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Домаћинско пословање у 2017. и производња већа за петину

РТБ зарадио 70 милиона
долара
Рачуница показује да ће РТБ Бор, када се од остварених прихода одбије све осим амортизације, у
2017. години забележити седам пута већу зараду него прошле године. – На ЕБИТДУ од 70 милиона
долара ове године утицала је за петину већа производња бакра из сопствених рудника и скок цене
бакра. – Откопано је 18 милиона тона руде, добијено 235.000 тона сувог концентрата и произведено
43.000 тона катодног бакра, 700 килограма злата и пет тона сребра. – Производња тоне катоде
коштала је РТБ ове године 4.414 долара, односно 13% мање него 2016. - Трошкови металуршке
прераде знатно су нижи од прошлогодишњих због стабилног и прецизног рада нове топионице
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Премијерка Србије изјавила да РТБ у БДП-у државе учествује са 0,8 одсто

„Компанија озбиљне паре
уплаћује у републички буџет“
Ана Брнабић: О РТБ-у Бор се више не може говорити као о
предузећу-губиташу. - О озбиљним и позитивним помацима у
пословању говоре индекси из његовог биланса, који показују да
РТБ добрано учествује у извозном билансу Србије. - Компанија се
налази на листи највећих српских извозника, а по подацима Министарства финансија борски комбинат бакра је за 11 месеци 2017.
године извезао робу вредности 160,7 милиона евра
РТБ. - „РТБ Бор уплаћује озбиљне
паре у буџет Србије и учествује у
бруто друштвеном производу са 0,8
одсто, тако да не можемо више о
овом предузећу говорити као о губиташу.“ Овим речима премијерка Србије
Ана Брнабић је на најсликовитији начин
објаснила јавности шта држава мисли о
РТБ-у Бор и његовом пословању.
РТБ Бор у републички буџет редовно,
сваког месеца, уплаћује више од пет милиона евра – директно (кроз порезе и
доприносе на лична примања, обавезе
по основу ПДВ-а и 10% од зараде запослених) и индиректно (ПДВ и акцизе
за гориво и електричну енергију, ПДВ
на друге репроматеријале и услуге).
Притом, уредно отплаћује робни кредит
канадској EDC банци, узет за изградњу
нове топионице у Бору, али и остале кредитне обавезе за раније обезбеђена наменска средства. Текуће обавезе према
добављачима и зараде за пет хиљада

радника, такође.
Поред свих текућих обавеза које
нису мале, РТБ Бор редовно измирује и
све оне које предвиђа УППР. Од правоснажности овог правно-економског документа, који је захваљујући великој
подршци Владе Србије усвојен крајем
2016. године, РТБ Бор је досад измирио
текуће и обавезе из УППР-а у вредности
160 милиона долара. Педесет милиона
долара издвојено је за струју, 12,2 милиона долара за рудну ренту, а седам милиона долара за локалне буџетске приходе и еколошку ренту. За набавку нове
опреме у Мајданпеку, изградњу колектора у Великом Кривељу и завршетак
других инвестиција у 2017. потрошено
је 34,7 милиона евра, док је 35,7 милиона долара издвојено за кредит EDC
банке и отплату овогодишњих ануитета.
Подсећања ради, овим документом
регулисан је отпуст 90 одсто старих
дугова компаније од 942.608.000 евра,

који датирају из прошлог века. Реалан
дуг који РТБ Бор по овом основу треба
да измири у наредних седам година,
почев од децембра 2017., износи 255 милиона евра.
О озбиљним и позитивним помацима у пословању говоре и индекси
из биланса РТБ-а Бор, који показују
да добрано учествује у извозном би-

домаћем и страном, па се прода малтене пре него што се произведе. Велика
тражња је резултат високог квалитета басенских производа, а то потврђује чиста
петица за квалитет која је РТБ-у Бор
ове године стигла од купаца из Лондона,
Женеве, Сингапура и Хрватске, али и са
домаћег терена – од „Ваљаонице бакра“
Севојно, крушевачког „Трајала“, бео-

Ана Брнабић (Фото: AFP)

лансу Србије. Индекси кажу да је 66,4%
укупне производње и продаје коју
бележи РТБ Бор - извозног карактера.
Због тога се компанија и налази на листи
највећих српских извозника, а по подацима Министарства финансија РТБ је
за 11 месеци 2017. године извезао робу
вредности 160,7 милиона евра.
Своју целокупну производњу РТБ
Бор продаје унапред и нема проблема с
тржиштем. И бакар, и злато, и сребро, и
плави камен, и сумпорна киселина, чак
и соли метала, али и све остало из производног програма обојене металургије
у Бору тражена је роба на тржишту, и

градске „Технохемије“ и „Крушика“ из
Ваљева.
На скали од један до пет РТБ је од
свих њих, као збирну средњу оцену,
добио 4,89. Чисте петице стигле су од
највећих домаћих и ино-купаца, па су
тако и „Трафигура“ и „Севојно“ катодни
бакар оценили највишом оценом. Британци су петицу дали басенском сребру,
платини и паладијуму, а из далеког Хонг
Конга петица је стигла за селен. Пољаци
су одличну оцену дали плавом камену
и селену произведеном у РТБ-у Бор, а
Хрвати и Грци сумпорној киселини.
Г. Тончев Василић

РТБ у групи српских предузећа с најбољим бонитетом 2017. године

Оцена А+ за ликвидност
и солвентност
Сертификат о врхунском бонитету, као и оцена ликвидности и кредитне способности РТБ-а стигли су право из Лондона, уз образложење
да је бонитетна оцена додељена на основу финансијских извештаја
компаније. Оцена, како је наведено, првенствено говори много о
особи која води фирму, као и о њеним запосленима
РТБ. - Бонитетна оцена Рударско-топионичарског басена Бор за
2017. годину је А+, што значи да
овај пословни субјект испуњава све
критеријуме за ову годину и спада у
сам врх бонитетне изврсности.
Овако је лондонски CompanyWall
business оценио пословање РТБ-а
и његову способност да, пре свега,

измирује све обавезе у износу и
року доспећа, а то је документовао
и издавањем сертификата којим се
потврђује да је РТБ у групи предузећа са
најбољом бонитетном оценом у Србији.
Сертификат о врхунском бонитету, као и оцена ликвидности и кредитне способности РТБ-а стигли су
на адресу РТБ-а право из Лондона, уз

образложење да је бонитетна оцена
додељена на основу финансијских
извештаја компаније. Оцена, како је наведено, првенствено говори много о
особи која води фирму, као и о њеним
запосленима.
Бонитетна оцена, на основу које
се рачуна да ли је предузеће компетентно да добије сертификат бонитетне
изврсности, подразумева детаљан преглед пословања тог предузећа и прорачуне финансијских аналитичара и економских стручњака и само фирме које
послују поуздано, постојано и квалитетно могу да га добију.
Г.Т.В.
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Разговор са генералним директором Благојем Спасковским

Инвестицијама до већинског
власништва над РТБ-ом
Улагањем у повећање рударске производње, отварање нових лежишта, попуњавање капацитета нове топионице и производњом
100 хиљада тона бакра годишње, потенцијални партнер - инвеститор постаће већински власник РТБ-а, открива Спасковски.
-Интересовање за РТБ расте, то је сада пожељна компанија јер јој
на руку иду већа производња и стабилно пословање, али и добра
цена бакра, каже Спасковски. Он тврди да ће се до расписивања
међународног тендера за „Бор“ појавити још две-три компаније
заинтересоване за стратешко партнерство. - РТБ Бор 2017. годину завршава са ЕБИТДОМ од 70 милиона долара, а очекивања за
следећу годину су, по мишљењу првог човека компаније, да у првом
подбилансу тада буде бар 20 одсто више пара

Коп „Кривељ”

100 хиљада тона бакра. Стратешки
партнер ће, дакле, улагањем постати већински власник целог
РТБ-а. У ком проценту, то се још
увек сагледава. А, поред висине
улагања, кључна ствар за избор
стратешког партнера биће и наш
захтев да не сме бити отпуштања
радника. Морам да признам да је
ту и Влада Србије веома опрезна,
те да и сам председник Вучић упозорава приликом сваког разговора са потенцијалним инвеститорима на чињеницу да се радници не смеју отпуштати. Вишак
радне снаге може се решавати
искључиво добрим социјалним
програмом и то на добровољној
бази – каже Спасковски.
Он истиче да су тренутно четири
компаније веома озбиљни кандидати

