иако
је некако тешко повезати те габаритне
делове моћних рударских машина са
женском природом и осетљивошћу,
показује се да то није никаква препрека.
-Некада је у овој служби било више
жена. То су колегинице којих се радо
сећамо, често помињемо, а ово је прилика да прво њима, нашим пензионеркама, честитамо празник и пожелимо добро здравље – каже Снежана. Она ће због измењених прописа
још најмање четири године морати да
ради како би могла да оствари право на
умањену пензију “само зато што је са
само 18 година почела да ради”. – Није
то проблем, мислим да још увек могу
да радим онако како то посао захтева.
Остаје да жалимо што нема више
младих међу нама, јер деца, школована, млада, у пуној снази и треба да
раде, а да им ми, кроз заједнички рад
пренесемо знање и искуство, и успут
неке важне ствари о колегијалности,
пријатељству и поштовању.
С. Вукашиновић
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Жене РТБ-а

Зорка Јовановић, површински коп ”Кривељ”

Открити узрок проблема суштина
је доброг одржавања
КОП “КРИВЕЉ”. – Пре две-три
године младу дипломирану машинску
инжењерку Зорку Јовановић упознали смо у кривељској флотацији, у
замашћеном
радничком
комбинезону, како са колегом решава проблем
једног зупчаника на млину. Ових дана
срели смо је у радионици одржавања
тешких возила и пратеће механизације
на кривељском копу и замолили је за
кратак разговор. Осми март – који јој је,
како рече, обично пролазио радно, али
уз пажњу колега из радионице - био је
повод да чујемо како се она као млад
стручњак, снашла у великој компанији
каква је РТБ. У својој канцеларији, уз
компјутер, каталоге и цртеже, Зорка
нам рече да се после флотације обрела
у комерцијали РББ-а са задатком да
поручује делове, али се указала прилика за рад у погону где је заступљена
разноврсна механизација и где има
много тога да се научи, па је затражила
премештај.
-На радном месту у комерцијали
РББ-а била сам у додиру са својом
струком – каже она. - Састављала сам
поруџбине на основу спецификација
где се морају познавати делови који
се поручују (чауре, осовине, заптивачи, инјектори…). Али, више је то
била економија и ја у томе нисам

видела себе. Мислим да је после толиког труда који сам уложила да
бих завршила машински факултет,
много корисније да стечено знање
употребим решавајући проблеме
одржавања рударске механизације.
Зорка Јовановић се тако октобра 2013. нашла на површинском копу
“Велики Кривељ” и управо је задужена за
одржавање пратеће механизације: булдозера, грејдера, утоварача. Њен посао
почиње од момента када се њима нешто
деси. Она тада, заједно са својим колегама из електромашинског одржавања,
утврђује квар, процењује могућност
поправке, организује (сигуран и безбедан) рад мајстора, обезбеђује делове
и репроматеријал. - Један од главних задатака инжењера одржавања
је да изврше дефектажу и утврде
узроке настанка квара, а онда предузму мере и нађу решења да се квар
не понавља. Циљ је да се тачно предвиди свака слаба карика у систему и
на време замени како не би дошло до
хаварије. Кад се нађе узрок проблема,
онда се ураде спецификације неопходних делова и њихове санације за
најбрже пуштање машине у рад. Ипак,
најбитније је да инжењери спроведу
превентивно, планско и корективно
одржавање, уз максимално смањење

Овде су инжењери веома ангажовани, тражи се брза реакција и
још брже решење те човек мора да буде спреман и одговоран
за оно што ради – каже млада инжењерка машинства из сектора
одржавања на кривељском копу и додаје: Колеге су искусне у
решавању проблема и ја се трудим да их пратим у стопу
трошкова, сагледавајући могућност
поправке и санације делова и склопова, уместо набавке нових. Ту се
подразумева “снимање” и рад на
техничкој документацији за израду
делова на домаћем тржишту. На
срећу, могу слободно да кажем да сам
у најјачој екипи РББ-а по стручности,
искуству и колегијалности, уз коју се
и сама све боље сналазим. Колеге ми
свесрдно помажу да посао завршимо
коректно и на време, да би опрема
била максимално расположива.
Сада кад је већ у прилици да одмери
колико је употребљивог знања донела
са студија машинства у Београду, млада
инжењерка, за коју смо чули само речи
хвале, каже: - Бољка нашег школског система је у томе што има врло

мало праксе. А, пошто управо пролазим тај пут од теорије до праксе, сматрам да сваки млади стручњак који
улази у једну озбиљну компанију
попут РТБ-а мора да буде одговоран,
упоран и истрајан ка свом циљу, да
научи све што треба, како би могао
да реагује и понуди решење неког
проблема и кад га пробуде, како се то
каже, у три ујутру. Да би то постигао,
он мора добро да познаје и производно
машинство, и моторе са унутрашњим
сагоревањем, и хидраулику, и пнеуматику – мора да буде свестран - јер
свака од машина која му је поверена
на одржавање у ствари је - фабрика
у малом.
Љ. Алексић

Драгана Микић, борска флотација

Радимо и младе учимо
Посао флотера не може да се научи за дан-два и зато, колико се боримо да из јамске руде и старе шљаке извучемо више бакра, толико
настојимо да младе уведемо у тајне овог посла. -Не волим столицу,
телефон, папире и тражила сам да се вратим у погон где после 20
година рада могу да “покријем” свако радно место - каже Драгана
Микић, сменски инжењер у борској флотацији, једно ведро лице у
суморној хали

БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - Када
је првог марта 1995. године крочила у
Борску флотацију као један од најбољих
студената своје генерације са борског Техничког факултета, Драгана
Микић, дипломирани инжењер неорганске технологије, није била сигурна
да ће у том суморном здању остати две
деценије. Још мање је веровала да ће
мирне душе пропустити неколико прилика да се из прљавог погона смести
у неку канцеларију. Ни полугодишњи
“излет” у комерцијалу (1999/2000.)
није је отргао из најстаријег басенског погона у коме је била руководилац
производње, па технички, а сада сменски инжењер. А, у влажној полумрачној
хали из 1957. године, којој су НАТОбомбе избиле последња стакла а ветрови
отворили безброј рупа на крову - исто је
као и напољу. Дува, прокишњава, леди
се и пуни маглом. - Радим по сменама –

каже Драгана. - Ове зиме трећа смена
је најтежа јер смо готово под ведрим
небом. Срушена су два зида, нема
крова. Кад веје снег, машине су затрпане до пола, смрзавају реагенси…
Али, надамо се да ћемо наредну зиму
дочекати у новом, модерном погону.
Добро обучена, са шалом око врата
и црвеним шлемом на глави – али ведра,
насмејана и орна за разговор - Драгана
нас, у потрази за мало тишине, вешто
проводи уским степеницама и натрулим платформама до командног пулта.
И, док се четири млина громогласно
труде да из јамске руде и старе шљаке
“избију” последње честице бакра, недалеко, у старој хали гради се нова. Челична конструкција која ће носити нови,
вертикални млин за уситњавање шљаке
из нове топионице већ је спремна, стићи
ће и нове машине, пумпе, компјутери.
У таквој мешавини старог и новог,

блатњавог и свеже офарбаног, здравог и процурелог, Драганина седмочлана смена бије битку за сваку тону
бакра и не очекује да јој буде лакше јер:
“Мало нас је – каже она. - Ево, сад су
у погону четири радника, пословођа,
колегиница на пулту и ја као сменски
инжењер”. Притом додаје:
- Не волим канцеларију, не
волим рад који је везан за столицу,
за телефон, за папир. Више волим
производњу и, после породиљског
2000. године, изразила сам жељу да
се вратим у погон. Једно време била
сам руководилац производње, па
“технички” и на свим тим пословима
максимално сам давала себе. Са колегама сам изградила супер однос, а
и они су пажљиви према нама поготово у приликама какав је Осми март.
У послу се нисам поставила као неко
ко је надређен, ко је шеф, већ као колегиница и не либим се да седнем за
овај пулт или да одем и измерим густину пулпе, ph-вредност итд. Нас је
овде мало и не може инжењер да буде
само инжењер. Мора да прође погоном, да помогне и младима и старима.
Јер, овде имамо људе који су пред
пензијом и младе који имају само дветри године стажа. А, посао флотера не

учи се за дан-два. Искусном раднику
довољно је само да погледа машину
и да зна да ли фали пенушач, креч
или ваздух. И зато, колико настојимо
да из руде и шљаке извучемо више
бакра, толико се трудимо да младе научимо тајнама овога позива. А, овде се
за смену преради 1.000 тона руде и до
650 тона шљаке.
Наша саговорница подсећа да
су раније у флотацију долазили
средњошколци и студенти на праксу.
Лично их је водила кроз погон и упознавала са процесом, али већ годинама
их је све мање. Верује да су се разочарали у те струке зато што се ретко
ко од њих запошљавао. Па ни у саму
флотацију десетак година нико није
приман да би тек пре две године стигло
дванаесторо младих људи од којих је
један десет година чекао “на заводу”.
Драгана Микић има два сина. Старији,
Марко, је у четвртом гимназије, а млађи,
Страхиња, у осмом основне. Марко је
изразио жељу да упише електротехнику, смер програмирање, али постоји
могућност да под мајчиним утицајем
промени одлуку и упише рударство.
Страхиња још има времена да се одлучи
шта ће учити и чиме ће се бавити.
Љ. Алексић

Жене РТБ-а
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Доказале да
Некада их је било и преко 50
у „директној” производњи (у
свакој смени најмање по три),
а сада је, од укупно 82 запослена у ФСК, „књига спала на
12 слова”, односно 12 жена. –
М. Радосављевић: Наш главни задатак је одржавање инструмената и да се квар отклони у што краћем року, како би
производња текла несметано. –
Г. Раденковић: Камо среће да
приме још младих, да им пренесемо знање које имамо, али пре
свега, наше искуство док не одемо у пензију
тору стање у Топионици, на другом
у Сумпорној. Реч је о потпуно заокруженом систему почев од секције
један - прања гаса, преко секције три
- сушења, контактног котла, дуваљке,
до апсорпционог торња где се киселина шаље на складиштење. Без
обзира на то да ли је зима или лето,
повремено мора да се изађе напоље
због параметара које тамо пописујемо.
Погон је ризичан и понекад се догоди
да пробије киселина, оклизнеш се,

Радица Елек

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – На први поглед делује контрадикторно чињеница да у Фабрици сумпорне киселине која, судећи по условима рада слови за тежи и агресивнији
погон, међу запосленима има много
припадница „лепшег/слабијег” пола.
Када су 1982. године изграђене фабрика
Контактна три и Пржионица пирита, са
новопримљеним радницима дошло је
и много жена. У то време било их је и
преко 50 у „директној” производњи (у
свакој смени најмање по три). Отада
је већина њих завршила радни век од
35 година (са три месеца бенефицираног радног стажа по години) и отишла у
пензију. Остала је да ради само једна фабрика (Контактна два), па је, од укупно
82 запослена у ФСК, „књига спала на
12 слова”, односно 12 жена (три технолога, три у групи за мерно-регулационе
уређаје, по једна у службама машинског, електроодржавања, у техничкој
евиденцији и три у тзв. администрацији).
Два од три женска технолога - Радицу

Драгана Николић

Елек, руковаоца система Контактне
два, и Драгану Николић, радницу на
прању гаса – секција један, затекли смо
у командној соби, док је њихова колегиница Слађана Вукашиновић претходне ноћи уписала трећу смену. Радица
(рођена 1962. године у Метришу), по
занимању металуршки техничар, 1984.
запослила се најпре у Ливници бакра
и бакарних легура, а 2009. је прешла у
ФСК, где је превалила пут од погонског
техничара, преко радника на прању гаса
до руковаоца фабриком. Објашњава нам
да је њен задатак да прати све технолошке параметре, речју да одржава фабрику у исправном стању, јер је „суштина да се што више гаса, сходно капацитету фабрике, претвори у киселину, како
би га било мање над градом и околином”.
Додаје да је тог јутра, као уосталом и
сваку смену, почела примопредајом од
колеге из претходне, обишла погон, пописала шта је требало.
-На контролној табли пратим
процес производње - на једном мони-

Чланице групе за МРТ проверавају притисак паре

сумпорне киселине
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нис у слабији пол
паднеш. Дешавале су се повреде, али
не тако често и не тако тешке. Мора да
се води рачуна и носе заштитна средства. Посао је веома одговоран, осам
сати нема опуштања. Ни у једном моменту не могу да одем, чак ни када фабрика стоји. Али, временом се навикнеш – каже Радица која је, иначе, мајка
двоје одрасле деце - сина студента Музичке академије у Косовској Митровици

Гордана Раденковић

Мирјана Радосављевић

и ћерке студента Машинског факултета
у Београду, па јој ни рад по сменама не
пада тешко.
Радичиним похвалама на рачун
њихових колега, „који су веома уљудни,
коректни и пажљиви”, придржује се и
Драгана, рођена 1970. године у Бору.
Након завршене Електромашинске
школе, прво „ухлебљење” (1999.) нашла

је у ФОД-у. Ту је радила као секретар руководиоца погона до 2010., када је остала
без посла. После четири године дошла
је у ФСК, где је најпре била техничар
у погону. – Морала сам да учим, још
увек се трудим, али ми много помажу
старије колеге. Међутим, временом
сам се привикла и, надам се, уклопила. И њена деца (син и ћерка, такође,
студенти), при крају су школовања, тако
да се ни она не жали на сменски рад.
Тројку из групе за мерно-регулационе уређаје (Мирјану Радосављевић,
Гордану Раденковић и Јевросинку
Миладиновић), са алатом у рукама,
„пресрели” смо на путу до контактног котла где је требало да интервенишу, јер је пријављен квар инструмента за мерење паре (прва етажа није
„показивала” притисак). Ове три жене
имају много тога заједничког – скоро
да су вршњакиње (Мирјана је рођена
1961., Гордана 1962., а Јевросинка
1964.), али су им исти година (1983.) и

место запослења (фабрика „контактна
три”). Кажу „да су младост оставиле
у Сумпорној, сада дочекују старост и,
надају се, ускоро и пензију, јер имају бенефициран радни стаж (два месеца за
годину)”. Раде, углавном, у првој смени,
али долазе увек када је потребно.
- Наш главни задатак је одржавање
инструмената и да се квар отклони у
што краћем року, како би производња
текла несметано. Посао нам је веома
опасан и захтеван - радимо на великој
висини (и до 25 метара), окружени гасовима, испарењима, дешавало се да
инсталације попуцају, а људе испрска киселина. Поједини инструменти
су толико неприступачни, па смо тражили да нам направе скелу. Постоји
страх од висине, код једне се јавио
одмах на почетку, па прешао у навику
и нестао, код друге касније. Али,
посао мора да се заврши – наглашава
Мирјана.
За себе тврде да су једина група
жена у неком басенском погону које се
баве овим послом. Сећају се времена
када су почеле да раде и када их је било
13 извршилаца, заједно са техничарима.
Тачно је да је било више посла, јер су
радиле три фабрике. Али, онда су, како
рекоше, биле мало заштићеније. Одлазиле су у погон са колегама, али нису
ишле на нека критична места. Како се
смањивао број радника, пре три године,
остале су саме и сви послови пали су на
њихова „нејака” плећа. - Силом прилика саме смо морале да радимо све
што је било неопходно. То је потрајало
око годину дана. Сада у групи имамо
подмладак - двојицу младића. Камо
среће да приме још младих, да им
пренесемо знање које имамо, али пре

свега, наше искуство док не одемо у
пензију – казује Гордана.
- Има периода када немамо посла и
то је за фабрику боље. Када ми треба
да интервенишемо поједини делови
погона мора да стану, јер другачије не
можемо да приђемо. Зато се током ремонта потрудимо да то урадимо како
треба, заменимо све што не ваља,
избаждаримо, како бисмо касније
примењивали превентиву. И даље
одржавамо стару фабрику, али већ
месец дана, заједно са људима из ка-

Јевросинка Миладиновић

надског „СНЦ Лавалина”, обилазимо
и нову фабрику сумпорне киселине.
Док су калибрисали инструменте,
цела група је ишла са њима, јер треба
да се укључимо у њен рад. А, тада ће
бити и рада по сменама. Међутим, под
старе дане навићи ћемо се и на то – уз
осмех поручује Јевросинка.
Ј. Станојевић

Ксенија Траиловић („Јама”)

Свако треба да ради оно што воли
„ЈАМА”. - Мало је жена рудара у
непосредној производњи. Још је мање
жена које су на лични захтев почеле
каријеру рудара у јами Рудника бакра
Бор као што је то учинила Боранка
Ксенија Траиловић 1999. године.
Почела је у јами и ту ће дочекати и
пензију као и њен отац.
-Често сам слушала очеве приче
о изазовима рударског посла. На
основу тих прича заволела сам тај