Обим потребних улагања се још
увек сагледава, али се зна да
би инвестирањем 330 милиона
долара у рударску производњу, и
то у отварање „Церова примарног“ и набавку опреме за већу
производњу у Мајданпеку и у
Јами, производња бакра из сопствених сировина порасла на 100
хиљада тона бакра, 1,4 тоне злата
и осам тона сребра годишње. По
садашњим ценама метала, вредност такве продукције била би
705,2 милиона долара. Учешће
РТБ-а Бор у бруто друштвеном
производу земље било би 2,3 пута
веће него сада и износило би 1,8
одсто – наводи генерални директор
РТБ-а Бор.
Објашњавајући у наставку разговора због чега постоји тенденција

Благоје Спасковски

РТБ. – Истичући промену власничке структуре РТБ-а Бор наредне
године као нешто што компанију неминовно чека, њен генерални директор Благоје Спасковски на почетку
разговора за „Колектив“ појашњава
модел тендера који је у изради, а у
чему и он учествује, као члан радне
групе Владе Србије задужене за РТБ
Бор.
-Тендер ће бити дефинисан
већ почетком 2018. године, биће

крајње транспарентан и радна
група Владе Србије управо ради
на његовим критеријумима. Иде
се на већински пакет или удео и
то зато што је сада идеално време
да се од инвеститора извуче добро
улагање. Битно је да се нагласи да
РТБ не продајемо, већ тражимо
стратешког партнера који ће уложити довољно новца да се отвори
нови рудник, попуни капацитет
топионице и годишње произведе

Детаљ откопавања рудног тела „Т” у Јами

Улагањем 330 милиона долара у рударску производњу (Церово, РБМ, Јама)
производња бакра из сопствених сировина порасла би на 100 хиљада тона

за стратешко партнерство - две руске,
кинеска и канадска – али каже да
има осећај да ће се до расписивања
тендера појавити најмање још дватри озбиљна „играча“.
-Мислим да ће укупно бити
пет-шест компанија које ће се
надметати на тендеру. РТБ Бор
је данас стабилна и пожељна
компанија и апсолутно су у праву
сви који кажу да је ово најбоље
време за његову приватизацију.
Сада када је и цена бакра добра,
плус показује тенденцију даљег
раста, може да се издејствује и
веома добра цифра за инвестиције.

да се РТБ Бор приватизује упркос
добром пословању, повећаној про
изводњи и ЕБИТДИ од чак 70 милиона долара у 2017. години, Спасковски каже: - Много је разлога
за то. Пре свега, ако бисмо остали
у постојећем власништву, били
бисмо једина таква компанија
у свету. Друго, морам подсетити
да нова топионица има капацитет 500 хиљада тона концентрата.
Пројектована је за 400 хиљада,
али смо је тестирали и видели да
може комотно да прерађује и пола
милиона тона годишње.
(Наставак на страни 4)
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Разговор са генералним директором Благојем Спасковским

Инвестицијама до већинског
власништва над РТБ-ом
је то једини пут изласка из „врзиног кола“.
Спасковски је и сигуран да ће
овога пута приватизација РТБ-а
бити успешна, за разлику од претходна три покушаја. – Нисам учествовао у прве две приватизације,
трећа ме је сачекала, али морам
да кажем да су то сада неупоредиве ствари. Тада је РТБ на овај
број радника имао стару рударску опрему, стару топионицу, затворене руднике. Није се рударило, није се скидала раскривка,
„бунарило се“. РТБ је тада могао
да купи само неко ко никада
није видео рудник, а таквих није
било. Ситуација је данас сасвим
другачија. А, када свему овоме

(који је на снази већ годину дана).
Речју, РТБ је економски стабилизован и ојачан. На крају, ако
хоћете, и политичка ситуација у
земљи је данас стабилна – истиче
Спасковски.
Генерални директор РТБ-а
очекује у 2018. бар 20 одсто већу
ЕБИТДУ, али и даљи раст цене
бакра. – Цена бакра ће, по мом
мишљену, 2018. бити већа. Ићи
ће преко 7.000 долара за тону, а
можда и више. Разлога за такав
оптимизам је неколико. Пре
свега, већа потрошња у Кини и
електрификација Индије. Индија
ће, на пример, следеће године потрошити милион тона бакра само
на кабловима за електрификацију

додам и психолошки моменат –
данас осмех на лицима радника
у односу на њихову смркнутост
пре девет година – који је такође
имао важан утицај на исход тих
покушаја приватизације, добија
се потпуна слика. И, да се не заварамо, постоје данас и богатија
лежишта која се могу експлоатисати. У Африци, али су то неупо-

сопствене земље. Следећа ствар
која ће цену бакра „погурати“
напред јесте убрзана производња
аутомобила на електрични по
гон. Све ове ствари повећавају
потрошњу бакра, али рударство тај раст не може да испрати
у истом нивоу. Отвориће се само
три велика рудника – у Русији,
Средњој Америци и Јужној

Нова топионица је предвиђена за прераду 400 хиљада тона концентрата, али
може да прерађује и пола милиона тона годишње

РТБ данас из сопствених рудника обезбеђује 250 хиљада тона
концентрата, што значи да нам
и за пројектовани капацитет
недостаје још 150 хиљада тона, а
за доказани капацитет исто онолико колико производимо данас
- значи 250.000 тона. Капацитет, зато, попуњавамо концентратом из увоза, топимо туђу сировину и наплаћујемо прераду.
Као и свака услуга, тако и ова
не доноси велику зараду, па смо
такорећи на „позитивној нули“
са тим послом. С друге стране,
наше рудне резерве су велике,
имамо милијарду и 345 милиона
тона руде, али немамо новац који
бисмо уложили у отварање нових

лежишта. Србија га такође нема, а
није ни светска пракса да државе
отварају руднике. Оне могу учествовати и имати неки удео, али
никада и нигде нису стопостотни
власници. А, опет, Србија је заинтересована да повећава учешће
РТБ-а у бруто друштвеном производу. Тачно је да ће нам први
подбиланс за ову годину бити 70
милиона долара. Међутим, половину тих пара потрошићемо за
отплату кредита EDC банци за
нову топионицу, а остатак искористити за обнављање опреме и
стабилизацију текуће производње.
Из свега овога произилази
чињеница да се власничка структура РТБ-а мора променити и да

Поглед у ретровизор и годину на измаку
Коментаришући пословну 2017. и како се дошло до ЕБИТДЕ од 70 милиона долара, Спасковски каже „напорним радом и уз подршку државе“.
Морам поћи од онога да су године до 2015. биле одличне и у производном и у
финансијском смислу. Подсетићу да се 2015., при покретању нове топионице, која
је изграђена уз несебичну подршку Владе Србије и с првим циљем да се у Бору
побољшају екологија и услови живота, десио пожар. Тај пожар нас је тада коштао много пара јер смо скоро 10 хиљада тона бакра лагеровали у облику хладног
материјала и шљаке, значи у недовршену производњу, уместо у готове производе. Канадски SNC Lavalin, који је био и носилац пројекта нове топионице, признао је пожар, али је покупио своје ствари и напустио градилиште. Отишао је и
оставио нас, тада самоуке, да се сналазимо са најсавременијом флеш-смелтинг
технологијом. Једна дигресија: живим у убеђењу да наука никада више неће моћи
да пронађе бољу технологију од ове у којој се бакар сам топи, сагоревајући сумпор
из концентрата, са течним кисеоником, а пре тога потпаљен мазутом.
Но, све смо то превазишли, сами научили технологију, савладали је и дошли до
тога да данас топионица ради по пројектованим параметрима, пре свега еколошким, и да се 98% сумпор-диоксида везује и преводи у сумпорну киселину, 1,999 одсто одлази у шљаку и тек 0,001 одсто иде у атмосферу. Ако ово упоредимо са европским топионицама у Хамбургу или Пирдопу на пример, где још увек важе прописи по којима је дозвољена концентрација SO2 675 микрограма по кубном метру
ваздуха, ми смо 12 пута бољи јер код нас концентрација не прелази 60 микрограма. Знајући да ће од 2021. године свуда важити строжа еколошка правила и да ће
дозвољена граница бити спуштена на 60 микрограма, ми смо на време доградили
уређаје и прилагодили технологију будућим светским и европским параметрима.
Због тога је државна Агенција за заштиту животне средине и прогласила Бор еколошком звездом. До тада, до изградње нове топионице, подсетићу, град је био црна
тачка на еколошкој мапи Европе, а главни кривац за то био је РТБ. С пуним правом, рекао бих, јер сам и сам био сведок тога времена, пре доношења одлуке да се
гради нова топионица те 2009., када је фебруара била забележена концентрација
сумпор-диоксида од 32.850 микрограма по кубном метру ваздуха. Данас је небо у
Бору попут оног у Прагу.
Због свега тога тврдим да је искључиво нова топионица стабилизовала РТБ и
његове производне и финансијске резултате. Морам да напоменем и то да је 2017.
држава помогла РТБ-у Бор да побољша ликвидност са две милијарде динара, односно 16,5 милиона евра. На тај начин РТБ је дошао до слободних средстава да
купи нову рударску опрему за Мајданпек и њоме тамо повећа производњу. Отуда је
ЕБИТДА за ову годину 70 милиона долара. Прошле и претпрошле године, када нам
се поред тешкоћа изазваних пожаром десио и лом на светском тржишту бакра, због
стрмоглавог пада цене, ЕБИТДА нам је једва достизала 10 милиона долара. Ове је
за 60 милиона долара већа и то због веће производње и веће цене бакра.