тешки и лепи посао и уписала смер
за експлоатацију минералних сировина на Техничком факултету у
Бору. Када сам стекла диплому рударског инжењера, тражила сам да
радим у јами где је и мој отац радио.
После приправничког стажа и рада
у техничкој припреми, радила сам
као инжењер у рудном телу „Брезаник” на транспорту муља, односно
на запуњавању откопаних простора
хидрофлотацијском јаловином из

флотације „Велики Кривељ”.
Овако своју радну биографију
прича дипломирани инжењер рударства Ксенија Траиловић која је, после
15 година у непосредној производњи у
јами, прошле године постала руководилац сервисирања погона „Јама”. Под
њеним руководством је 21 радник, односно девет жена и 12 мушкараца.
-Рударски посао у јами, на пола километра испод земље, веома је одговоран. Баш као из прича мог оца, који
је радио у рудном телу „Брезаник”,
право рударство је на откопавању
руде. Тај посао није лак јер тражи
знање, одговорност и концентрацију
и подразумева солидарност. На почетку ми није било лако јер рудари
нису навикли на жене под земљом,
али њихове сумње и отпор брзо су нестали када смо се у раду боље упознали - каже Ксенија. - Одговоран је
и посао руководиоца сервисирања
погона „Јама” 16
јер треба организовати транспорт
и извоз материјала и људи сервисним
окном од површине до 15. хоризонта
(500 метара испод земље) и обрнуто.
Осим тога, ми бринемо и о чишћењу
и одводњавању водосабирника на 15.
хоризонту.
Сада рудари имају пуно поверење
не само у Ксенију као руководиоца
сервисирања него и у жене машинисте
(руковаоце извозних машина). Уосталом, на том радном месту у последњих
тридесетак година налазе се, углавном,

Баш као из прича мог
оца, који је радио у
рудном телу „Брезаник”,
право рударство је на
откопавању руде. Тај
посао није лак јер тражи
знање, одговорност
и концентрацију
и подразумева
солидарност

Ксенија Траиловић (десно) са колегиницом Микицом Младенесковић

жене рударски техничари.
-Нама женама није лако у руднику не само зато што се овде ради по
четворобригадном систему. Младим
женама и мајкама са малом децом још
је теже јер треба ускладити сменске са
породичним обавезама. Касније се и
то превазиђе. Ја те проблеме нисам
имала јер сам почела да радим када
је мој син напунио девет година, али
разумем младе колегинице - каже

Ксенија.
После Ксеније и њеног оца рударска традиција у њеној породици биће
прекинута јер је њен син завршио
Пољопривредни факултет и уместо рударског шлема носиће бели мантил.
-И жао ми је и није због тога, јер
свако треба да ради оно што воли ако
је данас то икако могуће - закључује
Ксенија Траиловић.
М. Милошевић

Култура
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Захвалница РТБ-у Бор
Гимназије „Бора Станковић”.
За седам деценија ова школа је одшколовала генерације и генерације
успешних људи, заједно са њима се
развијала, пратила друштвена збивања
и функционисала у складу са актуелним потребама ђака. Ипак, ни до данас
није се променио ентузијазам професора и ученика да школу представљају
у најбољем светлу и да наставе кроз
живот ослањајући се на стабилну основу
стечену током гимназијских дана.
Гимназијалци и њихови професори захвалили су се друштвеној
Обележавање „Борине недеље”
почело је свечаном академијом у сали
заједници на свакодневној помоћи и подршци и доделили
Дома културе. Садашњи професори и
захвалнице представницима Рударско-топионичарског басена
ученици подсетили су се професора
Бор, локалне самоуправе и јавних предузећа и установа
који су пре седам деценија школу отвоБОР. - Традиционалним обеле свечано је обележена и 70. годишњица рили, као и оних који су донедавно у њој
жавањем „Борине недеље” ове године постојања и успешног рада борске радили. Осим имена професора чији је

рад темељ ове образовне установе, на
свечаној академији чула су се и имена
најуспешнијих ђака којима су додељене
пригодне награде. Гимназијалци и
њихови професори захвалили су се
друштвеној заједници на свакодневној
помоћи и подршци и доделили захвалнице представницима Рударско-топионичарског басена Бор, локалне самоуправе и јавних предузећа и установа.
У оквиру „Борине недеље“, али и
поводом обележавања седам деценија
постојања борске Гимназије, у Народној
библиотеци ученици и професори представили су нови број школског часописа
„Наша реч“ и одржали концерт „Свет је
наш“.
М. М.

Изложба „Старо и нестало воће Србије“ као позив младим нараштајима

Сачувајте калемове ваших дедова
МУЗЕЈ РИМ. – Петог марта у борском Музеју рударства и металургије
пред бројном публиком, уз наступ
градско-цркевног хора “Свети Ђорђе”,
отворена је занимљива изложба
Природњачког музеја у Београду под насловом „Старо и нестало воће Србије“.