Тона бакра ће 2018. , по мишљењу Спасковског, коштати преко 7.000 долара

редиви ризици. Ово је Европа, ту
је Дунав, граде се убрзано коридори, сигурно је снабдевање електричном енергијом, има довољно
воде. Када се све ово сабере, јасно
је да је овде сигурније и боље инвестирати. Због тога је и интерес за РТБ-ом повећан. Јер, сада
је решена еколошка компонента, компанија је изашла из
реструктурирања, а стари дугови
су јој у отпусту док траје УППР

Африци – у којима ће се производити око милион тона бакра
и то неће покрити потрошњу. С
друге стране, садржај бакра у
свим активним рудницима пада.
Да закључим, три су водећа разлога за мој оптимизам у погледу цене бакра: развој Кине,
електрификација
Индије
и
Вијетнама, електрични аутомобили и пад садржаја бакра.
Горица Тончев Василић

Актуелно
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Домаћинско пословање у 2017. и производња већа за петину

РТБ зарадио 70 милиона долара
Рачуница показује да ће РТБ Бор, када се од остварених прихода одбије све осим амортизације, у 2017. години забележити седам
пута већу зараду него прошле године. – На ЕБИТДУ од 70 милиона долара ове године утицала је за петину већа производња бакра
из сопствених рудника и скок цене бакра. – Откопано је 18 милиона тона руде, добијено 235.000 тона сувог концентрата и произведено 43.000 тона катодног бакра, 700 килограма злата и пет тона сребра. – Производња тоне катоде коштала је РТБ ове године 4.414 долара, односно 13% мање него 2016. - Трошкови металуршке прераде знатно су нижи од прошлогодишњих због стабилног и прецизног
рада нове топионице
РТБ. – Једини српски произвођач
бакра, злата и осталих племенитих ме
тала – Рударско-топионичарски басен
Бор – приходовао је ове године 301
милион долара, односно 38 одсто више

пара него прошле године. На веће приходе у 2017. утицала је 18 одсто већа
производња из сопствених рудника,
за петину јача цена бакра и подршка
државе Србије. У исто време, расходи
компаније нису расли паралелно са приходима, већ су у овој години тек за девет
процената већи од прошлогодишњих и
износе 230 милиона долара. Остварена
је, дакле, ЕБИТДА (разлика између при-

хода и расхода, изузев амортизације), односно зарада од 70 милиона долара.
На приходе компаније, међутим,
утицала је и цена коштања катодног
бакра по тони јер је и она за 13% нижа

од прошлогодишње. Производња тоне
катодног бакра у 2017. коштала је РТБ
4.414 долара, док је у 2016. овај трошак
по тони катоде био 5.060 долара. Цена
коштања данас је нижа првенствено због
мањих трошкова металуршке прераде, а
за то је, свакако, заслужна нова топионица и њен рад пуним капацитетом и
по дизајнираним параметрима. Више
нема режима „стани-крени“, погубног

по компанију у доба санирања свих последица пожара у Фабрици сумпорне
киселине 2015. године, а који је фиксне
трошкове Топионице од 100 хиљада
долара дневно, радила она или не, драстично погоршавао. Зато је и учешће
металургије у структури цене коштања
тоне бакра произведеног у РТБ-у Бор
трипут веће од доприноса који је дало
рударство. Наиме, у просечној цени
од 4.414 долара за тону произведене
катоде, металургија је трошкове оборила за 28% и свела производњу катоде
са прошлогодишња 884 долара за тону,
на 631 долар. Рударство је, у исто време,
успело да снизи трошкове за девет одсто
и лањску цену 4.176 долара по тони
обори на 3.783 долара.
У РТБ-у Бор ове године откопано је 18 милиона тона руде чијом
је флотацијском прерадом добијено
235.000 тона сувог концентрата. Металуршком прерадом након тога произведено је 43.000 тона катодног бакра, 700
килограма злата и пет тона сребра. Изражено у процентима, производња бакра у
концентрату већа је десет одсто у односу
на прошлу годину, а металуршка (и то из
сопствених сировина) за 18 процената.
Перманентан рад на економији
пословања огледа се и у хроничној
борби компаније са трошковима. За
убедљивију победу на том пољу РТБ

се ове године опремио инструментима
за контролу праћења потрошње горива,
инсталирао је видео-надзор на свим
осетљивим позицијама и десетковао
услуге „трећих лица“.
Бољу економију је 2017. године у
стопу пратила и екологија, па је Европска агенција за заштиту животне средине прогласила Бор еколошком звездом
побољшања стања квалитета ваздуха у
Србији и градом са квалитетом ваздуха
прве категорије. То су ове године потврдили и независни инжењери из Америке којима се посебно допало то што,
поред видног побољшања квалитета ваздуха у Бору, РТБ знатно боље управља
опасним отпадом.
Добро пословање РТБ-а утицало
је и на веће интересовање страних
компанија за сарадњу са њим, па су
2017. компанију, са предлогом за стратешку сарадњу, посећивали Кинези,
Канађани и Руси. „Пулс“ су му проверавале и делегације високих званичника
Међународног монетарног фонда, Европске уније, британске и америчке амбасаде. Директор ММФ-а у Србији похвалио је јавно напредак у пословању
РТБ-а и истакао да ће са задовољством
позвати инвеститоре да улажу у Бор.
Г. Тончев Василић

Рекли су о РТБ-у Бор…

З

адовољство нам је што смо имали прилику да на и топионицу, и морам да кажем да сам импресиолицу места разгледамо компанију, њен рудник ниран оним што сам видео, нарочито модерном
технологијом која се овде користи – рекао је шеф
мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф. - И раније смо
разговарали са бројним компанијама, али увек о
њиховим потенцијалним трошковима. Сада имамо
прилику да говоримо о бенефиту за РТБ и пронађемо
заинтересоване партнере који ће доћи овде и улагати
у компанију. Сматрам да су многобројне реформе о
којима смо разговарали са Владом Србије допринеле
да се ствари овде окрену набоље, јер је веома важно да
државне компаније могу да раде комерцијално, а без
помоћи Владе. То је једини начин да се омогуће даље
запошљавање, добар приход и напредак економије у
целом региону. Ми ћемо, зато, радо позвати будуће
инвеститоре да улажу овде и обезбеде јаку будућност
за РТБ Бор.
еф Канцеларије ММФ-а у Србији Себастијан
Соса изјавио је да му је драго што види да РТБ прилику да видимо како инвестиције цветају – рекао
Бор напредује јер је то, како је рекао, важно не само за је Себастијан Соса.
компанију, већ и за читав регион. – Надам се да ћемо
матрам да је РТБ Бор од велике важности за
за пар година, када будемо опет дошли у Бор, имати
Србију јер она има користи од онога што се

Ш

С
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Рекли су о РТБ-у Бор…
пионице у Бору, а сигурна сам и да британска рекао је представник EDC-а Најџел Селиг. - Зато
извозно-развојна банка може да понуди боље услове нам је веома драго што његова имплементација иде
кредитирања од оних које даје канадска EDC банка. у добром правцу.
ТБ Бор је компанија која има потенцијал и улоери Браун, експерт за област заштите жижила је велике напоре да кроз стогодишњу
вотне средине, истакао је да га посебно радује
традицију пословање подигне на висок ниво. Веома
смо заинтересовани за сарадњу и партнерство са
борском компанијом. Састанак са менаџментом био

Р

овде ради - истакао је директор EBRD банке
у Србији Даниел Берг. - Посебно ми се допало то
што се води рачуна о околини, јер је веома тешко
водити овакву компанију без штетног утицаја на животну средину. Говорили сте о наредних 100 година
будућности компаније, па се надам да ћете пронаћи
доброг партнера са којим ћете, у њену корист, моћи
да пронађете заједнички језик. Желим вам сву срећу
у претварању онога што вам је природа дала – руду
бакра – у бенефит за компанију и државу.
з поруку да је „лепо видети нове импулсе у
пословању“ амбасадор Уједињеног Краљевства
Денис Киф је у разговору са менаџментом компаније

У

Т

чињеница што су запослени који брину о безбедности на раду и екологији променили ставове набоље.
- Управљање опасним отпадом сада је, у односу на
нашу последњу посету, знатно побољшано – нагласио је независни инжењер из Америке.
вропска унија генерално није заинтересована за
пословање фирми у Србији, али зато њене интересне сфере јесу регион, људи или запослени у овом

Е

је плодоносан, па са задовољством очекујем наставак разговора. „Мондоро“ је присутан у Србији од
2011. године и изузетно ми је задовољство што сам
овде – изјавила је председница Управног одбора ове
канадске компаније Теодора Дечев.
матрам да је први пут када је „Бору“ као
дављенику дата могућност да дође до ваздуха,
усвајањем УППР-а, он - продисао! Данас РТБ има
озбиљне и позитивне помаке у пословању и битно је,

С

истакао жељу Велике Британије за јачим билатералним односима са Србијом, пре свега на пољу економске сарадње, где је рударство приоритетна привредна грана. Истичући да је срећан што има прилику да упозна борску компанију и на лицу места
види како она ради, амбасадор Денис Киф рекао је, а
потом написао и на Твитеру да је „прва посета РТБ-у
Бор била импресивна и да је имао прилику да се
боље упозна са плановима за будућност овог важног
индустријског гиганта.“
мпресионирани смо оним што се догађа у
рударској индустрији овде – рекла је Рос Лунд
из Министарства за међународну трговину
Владе Велике Британије – а посебно смо захвални
РТБ-у Бор јер смо одушевљени новом технологијом

И

а то индекси и показују, да „Бор“ добрано учествује у
извозном билансу ове земље – рекао је члан Управног одбора РТБ-а Драган Ђурановић. – Индекси
још кажу да је 66,4% укупне производње и продаје
извозног карактера, па је за РТБ, али и за државу
стратегија повећања извоза добра ствар. Зато „Бор“
мора да има извозну оријентацију и даље и да непрестано ради на квалитету својих производа. А,
показатељи говоре да су производи са којима РТБ
излази на тржиште веома квалитетни.
адовољни смо што видимо велико унапређење
квалитета ваздуха јер то је, као што знате, био и
примарни разлог што смо се укључили у пројекат -

региону и, наравно, екологија – рекао је Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Србији
Мајкла Девенпорта. – РТБ Бор је велики и важан
комплекс за цео овај регион и због тога сам дошао да
на лицу места видим и уверим се у то како он ради.
Тим пре што, како чујем из најразличитијих извора,
неке ствари почињу да се померају набоље, а и сам
премијер Вучић често помиње РТБ Бор. Управо припремамо програм који је ове године усмерен ка економском оснаживању мање развијених региона.
Самим тим, борски регион је интересантан и овде
смо да видимо да ли овде постоје могућности за
финансирање неког еколошког пројекта.
генција располаже подацима о квалитету ваздуха у Бору од 1976. године и тек сада, 40 година
касније, имамо ситуацију да је локација где се тре-

А

З

коју примењује. Влада Велике Британије ће са
задовољством помагати пројекте попут нове то-

нутно налазимо, која је и репрезент за најужи, централни део града, проглашена „лепотицом дана“, односно еколошком звездом побољшања стања квалитета ваздуха у Србији– рекао је Тихомир Поповић,
начелник Одељења за контролу квалитета ваздуха у републичкој Агенцији за заштиту животне
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Рекли су о РТБ-у Бор…
П

Актуелнo

Р

средине. У 2016. години први пут имамо ситуацију да
охваливши пословне резултате РТБ-а председ–
ТБ Бор уплаћује озбиљне паре у буџет Србије и
учествује у бруто друштвеном производу са 0,8
су годишње концентрације сумпор-диоксида испод
ник Србије Александар Вучић казао је да борска
граничних вредности. Раније је, баш на основу тих компаније „јури напред“ и да ће имати удео у расту одсто, тако да не можемо више о овом предузећу говредности, Бор добијао оцену квалитета ваздуха БДП. - Потребни су нам и „Кривељ“ и „Церово“ јер ворити као о губиташу. Овим речима премијерка
треће категорије, док је у извештају за 2016. годину
Србије Ана Брнабић је на најсликовитији начин
то град са квалитетом ваздуха прве категорије.
збиљни и позитивни помаци у пословању тешко
да би били остварени да у Бору није завршена
капитална ствар – топионица и фабрика сумпорне
киселине, нова металуршка постројења која ће бити у
функцији наредних 50 година – истакао је председник

@Vranjske

О

објаснила јавности шта држава мисли о РТБ-у Бор и
његовом пословању.
адује ме што интересовање за Рударско - топионичарски басен Бор расте – рекао је генерални
подаци говоре да је 50 или тек нешто више од 50 директор РТБ-а Благоје Спасковски. - Расте јер се,
процената нашег концентрата у топионици. То је поред веће цене бакра на светском тржишту, повећава
озбиљан проблем јер на остатку се углавном губе
паре, не зарађују се. Зато је важно да имамо нашу
руду и због бруто домаћег производа, али и због тога
да не бисмо губили, већ зарађивали велики новац. Говорим о великом новцу јер је цена бакра данас 6.750
долара за тону, а до пре само три-четири године
била је 4.600 долара. То је огромна разлика у цени и
данас се итекако исплати имати руднике бакра. По
нашим проценама цена бакра ће расти и до 7.000
долара, можда чак достигне и 7.300 по тони, а то
нам отвара велике могућности да убрзамо улагања
у „Церово“, које је за нас најважније, и купимо дампере за „Кривељ“. Морамо да се спремимо за тренутак када цена бакра неће бити тако добра, односно када за две, три или четири године буде неупоредиво нижа него сада. Зато ми јесмо за суштинску
трансформацију, али да видимо како у међувремену
да повећамо производњу. Држава ће сигурно помагати – изјавио је Вучић, додавши да је РТБ Бор
и производња у РТБ-у Бор, а сви потенцијални иннајважнија компанија на истоку Србије.
ТБ данас изузетно добро послује, па очекујемо веститори то прате и знају. РТБ је стабилизовао
да ће ове године остварити ЕБИТДУ од 70 мили- пословање након пожара у Фабрици сумпорне киона долара. Ипак, свесни смо и да ти сјајни подаци о селине, али је чињеница да се без капитала, потребпословању не треба да нас успавају - рекао је мини- ног за даљи развој рударства, раст производње и
стар рударства Александар Антић. - Морамо на попуну топионичких капацитета, компанија не може
издићи на ниво какав заслужује Србија. Иако заинтересована да порасте и учешће РТБ-а Бор у бруто
друштвеном производу, држава нема новца да улаже
у отварање нових рудника и повећање производње, а
није ни пракса у свету да она улаже у руднике. Капитал можемо, зато, обезбедити само променом власничке структуре компаније, па се таква промена
намеће као неминовност.
ТБ Бор је озбиљна компанија, са озбиљним
потенцијалима који нису били довољно активи-

Р

Управног одбора РТБ-а Бор Немања Стевановић. –
Остајем при ставу који сам рекао пре две године: да
Благоје није био директор, то не би било завршено.
Када се све страсти буду стишале, ово ће свима постати јасно. Наравно, колатерални добитници нове
топионице јесу грађани Бора и мештани околних
села који данас удишу чист ваздух.
текао сам утисак да менаџмент РТБ-а Бор има
изузетну контролу над трошковима производње
– рекао је Jinghe Chen председник Управног одбора
кинеске компаније Zijin Mining Group. – Водити ру-

С

Р

дарску компанију са просечним садржајем бакра од
0,3 одсто, па и нижим, велики је успех и способност–
додао је господин Chen, геолог по струци, обраћајући
се Спасковском.
ехнологија и копови које смо видели оставили
су дубок утисак на нас. Зато се надам да ћемо

Т

време размишљати о будућности РТБ-а, пре свега о
развоју рударства и новом инвестиционом циклусу
у који РТБ треба да уђе. Наиме, да би „нахранио“ ову
добру и значајну топионицу, РТБ мора да има адекватну рударску производњу, а да би је имао он треба
да улаже у опрему и отвори нове руднике. Реч је о
инвестицијама које су веће од 500 милиона долара,
реч је о улагањима за које Србија и РТБ треба да
траже партнера. Јер, није логично, а није ни могуће
остварити успешну сарадњу са „Бором“, на обострану да држава буде једини инвеститор овако важног и
корист – рекао је Чен Зе Лу, генерални директор значајног пројекта. Морамо да учинимо наше укупно
окружење привлачнијим за озбиљне инвеститоре.
„Хунан групе за злато“.