троваче, видоваче, арнаутке, поскурије,
лубеничарке, водењаче и јечменке,
такише и туршијаре, калуђерке, караманке, пожегаче, белошљиве... Део изложбе посвећен је употреби јабуке
и шљиве у народној традицији и
обичајима код Срба, брању шљива и

Ако на свом поседу имате неку стару сорту јабуке, крушке,
шљиве, за коју не знате ни како се зове, али знате да је калем
вашег деде или оца, да је укусна и отпорна, прекалемите је на
младо стабло и тако сачувајте. Оне су дуговечне и узвратиће вам
здравим и обилним родом – поручила је Боранима Александра
Савић, виши кустос Природњачког музеја у Београду

Александра Савић и Сузана Мијић

Њен аутор је др Александра Савић,
виши кустос, а представљене су (цртежима и текстом) 64 сорте аутохтоних
јабука, крушака, шљива и другог воћа са
наших простора. Поменимо само шуматовке и будимке, колачаре и кожаре, пе-

печењу ракије, мотивима села...
Ове старе сорте су гајене на нашем
подручју стотинама година, а данас неповратно нестају. У природи, на сеоским
окућницама, па и на нашим пијацама све
теже је видети неку коју су наши преци
користили за исхрану. - Желела сам
да подсетим старије на оно што смо
имали у свом детињству, а млађе да
упознају нешто што полако нестаје –
рече на отварању изложбе Александра
Савић. - У питању је велико наслеђе,
природно богатсво које нам се дало
и ако га не искористимо, све више
ћемо куповати много пута прскане
јабуке из Аргентине и других делова
света. Старе сорте носе и многе особине важне за гајење нових (отпорне
су на болести, лепо обојене, укусне,
мирисне, трајне). Оне су и раскошан
су украс наших природних пејзажа –
сетите се неке расцветале јабуке на
ливади – а својим дубоким корењем

спречавају и ерозију.
За разлику од нових сората које живе
15 до 20 година, старе живе веома дуго
и за њих је везана једна еколошка прича
која је дубоко у нама, подсетила је Александра Савић. То дрво пружа и хлад и
храну човеку, инсектима, птицама. Пастири, косачи, жетеоци, склањали су се
испод њих да обедују и одморе. У 19. и

дукате, у Аустроугарску, а стизале су и
до Енглеске. Постоје и дивни обичаји
везани за воће. Рецимо јабука се и данданас, као синоним здравља, поклањала
детету на рођењу, гађа кроз нишан при
просидби девојке... Све то даје пуноћу
“укуса”старих сорти, па би родитељи
требало чешће да их помињу и нуде
их својој деци, а и држава да има више

Тема која је привукла велику пажњу Борана

почетком 20. века у Шумадији је било слуха за та стара стабла, да их систем23 стабла шљиве по глави становника! ски заштити, и стимулише људе да их
Тада је Србија живела од шљиве. Из- очувају.
возила је суве шљиве за суво злато, за
Љ. Алексић
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Туризам

Фудбалери Црвене звезде на припремама на Борском језеру

Пролећна сезона добро почела
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Пролећна
сезона у хотелу „Језеро” на Борском
језеру није могла да почне боље и
спектакуларније него дочеком фудбалера београдске Црвене звезде. Они су
припреме на Борском језери искористили и за дружење са навијачима из
Бора (29. априла у Бору ће бити основан Клуб навијача Црвене звезде) и за
одигравање пријатељске утакмице (30.
марта) са фудбалерима Бора на стадиону „крај пирита”. Ту су некада редовно гостовали у борби за бодове када
је град бакра имао прволигаша. Ово
је била добра прилика да се старији
Борани присете трофејних фудбалских времена, а млади да провере фудбалске приче старијих. Зато и резултат
ове пријатељске фудбалске утакмице и
није важан. Ипак, за клупску историју
„рудара” остаће записано: ОФК Бор Црвена звезда 0:4 (0:2).
За што бољи дочек „црвено-белих”
добро су се припремили и ОФК Бор
и хотел „Језеро”. Клупске просторије
су сређене, а терени и околина хотела
су припремљени за боравак и припреме најтрофејнијег фудбалског клуба

у Србији, а некада и у Југославији.
Играчи и тренер Црвене звезде Ненад
Лалатовић нису крили задовољство и
смештајем, и условима за припреме, и
околином.
-Доласком фудбалера Црвене
звезде ова сезона на Борском језеру
почела је онако како ни у најбољим
плановима нисмо очекивали, јер ово
је за наш хотел и више од рекламе.
Од новогодишњих празника наши
смештајни капацитети попуњени су
40 одсто, што је три пута више него
у истом периоду прошле године, па
и на основу тога очекујемо добру
сезону - каже управница хотела „Језеро”
Милица Миловановић.
Осим појединачних туриста и спортиста, Борско језеро и хотел неретко

Од новогодишњих празника смештајни капацитети хотела попуњени су 40 одсто, што је три
пута више него у истом периоду прошле године. - Осим појединачних туриста и спортиста,
Борско језеро и хотел неретко посећују и тимови стручњака из различитих области, па
конгресни туризам постаје све значајнији
посећују и тимови стручњака из различитих области, па конгресни туризам
постаје све значајнији како за хотел и
град бакра, тако и за Тимочку крајину.
-Озбиљно рачунамо и на конгресни туризам јер имамо мо-

дерно опремљену банкет салу за
организовање семинара, саветовања
и тим-билдинга. У овој години имамо
уговорене семинаре. Недавно смо уго-

стили учеснике семинара „Стање
социјалне заштите данас и њена перспектива” у организацији Синдиката социјалне заштите. Следећи уговорени је већ у априлу. Подједнако
добро смо припремљени да угостимо
и спортисте на припремама, и учеснике семинара и саветовања из различитих области, али рачунамо и
на индивидуалне госте и групне
посете и екскурзије - каже Милица
Миловановић.
Хотел “Језеро” налази се на самој
обали Борског језера, има четири звездице и власништво је Рударско-топионичарског басена Бор. После више од
деценије пропадања, реновиран је 2012.
године и отворен за туристе као модеран
хотелски комплекс који се простире на
више од 14 хиљада квадратних метара.
Осим смештајним капацитетима хотел
„Језеро” располаже и мноштвом забавних садржаја: спа и велнес центар, куглана са баром, фитнес центар, столови
за билијар и снукер, слана соба, салон
за масажу, теретана, базен са ђакузијем,
сауне, сала за сквош, затворена сала за
мале спортове (баскет, стони тенис, бад-

мингтон, пикадо, мини-тенис, одбојка),
отворени терени за све спортове, отворени понтонски базени, а ускоро и два
тениска терена (са шљаком).
У 2015. години, осим агресивније рекламне кампање, хотел „Језеро“ на Борском језеру планира да смањи трошкове, па ће, ради уштеде топлотне и
електричне енергије, бити постављени
соларни панели и термалне пумпе.
После успешног представљања на два
међународна сајма туризма у Београду
и Софији (у фебруару) и склапања нових
уговора, менаџмент хотела с правом се
нада доброј пословној години. Пред

Нова понуда
У холу хотела „Језеро” борска
Туристичка агенција „Xway” од
средине марта има штанд на којем
представља нову понуду за госте
хотела:
-Организујемо
и
реализујемо
обилазак
свих
туристичких
дестинација у околини и на
подручју Тимочке крајине, летење
параглајдером са Црног врха и Ртња,
лов и безбедно вађење устрељене
дивљачи са неприступачних терена...
За туристе који имају ронилачку
опрему планирамо и да организујемо
роњење код бране на Борском језеру,
а до почетка сезоне обезбедићемо
и брдско-планинске бицикле за
изнајмљивање, па ћемо организовати
и бициклистичке туре - каже Звонко
Трифуновић, власник и директор
Туристичке агенције „Xway”.

овим хотелом је богата сезона (судећи
не само по ономе како је почела) јер се
с правом очекује да хотел, град бакра
и његову околину посете туристи из
земље и региона.
М. Милошевић

Култура

Прича
Колекшива

За њене гране мајка ми је љуљку везивала. По
њој смо и њиву звали: код оскоруше. Не знам да
ли је и у мом детињству тако висока била или
ми се само чинило јер кад са неким или нечим
растеш и не видиш како се расте.
Оскоруша беше на сред њиве, као у пресеку
дијагонала; под њом ни пшеница није дорастала до класа, ни кукурузна стабла до свиле.
Јела нам је од рода, штетила у свему, сем у хладовини, али ни помишљали нисмо да дижемо
секиру на њу – ни гране чак да јој крешемо. Тим
пре што је њу, прадеда Гојко, идући од Мале
Азије – где су га Турци одвели као бело робље,
а он се као зрео човек вратио пешице до куће –
носио као садницу у торби; ноћу, кад је само путовао, у потоцима квасио њен корен; дању укопавао у влажној земљи шума у којима се крио од
потера и сунца.
То беше једино такво дрво, у целом атару.
Где год да пођеш, одакле год да погледаш, њен
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Оскоруша (1)

Али, иза кривине, не види се њен врх! Боже,
мислим, шта је ово – као да се тв релеј на
Преком камену не види! Кад приђох ближе –
имам шта да видим: прућила се оскоруша
њивом, врх пао у комшијску парцелу. Око њеног
корена изрована земља, кратер као да је пала
бомба, и то она авионска; крмача, како их зову.
Као да су ми је из срца ископали – пустих волан
и ухватих се за главу, дошло ми да за њоме закукам као за рођеним.
Коме сам се, мислим, оволико замерио. Да
овако на мене удари. Коме сам зло учинио да ми
овим врати. Али ми памет не одговара.
Манух се сена, само окретох трактор па
назад у авлију, празне приколице. Умало стуб
не закачих и не сруших целу шупу, да и мене
са трактором затрпа, па право у кревет, од
муке. Али, мука у кревету не држи. Устадох, па
једном руком за главу, а другом за флашу – ето
га и Миле Везиркин на вратима.
Еј, закуках ја, ко ми ово учини?!

Илустрација: Игор Крстић

врх у небо боде – висока као две куће. И како
која година мине – тако јој и род буде: некад
само шачица на врху грана, некад за двоја кола.
Опора, уста стеже, али мами руке сваком који
мине.
А онда стари поумираше, деца се светом
расуше, њива поста ледина; дивље траве и
трн.
Летос је косих, да је од дивљине отмем; у
подне одспавах у њеном хладу – беше још зеленог рода, расутог по густом грању за које се
качило небо. По Видовдану, упалих и трактор,
да то сено довезем – није оно више ни за овце,
а камоли за краве: сплет сувих трава, купина
и врежа; али косило се, и штета је да по земљи
трули.

Море, знам ја шта је, вели. Није то из
освете. То су ови што злато копају. Ил су наши,
или су неки са стране, којима је неко јавио за
ово место. Погледај: дрво старо, високо, једино
такво у атару, обележено место – душу дало
за такве ствари.
Па, може и да буде, сложих се и ја – сетим се
оних прича како је ту и ту ископано благо; људи
су говорили да су ноћу гледали где на таквим
местима горе паре; како је некоме злато узело
главу као жртву.
У сумраку, ето га и Добри на капији –
прошао, видео оскорушу па и он дошао да ми
каже. Рекосмо му како сумњамо да су то учинили они који трагају за златом.
Јес, кликну он. А јесте ли видели неке знаке