Р

рани. Очекујемо да са новим тржишним условима то
буде стабилно предузеће. „Бор“ може да буде добра
аквизиција и разговарамо са неколико кинеских,
руских и канадских фирми – изјавио је министар
привреде Горан Кнежевић.
Припремила: Г. Тончев Василић

Рударство РББ
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У кривељској флотацији десет одсто бакра у концентрату више него лане

Најуспешнија од минулих 17 година
За 11 месеци произведено је 200 тона бакра у концентрату више него у целој 2016. а целогодишњи биланс од око 24.700 тона утолико
је успешнији ако се има у виду да ће бити прерађено седам одсто руде мање него лане. Реч је о 9,8 милиона тона руде са кривељског
копа и 1,4 милиона тона са Церова. – Технолошка искоришћења метала су 84, а временска (млинова старих 35 година) чак 93 одсто,
што је резултат који се не може лако достићи
ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ”. - До краја ове године кривељска
флотација испоручиће топионици око
150.000 тона концентрата са око 24.700
тона бакра, тако да је 2017. на готово
свим плановима боља, не само од
прошле, него од свих година почев од
двехиљадите. То је постигнуто уз све
проблеме који су се јављали на млиновима са шипкама и при сушењу концентрата, пошто су вакуум-филтери ограничених могућности. Међутим, након
овогодишњих захвата флотери се надају
да су превазишли проблеме на млиновима са куглама, а за пола године
рачунају да ће решити и сушење концентрата, пошто је у току прикупљање
понуда за филтер-пресу. Временско
искоришћење млинских секција ове
године биће 93 одсто, искоришћење
метала око 84 одсто, као што је и планирано, мада је у другој половини године
било и преко 85 одсто, на кривељској, и
80 на руди са Церова (што је такође на
плану), па је година и у погледу технолошког искоришћења – одлична!
У преради руде са кривељског копа
флотери ће бити близу плана. Прерадиће
око 9,8 милиона тона и око 1,4 милиона
са Церова које је стало почетком новембра пошто је коп исцрпљен. Тамошње
ПМС-постројење је конзервирано, а у
кривељској флотацији, пошто је крајем
септембра замењен и последњи плашт на

мерачи гранулометријског састава, тзв.
PSM-уређају. Све то је повезано у тзв.
OCS-систем који аутоматизује основно
флотирање минерала кривељске руде.
Тим системом, процењују у флотацији,
искоришћења су побољшана између
три и пет одсто. Новом опремом и резултатима кривељска флотација се при-

млину са куглама, више нема проблема
са кидањем завртњева. Ове године за 11
месеци произведено је 200 тона бакра у
концентрату више него за целу прошлу
годину и то значи да ће овогодишња бити
десет одсто већа и то уз седам одсто мање
прерађене руде него лане. У флотацији
то сматрају стварно добрим резултатом.
Више бакра у концентрату постигнуто
је најпре захваљујући бољем садржају
руде са кривељског копа, аутоматском
праћењу и вођењу процеса, труду запослених, а и стабилнијем раду млинова.

ближава светским стандардима и њена
„главна мука“ сада су млинске секције
старе 35 година, мада су њихова временска искоришћења и већа од светских! Деведесет три процента код млинова са шипкама и куглама – то је, кажу
флотери, резултат који се не може лако
достићи.
Повећање технолошких искориш
ћења бакра сматра се највећим
овогодишњим дометом јер су се флотери знатно поправили – четири до пет
одсто - у односу на претходну годину.

Имајући у виду да је модернизација
флотације окончана 2016. године, ове
су освајане све могућности процеса
са новом опремом. Подсећамо да су
најпре замењене дробилице, хидроциклони, флотационе машине, пумпе, а
онда уграђени хемијски анализатори и

Нешто је побољшано и искоришћење
племенитих метала, па је циљ да се у
2018. сачува достигнуто, ако може и
побољша, а покуша повећање прераде
влажне руде и искоришћење племенитих метала. Ово је утолико реалније што
се у плану за наредну годину најављује

Аутоматско праћење и вођење процеса дало је резултата

богатија руда са копа, повољна за
флотирање. Наравно, рачуна се на редовно снабдевање резервним деловима,
а планира и испробавање нових колектора за бакар и племените метале. Куповином филтер-пресе заокружиће се
читав процес модернизације флотације
и један његов део више неће морати

наредну годину свакако мора да уважи
капацитет прераде 10,6 милиона тона
руде, а као највећи проблем флотера
јавља се јаловиште. Његове бране стигле
су готово до крајњих кота и сада је циљ
да се што више материјала пребаци на
средњу (брану 2), где има места, и да
се она, као и прва, подигне до коте 393
за шта постоји пројекат. Крајем 2018.
очекује се окончање бројних послова на
тзв. нултом пољу, али је мало вероватно
да ће одмах почети одлагање јаловине у
њега, а у “пољу 2” јаловишта има простора за још годину и по. “Церово” је ове
године дало 2.191 тону бакра у концентрату и са те стране није добро што је
стало због исцрпљених резерви, али је у
погледу све мањег простора за одлагање
јаловине то олакшавајућа околност.
Подсећамо да је рад на јаловишту
посебно тежак, готово суров, зими у
време ниских темепратура, ветрова и
прашине, залеђених цевовода, па се заштитним средствима најпре збрињавају
људи који тамо раде. У свакој смени
морају да се померају циклони, а сада
на три бране ради 19 батерија! Људи
морају да буду стално обазриви јер
најмањи кикс може да узрокује проблем за чије су решење потребна дватри дана. Услови рада у самом погону
су мање-више добри јер, сем буке, нису
превише штетни по здравље, мада на
дробљењу и хранилицама има прашине.

OCS - системом са којим је повезан овај анализатор постигнута су боља
искоришћења за три до пет одсто

да трпи због другог, као што се сада
флотирање прилагођава производњи
сувог концентрата прихватљивог за топионицу, а не још бољим резултатима.
Пошто је ове године окончана замена
плаштева млинова са куглама, следеће
би требало да се крене у њихову замену
код млинова са шипкама.
Флотери су ове године испробали
неке нове реагенсе који су их усмерили
у ком правцу даље да истражују. План за

Што се тиче безбедности, у кривељској
флотацији настоје да спроведу све што
је прописано, али кажу: боље је него
што је било, али није као у свету. Тежи
се и реалном награђивању запослених, поготово оних који се заиста труде.
Постоји и правилник о награђивању
приликом рада на ремонтима (где се
много тога обавља ручно) захваљујући
коме је доста скраћено време планирано
за поједине захвате. Љубиша Алексић

Рударство РББ
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Завршница године на површинском копу „Велики Кривељ“

Руда по плану, бакар
преко, коп се шири

За 11 месеци прослеђене су флотерима 26.773 тоне бакра у руди (уместо
планиране 24.901 тоне), што је скоро осам одсто преко плана за колико ће
премашити и децембарски циљ на металу. Обезбеђен миран рад на јаловини и
услови за очување растућег тренда у раскривању и наредне године. – После тричетири месеца примене новог правилника о стимулисању запослених видљиво и
задовољство највреднијих и помак у резултатима

КОП „КРИВЕЉ“. - Од 852.500
тона руде, колико је обично планирано и
за претходне месеце, кривељски рудари
су за 19 дана децембра дали 568.050
тона, или осам одсто преко плана. Бољи
садржај донео је више бакра у руди, па су