око ње раније?
Ма, јок, рекох, ни у сну ми није дошло, а
толико сам пута под њом преспавао.
Требало је да се сетиш, касно ме учи Добри,
да под њом насолиш пепео. Веле да се у пепелу
појави траг шта треба жртвовати да би се
злато „дало“. Шта да се под њом прикоље: јагње,
зец, говече чак. Само, ако се људска дира покаже,
не дира се ни за живу главу. Дечја поготову.
Море, отимам се ја, какво вас злато спопало – па ми смо од колена на колена ту орали
и копали, а ништа се не појави!
Мрак нас ухвати у тој расправи, а, богами,
мало и она ракија.
Беше злато – не беше злато; погађасмо ко
би то могао да учини из села, а кад дође глува
поноћ – више се и не сећам ко предложи – решисмо да им вратимо.
У мрклом подруму напипасмо ашов, лопату
и крамп, и, онако лелујави и припити – право
у црквену авлију. Миле оцрта ашовом до звоника и поче. Земља од лета
сува и отврдла, не да се, али
ми загрејани љутом па и
не осећамо. Добри лопатом
чисти. Кад до камена дођоше,
сиђох ја с крампом. Но, јебем
га, како замахнух и лупих –
сломи се држаље! Бацих га у
страну, узех ашов од Милета,
па проширисмо колко се још
могло – беше рупа скоро до
појаса, кад се из ње извукох.
Добри разби голем стари ћуп,
што га из подрума понесмо,
поред саме рупе.
Растурисмо се свако на
своју страну, псета нас по сокацима одлајаше; срећа да је
поп циција па не чува куче –
пресело би нам копање.
Јутром, још из кревета
нисам – цело село рипило на
ноге: У црквеној авлији ископано благо крај звоника! И
ћуп нађен, разбијен! Злато,
наполеони, фрањини дукати,
султаново благо – још не могу
да се договоре око броја!
Поп само ломи прсте уз
звоник, попадија још около
загледа, од звоника до тараба.
Дошли милицајци, загледају
око оне рупе, мере, сликају
апаратом – циркус! Скупило
се село око цркве као да је Богородица, а не радни дан.
Ја – косу на раме, па у шљивик да косим;
шљиве ће скоро, да их по трави великој не јурим,
кад зреле попадају. Од стабла, до стабла,
полако, нигде не журим, до поднева се из црквеног чу врева као са вашара.
Сунце се већ на небу беше преврнуло, кад
кући кренух. Кад тамо – милицајци ме пред
капијом чекају. Мислим, сад ћу да им се за оскорушу пожалим, да их одведем и пријавим, да
иду да сликају ту штету, али они само кратко
наредише:
Остављај ту косу, и полази с нама!
(Наставак у идућем броју)
Радиша Драгићевић
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Бобана Величковић првак Србије
БОР. - Репрезентативка
Србије у стрељаштву Бобана
Величковић,
чланица
Стрељачког клуба „Бор 030”,
овогодишњи је шампион
Србије у стрељаштву у дисциплини ваздушни пиштољ.
На првенству Србије у Београду Бобана Величковић је
у финалу са 197,8 кругова,
односно са кругом и десетим
делом круга више од другопласиране Јасмине Гргић,
освојила прво место. Зорана
Аруновић, такође репрезентативка Србије, освојила је
треће место.
М. М.
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In memoriam

Слободан Томић
(1944 – 2015.)
У седамдесет првој години трагично је преминуо Слободан Томић,
дугогодишњи играч и капитен фудбалског клуба Бор.
Слободан Томић је рођен у
Тубићу код Косјерића. Са 14 година
био је члан ваљевског прволигаша
„Металца“ а у шеснаестој години
постао је првотимац на утакмици
са Црвеном звездом. У Бор је дошао
1965. године, а Рударски фудбалски
клуб добио је левог халфа. У дресу
под бројем 10 и као капитен Бора
до 38. године водио је клуб у Другој,
Првој и Српској лиги и одиграо
више од хиљаду утакмица. Био је
најстарији југословенски лигашки играч, носилац бројних признања и
први спортиста награђен Октобарском наградом општине Бор. Године
2013. уручена му је Плакета за допринос и дугогодишњи рад у спорту.
Осим у фудбалу, пензију је стекао и радом у ФОД-у и комерцијали
РТБ-а Бор, где је био и председник Синдикалне организације.
Слободан Томић сахрањен је на Новом гробљу у Бору. Четрдесетодневни помен биће одржан 2. априла 2015. године.

ВОДОРАВНО: 1. Бабина или дедина мајка, 7. Музички интервал, полуглас,
14. Лучки град у Италији, 15. Врста цвета љубичасте боје, 16. Корално острво,
17. Место у Македонији, 19. Наша новчана јединица, 20. Прастановник Француске, 21. Врста војничког корака, 22. Велика афричка река, 23. Техничка академија
(скр.), 24. Град у Јапану, 26. Врста спортског чамца, 28. Пример (скр.), 30. Чокот
винове лозе, 31. Петар одмила, 32. Ивица, окрајак, 35. Заразна болест, 37. Мушки
родитељ, 38. Персида одмила, 39. Заједно са 43. водоравно: Међународни празник
жена, 41. Врста коса који се храни имелиним бобицама, 43. Види 39. водоравно,
44. Писмени документ.
УСПРАВНО: 1. Главни град Чешке, 2. Део отплате кредита, 3. Амерички програм за летове на Месец, 4. Свечани плес, 5. Симбол алуминијума, 6. Со тетраборне
киселине, 7. Место у Словенији, 8. Река у Сибиру, 9. Име наше глумице Вукићевић,
10. Наставно средство (мн.), 11. Језеро у Шведској, 12. Сирће, 13. Стара престоница Јапана, 15. Град у Албанији, 18. Врста папагаја, 21. Шамија, убрадача (мн.),
22. Врста цвета, суноврат, 25. Гимнастичка вежба на коњу с хватаљкама, 26. Врста
папагаја, 27. Органи за летење код птица, 28. Род, воће, 29. Кита, ројта, 31. Наша
пошта, 33. Змијски цар, боа, 34. Плитка стајаћа вода, 36. Природно-математичке
науке (скр.), 37. Омладинска радна акција (скр.), 38. Енглеска племићка титула, 40.
Академија наука (скр.), 42. Место печата (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2255 – ВОДОРАВНО: Сретење, Острава, терен, Которанин, Икар, Тиса, Ивана, гат, папа, Уфа, ОЛ, Осака, скунк, ББ, ТНТ, паун,
око, Рајац, валс, омама, минерал, пољубац.