Остварење циља да у последњем
месецу уклоне и 2,1 милиона тона
јаловине кретаће се између 70 и 80 одсто,
док ће годишњи просек у раскривању
остати на 60. Међутим, створени су
услови да се у 2018. очува растући тренд

пера приближила броју 17 (након боље
допреме делова и органзације већих ремонта). Напретку у раскривању допринела је и већа расположивост транспортног система након ремонта чланкастог додавача и дробилице, замене
800 метара траке, а побољшано је и
стање путева. Тако се почетак наредне
године дочекује са добром позицијом
багера, задовољавјућим бројем камиона
и стањем транспортног система, безбедним путевима и механизацијом спремном за њихово одржавање.
Садашње стање радилишта и динамику која омогућава остварење плана
у наредној години, као и дате количине
руде и бакра у њој, на кривељском копу
сматрају најважнијим остварењем ове
године. То значи да су морали довести

наставиће се, а оне почињу од доласка
на посао, преко понашања на радилишту,
до обавезних систематских прегледа за
сва места са повећаним ризиком. Резултат предузиманог је мањи број повреда и
хаварија тако да на том плану неће бити
попуштања.
И на плану награђивања запослених
дошло је до промена тиме што је максимално везано како за остварење норми
(на бушењу, утовару, транспорту…) тако
и за однос према опреми (да ли је квар
могао да спречи или не). Награђивање
људи из одржавања зависи од расположивости машина за које су задужени.
Пошто су уграђене и камере код примарног дробљења руде и на почетку транспортног система, свако возило има вишеструку контролу количина које превози. После три-четири месеца примене новог правилника видљиво је и
задовољство највреднијих радника и
помак у резултатима.
На еколошком плану коп се уредно
придржава пројекта и мера које штите
зону његовог утицаја на околна села.
Током летње сезоне прскањем се обара
прашина како је ветар не би носио
на насеља и имања, минске серије су
смањене и активирају се са милисекундним успорењем (нонел-системи)
тако да су минимални потреси у зони
утицаја. Они се проверавају и мерењима
које региструју компјутери, па мештани могу да се увере у јачину потреса
након сваког минирања. Откако је (средином године) постављена та опрема,
ниједном није пробијена горња граница
јачине потреса, а месечне извештаје о
томе припремају борски Технички и Рударско-геолошки факултет из Београда.
И воде са дна копа не испумпавају се у
реку, већ одводе у кривељску флотацију.

Награђивање запослених везано и за учинак и за чување машина

идући ка месечном циљу од 2.040 тона
проследили флотерима (за поменути
број дана) 1.680 тона овог метала и тако
најавили да ће премашити месечни план
на бакру дајући и планирану количину
руде. То се, углавном, догађало и током
целе 2017. године, јер бројке показују да
је за 11 месеци требало откопати 9,18
милиона тона руде, а дато је нешто мање:
8,99 (или 98 одсто плана). Међутим,
захваљујући бољем једанаестомесечном
просечном садржају од 0,309 одсто бакра
у руди, уместо 24.901 тоне дате су 26.773,
што је опет осам одсто преко плана, чиме
су “пеглани” повремни благи подбачај на
количини.

на јаловини забележен ове јесени. Он је
допирао до 80 одсто плана (у септембру)
и 84 одсто (у октобру), али није могао
озбиљније да побољша годишњи просек.
Бројке то потврђују: од планираних 16,5
милиона тона јаловине закључно са новембром уклоњено је 9,54 милиона тона,
што је поменутих шездесетак процената
плана.
Тако су 2017. годину на кривељском
копу обележили добри резултати на
руди и бакру у њој и борба за боља
остварења у раскривању. Она су се догодила тек кад је крајем септембра
велики багер изашао на источни део
копа и кад се флота расположивих дам-

Минирања су контролисана како не би изазивала штету
на објектива у оближњем насељу

Ширење копа на исток

текући захват при дну копа у стање које
омогућава извлачење једног великог
багера да настави раскривање источног
дела. Почетком наредне године може се
догодити да му се придружу још један и
интензитет радова полако премести у тај
део копа, што ће донети још већу сигурност запосленима да се рудник развија.
Побољшано је стање и остале опреме,
док су на плану организације рада само
„избрушени“ принципи максималног
коришћења радног времена, првенствено од стране руковалаца опреме.
Настојало се да машине стоје само
када се сервисирају, па је продужење
електромеже или подмазивање багера
рађено у време када багериста и возачи
доручкују. Максимално се радило на
безбедном раду и провере са тим циљем

Мештанима околних села увек се
помаже и у сређивању локалних путева
ближих копу које заједно користе. Летос
су булдозерима и грејдерима на више
локација формирали заштитне појасеве
од великих и опасних пожара, а нема
зиме када рудари нису помагали мештанима при чишћењу снега.
Будући да је годишња количина руде
са копа ограничена капацитетом њене
прераде у флотацији (између 830.000 и
900.000 тона месечно) план за наредну
годину биће у тим оквирима. Више
бакра се једино може дати преко бољег
садржаја у руди, па отуда тежња да се
уђе у богатије партије и флотабилнију
руду, али не по цену раубовања лежишта.
Љубиша Алексић

Рударство РББ
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Флотација шљаке пред стартом
Стара борска флотација комплетира нову линију за прераду топионичке шљаке

на 237.314 тона шљаке из које су дали
3.900 тона бакра у концентрату. Дакле,
већ су премашили претходну годину, а
и децембра све добро иде тако да су за
20 дана прерађене 17.943 тоне шљаке и
из ње дате 223 тоне бакра у концентрату.
Још једна добра вест за флотере
јесте да је расписан тендер за куповину
филтер-пресе, пошто је, уз све напоре
запослених и улагања у старе филтере,
тешко обарана влага концентрата испод
13 одсто, а за нову топионицу она мора
бити испод 10. У борској флотацији се
надају да ће 2018. коначно заокружити
све ово што је већ, може се рећи, савладано, јер ће крајем ове 2017. одељење
флотацијске концентрације шљаке бити
пуштено, у 2018. ће пустити и филтерпресу, подићи капацитете и ова мала,
Задатак новог постројења је да преради најмање 320.000 тона шљаке годишње са средњим
али ефикасна линија производиће прави
садржајем бакра од два одсто, да његово искоришћење буде 86, а садржај у концентрату 30
комерцијални производ за нову топиопроцената. Линија, у ствари, треба да врати из шљаке 6.000 тона метала годишње како би нова
ницу.
топионица имала пројектовано искоришћење. - Борски флотери су још у новембру премашили
Пошто су имали много проблема
претходну годину прерадивши 237.314 тона шљаке са 2.900 тона бакра у концентрату
са хладним материјалима, борски флотери су захвални топионичарима што
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. – У старој првобитно пројектовани капацитет, што тона метала годишње како би топио- су успели да смање те количине. Током
борској флотацији при крају је монтажа је у рударству прилично. Пуштањем ница имала пројектовано искоришћење.
нове линије за прераду нове топио- вертикалног млина „VTM 400“ и са Изградња нове линије била је неопходна
ничке шљаке. Уграђене су све машине старим машинама су добијени веома јер стари агрегати, стари начин хлађења
за основно флотирање „RC 40“ и пре- добри резултати, пошто је 80 одсто шљаке, то не би могли да пруже.
чиастачи „RC5“. Постављени су тзв. шљаке која излази из њега самлевена на
Према пројектованим параметрима
дробљење је требало да пружи сто посто
уситњену сировину до минус 16 мили
метара. Међутим, борски флотери су
успели да спусте „крупноћу“ дробљења
на „сто посто минус осам милиметра“ чиме су искључули потребу да
шљака пролази кроз млин са шипкама
а тиме се штеди електрична енергија.
Шљака је ишла у млин са куглама и поменути вертикални, који се први пут целе 2016. овде су прерађене 31.403 тоне
примењује у РТБ-у Бор и постизан је хладних материјала, а ове године једва да
капацитет прераде 40 тона на сат колико ће прећи 13.000 тона, што је готово три
је и по пројекту. Пошто су добили за- пута мање. То значи да нова топионица
датак да повећају капацитет, флотери много боље ради, постиже пројектоване
су ових дана санирали плашт млина са циљеве, а флотерима је лакше јер имају
шипкама и планирају да га, заједно са више простора за прераду шљаке.
стручњацима из „Меца“, врате у процес
Рецимо да су уградњом нове линије
и тако повећају капацитет прераде до 55 побољшани и услови рада у најстаријем
тона на сат. Његова санација обављена погону РТБ-а. На дробљењу изутено
је у рекордном року сопстевним сна- добро ради нови систем за отпрашивање,
гама Рудника бакра Бор и уз минимална вертикални млин није бучан и лак је
улагања.
за руковање, саниран је кров погона

дарт вентили, механизми флотационих
машина, очекује се завршетак цевовода за висок и низак притисак ваздуха
и преостају послови који се односе на
напајање електричном енергијом. Изливен је и темељ трафо-станице одакле ће
се напајти наведена опрема. Процењено
је да је тако боље имајући у виду да су
старе трафо-станице веома подложне
хаваријама па би могле угрозити нове
агрегате. Пуштањем у рад нове линије
повећаће се искоришћење бакра из
шљаке са тренутних 70 на 86 одсто и
добити дефинитивни концентрат са 30
одсто овог метала. Тако је и замишљено
базним инжењерингом који је дело
компаније „Мецо минералс“.
Пошто је РТБ фирма која увек иде
даље, у борској флотацији, заједно са
поменутом компанијом, већ сагледавају
повећање могућности ове линије
шљаке да постојећом опремом (са
пројектованих 40 тона на сат) достигне
неких 50, па можда и више. Циљ је, заправо, 55 тона на сат, што би било три
дестопроцентно повећање у односу на

38 микрона! Флотери то кажу „меље на
мртво“, а значи да је тако самлевена сировина „допустила“ да се искоришћење
са некадашњих 35 одсто на старој
шљаци доведе до садашњих 70, а после
пуштања целе линије и на 86 процената
искоришћења бакра. То је редак случај
на руди из јаме или са копа.
Подсетимо да линију за прераду
шљаке из нове топионице чини нова
дробилица „ХП 200“, нови вертикални млин и потпуно ново одељење
за флотацијску концентрацију, односно
основно флотирање и пречишћавање,
са пумпама за међупроизводе, новим
дуваљкама, новим компресорима. Од
старе опреме овде учествују само млинови са куглама и шипкама. Да би
искоришћење метала у топионици било
по пројекту, задатак нове линије је да
преради најмање 320.000 тона шљаке
годишње средњег садржаја бакра од два
процента, да искоришћење тог бакра
буде 86, а садржај у крајњем концентрату 30 одсто. Другим речима, нова
линија треба из шљаке да врати 6.000

Као добру ствар у 2017. борски флотери наводе поређење да је прерада
шљаке прошле године износила 196.389
тона, да су из ње дате 3.774 тоне бакра у
концентрату, а да су за 11 месеци ове већ

и старе трафо-станице, а планира се и
застакљивање дела флотације који је у
функцији не само прераде шљаке, већ и
јамске руде.
Љубиша Алексић
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Рударство РБМ

Производња у Руднику бакра Мајданпек 2017. за шестину већа од прошлогодишње

Новом опремом у нове рекорде
Настављен тренд динамичног
раста производње последњих
година. - Контигент нове рударске опреме (шест дампера, багер, булдозер и бушилица), набављен уз подршку Владе Републике Србије, омогућио
да се убрза раскривање нових
рудних лежишта на Истоку
“Јужног ревира”, а нове линије
одводњавања да се оснажи припрема нових рудних етажа на
Андезитском прсту

РБМ. - Настављајући тренд динамичног раста производње мајданпечки
рудари су 2017. годину завршили са резултатима који су у већини сегмената
лествицу раста подигли на нове висине,
увећавши најважнију - производњу
бакра у концентрату за нових 16,5 процената. Истовремено, укупне ископине
повећане су на 16,5 милиона тона, односно за децембарски учинак већи него у
2016, производња бакра у концентрату
усталила се на скоро 1.700 тона месечно,
уз одговарајуће количине злата и сребра.
Искоришћење је повећано до планског, а
квалитет концентрације углавном одговара захтеваном од топионице.
Због екстремно ниских температура
чак и за познато оштру мајданпечку зиму,
година није почела најбоље, а олујно
снежно невреме и ледени дани узели су
данак производњи, па су на површинском копу у јануару и фебруару укупне
ископине биле мање од милион тона.
Са стабилизацијом времена стабилизована је и започела раст производња, а
до пуног захуктавања дошло је у другој
половини године укључивањем нове
опреме. Да би се убрзало раскривање
„Јужног ревира” и брже стигло до руде
на радилишту Исток, уз помоћ Владе Републике Србије, набављена је рударска
механизација и опрема -најпре шест дампера марке “белаз” носивости 220 тона,
потом багер “ПЦ 3000”, средином октобра и булдозер “komatsu” Д275АX, а ових

Ниво језера у копу ове године оборен за 43 метра

дана и бушилица “Atlas copco” DML E. То
се одразило на укупне ископине које су
се из месеца у месец повећавале, да би
се у последњој трећини године приближиле планским. Новембарски резултат
од близу два милиона тона укупних ископина рекордан је у последњих 20-ак
година, а постигнут је са просечних 14,7
тешких возила у раду, што је дупло више
него у јануару.
Све количине ископане руде испоручене су и прерађене у флотацији која
је, како је година одмицала, остваривала све боље резултате - од јануарских
1.191 до октобарских 1.749 тона бакра
у концентрату, као и одговарајуће количине племенитих метала. Са 17.700
тона бакра у концентрату, овогодишња
производња је за око 2.500 тона већа
од остварене у 2016., при чему је и
искоришћење повећано на 84,15 одсто и

скоро доведено на планско.
Посебан изазов у производњи РБМ-а
током године која истиче представљале
су воде. Требало је убрзати одводњавање
површинског копа “Јужни ревир”, обезбедити водоснабдевање флотације и
завршити измештање корита реке Мали
Пек. Одводњавање површинског копа
“Јужни ревир” је обавеза од изузетног
значаја будући да најдиректније утиче
на континуитет производње, јер ствара
услове за отварање рудних етажа на Андезитском прсту - једином радилишту
са којег се ове године ископава руда,
док се до ње не допре на Истоку чије
се раскривање убрзава. Током прошле
године, ниво воде у језеру при дну површинског копа “Јужни ревир” оборен је
за 13 метара, а ове чак 43. У погону
флотације много напора, интервенција
и улагања изискивало је обезбеђење тех-

ничке воде, посебно због дугог сушног
периода, локације пловеће пумпне станице, али и слабих тачака у систему, на
пумпама и веома дугом цевоводу. Радовима на измештању и последње деонице
новог корита реке Мали Пек заокружени
су бројни инфраструктурни захвати
условљени планским проширењем
површинског копа које су последњих
година запослени у РБМ-у морали да
обаве упоредо са редовним радним и
производним активностима.
У сваком случају, током 2017. године
мајданпечки рудари дали су значајан
допринос укупној производњи РБМ-а
од почетка радова 1961. Будућност
рударења у Мајданпеку сагледава се на
„Јужном ревиру” и ослоњена је на рудне
резерве које руднику обећавају још неколико деценија рада.
С. Вукашиновић

У Флотацији РБМ-а ове године прерађено више од шест милиона тона руде

Раст производње, квалитета
и искоришћења
РБМ. - У Флотацији мајданпечког
Рудника бакра ове године прерађено је
више од шест милиона тона руде, произведено 17.700 тона бакра у концентрату (2.500 тона више него лане) и дато
знатно више од планом предвиђених количина сребра и злата у концентрату.
Притом, месечна производња се стабилизовала на 1.600-1.700 тона бакра
у концентрату, иако је јануарска 1.191
и фебруарских 1.225 тона оцењивано
као солидан резултат имајући у виду
екстремно неповољне временске прилике. У овом погону су успели да сваког
месеца прераде све испоручене количине руде са површинског копа, и то
са бољим искоришћењем и захтеваним квалитетом концентрата. Просечно
искоришћење бакра (84,15 одсто) за
само проценат је испод планираног, али
је из месеца у месец све боље.
Велика пажња је посвећена смање