In memoriam

Радосав Рукавина
(1942 - 2015.)

Радосав Раца Рукавина преминуо је у Бору у 73. години после
дуге и тешке болести. Рођен је у
Нишу 1942. године где је завршио
средњу економску школу. У Бор
долази 1963. и запошљава се у Рударско-топионичарском басену Бор
где је провео цео радни век најпре
радећи у финансијској служби да би
се најдуже задржао као шеф протокола РТБ-а где је радио све до одласка у пензију 2005. године. Као
пензионер Радосав Раца Рукавина
често је посећивао своје колеге у
Басену и Протоколу РТБ-а и пратио
њихов рад.
Радосав Раца Рукавина сахрањен
је на Новом гробљу у Бору.

Мали оглас

Издајем комплетно опремљен једноипособан стан у Нишу (Ул. 7.
јули – у центру града). Телефон за контакт: 063/521-404.
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Да се страдање
не понови

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Стиже пилетина из
епрувете!

Две година након што су научници у лабораторији произвели прво
вештачко говеђе месо, тим истраживача у Израелу почео је да ради
на производњи прве пилетине из епрувете.
Тим израелских стручњака, предвођен професором
Амитом Гефетом са Универзитета у Тел Авиву, добио је задатак да изради студију изводљивости о производњи вештачког пилећег меса, коју финансира Фондација за модерну
пољопривреду, непрофитна организација која се нада да ће
месо из епрувете једног дана заменити узгој животиња за
клање, преноси Танјуг.
Кооснивач фондације Шир Фридман очекује да до
краја године дођу до „рецепта за производњу меса на основу матичних
ћелија пилета“. Израелски научници наводе да ће њихов задатак бити тежи
од рада на производњи првог вештачког хамбургера, плоду петогодишњег
истраживања холандског Универзитета у Мастрихту, уз финансијску
помоћ кооснивача „Гугла“, Сергеја
Брина.
Месо из епрувете, једини начин
да се нахрани планета?
Очекује се да се потражња меса
удвостручи до 2050. године, када
светско становништво буде прешло
бројку од девет милијарди. Поборници меса из епрувете тврде да је то једини начин да се задовољи толика
потражња, а да се уједно заштити природна околина. Уместо стварања великог комада меса груписањем малих влакана крављег мишића, Грефен ће покушати да произведе парче пилетине на основу само једне ћелије. Израелски
научник, један од водећих светских стручњака из области инжењеринга ткива,
рекао је да је план да се узгоје пилеће ћелије које би се саме делиле и множиле.
Вештачко месо не захтева гајење животиња у претрпаним индустријским
фармама нити њихово клање, а постоји и значајан еколошки фактор, будући да
се верује да би месо произведено у лабораторији могло да смањи емисију гасова
који у атмосфери стварају ефекат стаклене баште, као и потрошњу воде. Такво
месо производи се у стерилном, контролисаном окружењу из ћелија узетих из
живих животиња. Те ћелије се затим инкубирају у серуму који садржи аминокиселине и неорганске соли и подстиче метаболизам и раст ћелија.
Сајт РТС-а”

РТБ - државно предузеће
У очекивању скорог
формирања јединственог
предузећа Рударско-топионичарски басен Бор подсетимо се хронологије статусних и промена имена
комбинара бакра. Решењем
Владе ФНРЈ, (од 31. октобра 1946.), Борски рудници су уписани у регистар државних предузећа
општедруштвеног значаја
под називом Рудници
бакра и топионице Бор. Са опредељењем да се рударска и металуршка делатност могу унапређивати само уколико се створе већи комплекси, Влада НРС
донела је решење о спајању државних привредних предузећа Рудници и топионице бакра Бор, Рудник Мајданпек и Рударски басен Нересница. Према
решењу од 3. новембра 1951., РТБ је имао статус новооснованог државног
предузећа. Оснивачки акт о његовом формирању донет је у Бору (УО РТБ-а,
на седници одржаној 5. априла 1951., одлучио је да се ново предузеће назове
Рудници и топионице бакра и злата Бор – Мајданпек – Нересница).
Неколико месеци касније показало се да је ова одлука Владе НРС била
преурањена. Онда је дошла и нова административна подела у Србији (основане су општине). Влада је пренела надлежност над рудницима на ниже
органе власти, па је решењем од 13. августа 1952. ликвидиран РТБ као
јединствено предузеће. Народни одбор градске општине у Бору, 24. новембра 1953., донео је решење о оснивању новог предузећа под називом Рудник и
топионица бакра Бор. Али, ни он није био одговарајаћи, па је новим решењем
НО од 10. јуна 1954. комбинат бакра добио и ново име – Рударско-топионичарски басен Бор који је задржао до данас.
На снимку из строг албума – спомен-плоча на управној згради РББ-а.
Ј. С.

БОР. - Полагањем цвећа и венаца крај споменика жртвама НАТО агресије у Бору
обележен је 24. март, дан када је пре 16 година (1999.) почело НАТО бомбардовање
Савезне Републике Југославије.

Са заједничком жељом да се бомбардовање недужних више никада не понови,
цвеће и венце положили су представници Скупштине општине Бор, Војске Србије,
Полицијске управе Бор, Општинске организације резервних војних старешина
са подружницама Добровољних омладинских радних акција и Потомака ратника

1912. до 1920. године, Општинске организације Савеза удружења бораца
народноослободилачког рата од 1941. до 1945. и 1999. године.
У Скупштини општине Бор одржан је пријем за чланове породица погинулих
учесника у ратовима од 1990. до 1999. године.
М. М.