 у трошкова нормативног материјала.
њ
Пуне руке посла запослени су имали
у настојању да обезбеде континуирано
водоснабдевање технолошког процеса,
будући да је систем дотрајао и сложен,
па су учестале интервенције, посебно на
пумпама и километрима дугом цевоводу.
Погон дробљења руде често је био место
проблема и застоја на линији прераде
који су решавани у кратком року. То,
међутим, није одложило стварање предуслова за ефикаснији рад у овој етапи,
као ни потребно текуће и инвестиционо
одржавање у филтражи.
Добро искоришћење и повољан квалитет концентрата у Флотацији РБМ-а
доводе у везу са чињеницом да су нове
“Metso minerals” флотационе машине
тек у другој години рада. Нове машине
за основно флотирање и пречишћавање
RCS50 (24) и RCS40 (седам), запремине 50 и 40 кубних метара, три нове

Произведено 17.700 тона
бакра у концентрату, 2.500
тона више него лане, и дато
знатно више од планом
предвиђених количина
сребра и злата у концентрату.
– Просечно искоришћење
84,15 одсто, уз захтевани
квалитет концентрата. Поуздан и квалитетан рад
нових флотационих машина
велике запремине

машине-дуваљке за ваздух, пумпе за реагенсе и дозирање креча положиле су
испит и, удружене са знањем и искуством запослених, дале су резултат у
виду подизања квалитета концентрације
и искоришћења. Очекивања су да се, уз

инвестиције у комплетну контролу и
регулацију технолошког процеса за
флотационе ћелије великих запремина,
створе услови да се искоришћење даље
повећава, квалитет побољшава, а трошкови смањују.
С. Вукашиновић

Рударство РБМ

Уторак, 26. децембар 2017. Број 2289, страна 12

На Површинском копу РБМ-а са децембарском производњом премашили прошлогодишњу

Отвара се Исток „Јужног ревира”
Током ове године, као и претходне, руда је ископавана на
Андезитском прсту, а убрзано је раскривање Истока, како би
се наредне године што пре стигло до бакроносне руде. - Новом
опремом учинак раскривања увећан за 80 одсто

РБМ. - Са више од 16 милиона тона
укупних ископина, мајданпечки рудари
на површинском копу Рудника бакра
уписали су највећу производњу у овом
веку. Наиме, са рудокопа Андезитски
прст изнедрили су више од шест милиона тона руде, просечног садржаја
0,344 одсто, и испоручили флотацији за
највећу годишњу производњу од 17.700
тона бакра у концентрату.
Радило се више него у претходној
години, када је са радилишта “Јужног
ревира” подигнуто 14,747 милиона тона
укупних ископина, од чега око девет
милиона тона јаловине и 5,767 милиона тона руде која је ископавана само
на Андезитском прсту. Дато је милион и
по тона више укупних ископина, од чега
10,5 милиона тона јаловине. Ископана
руда имала је просечни садржај бакра
од око 98 одсто планираног, али је у њој
племенитих метала било више од планских очекивања.
Да на површинском копу учинак
може да се повећа показало се последњих

месеци, када је укључивањем нових
возила из контигента рударске опреме
набављене уз разумевање и подршку
Владе Републике Србије, резултат
раскривања за 80 одсто био повољнији
од претходно оствариваног. Будући да
је средином новембра на Транспортном систему 1 померен колосек одлагача, а тако и одлагалишне траке, што
је омогућило да се систем оспособи за
несметано одлагање већих количина
јаловине ради убрзаног раскривања
рудних лежишта на Истоку 1 „Јужног
ревира“, реална су очекивања да ће се
оно даље убрзавати. То ће међутим, бити
са смањеним трошковима и уз мање
ангажовање помоћне механизације. Јер,
док то није урађено, за функционисање
ТС1 било је неопходно даноноћно
ангажовање макар једног булдозера
којим се само за те намене није располагало. У периодима када се на ТС1
није могло рачунати, јаловина је одвожена на спољна јаловишта што је захтевало већи број возила и подразуме-

вало веће трошкове. ТС1 са учинком
од око шест милиона тона, тек нешто
већим од прошлогодишњег, није остварио очекивани резултат, али се његовим
стављањем у функцију раскривање
може убрзати.

рена на нову деоницу.
Од свега важније чини се то што су
са Истока 1 уклоњени први од 16 милиона тона инвестиционе раскривке на
дугом путу до првих количина од 7,8
милиона тона руде. Развој копа „Јужни

На Истоку су уклоњени први од 16 милиона тона раскривке испод које
је 7,8 милиона тона руде

Поред стварања услова за убрзано
раскривање Истока 1, на површинском
копу “Јужни ревир” је интензивираним
одводњавањем оснажена и убрзана припрема најнижих рудних етажа Андезитског прста, а завршено је измештање
корита Малог Пека пробијањем преостале најтеже деонице, уз градску аутобуску станицу, тако да је река по трећи
пут у последњих 30-ак година преусме-

ревир“ дефинисан је, иначе, у пет етапа.
Прва је „Север“, односно „Андезитски
прст“, где се већ годинама ради и откопава руда. „Исток“ је друга фаза, у
трећој је планиран „напад“ на запад и
југ копа, док четврта етапа подразумева
припрему за проширење његовог јужног
дела. У петој фази утврдиће се коначне
границе копа.
С. Вукашиновић

Одводњавање “Јужног ревира” РБМ-а - обавеза значајна као и производња

Прошле године кота
воде у језеру оборена
за 13, а у овој за нова 43
метра. - Увођењем треће
и четврте, уз постојеће
две линије одводњавања,
дневни учинак
испумпавања језера при
дну копа „Јужни ревир”
2017. повећан на преко
25 центиметара

РБМ. - Током 2016. године ниво
воде у језеру при дну површинског
копа “Јужни ревир” мајданпечког Рудника бакра оборен је за 13 метара, а у
овој троструко – око 43. Велике количине воде испумпане су да би се припремиле и отвориле нове рудне етаже
на радилишту Андезитски прст са којег
се у последње две године ископава руда
„црвеног” и племенитих метала. Јер, интензивно одводњавање површинског
копа “Јужни ревир” у РБМ-у је предуслов за континуитет производње на
Андезитском прсту до отварања нових
рудних лежишта на Истоку, па само
неупућене може да изненади значај који
се том задатку даје и чињеница да по

Троструко нижи водостај
покренута трећа линија којом је дневно
ниво воде обаран 12-13 центиметара, а
половином новембра и четврта, уз коју
језеро сваког дана “копни“ нешто више
од четвртине метра.
Дневни резултат четири линије
одводњавања повремено успори потреба за измештањем пумпи, понекад

приоритету не заостаје за производњом.
У Руднику бакра Мајданпек одвод
њавање „Јужног ревира” обавља се непрекидно од краја јануара 2014. године,
када је кренуло са коте 229,15 метара.
На крају 2015. водостај се изражавао бројем 219,83 метра, а годину дана
касније 206,83 метра. Нову 2018. језеро
ће сачекати на коти 164. Овакви резултати су плод непрекидног рада четири
линије одводњавања. Систем је најпре
имао само једну линију и две редно
везане пумпе од 315 киловата. Да би се
пражњење језера убзало, уграђен је још
један систем са пумпом од 500 киловата, чиме је учинак дуплиран. Онда је
17. фебруара ове године припремљена и

обилне падавине, али је, и поред тога,
опадање нивоа воде видљиво. Временом смањује се површина језера које је,
иначе, у форми обрнуто зарубљене купе,
са остављеном котом на 110-120 метара,
до које треба с(т)ићи, па се обарање
нивоа воде у језеру убрзава.
С. Вукашиновић

ТИР
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Топионичари ове године дефинитивно уходали нову технологију

Сви параметри у пројектованим
границама
Доказ за потпуно овладавање технологијом су резултати рада - преко 82.000 тона
анодног бакра. - Топионичари потврдили претпоставку да нова топионица, без обзира
на то што је пројектована за прераду 400.000 тона сувог концентрата, без икаквих
улагања и са додатним временским искоришћењем од 90 одсто, може да преради и
до 500.000 тона сувог концентрата годишње. - Тренутно решавају отпадне, односно
фугитивне гасове на конверторској линији и завршетак тог пројекта очекује се до краја
децембра или у првој половини јануара идуће године

ТОПИОНИЦА. – Главно обележје
године која је на измаку у Топионици
јесте дефинитивно уходавање нове
технологије, што потврђују и резултати
рада током 2017. Производња је расла
из месеца у месец, јер су, с једне стране,
топионичари добијали све више концентрата бакра од басенских рудара, као и
увозног. Са друге стране, потпуно су овладавали технологијом, тако да је од августа месечна продукција премашивала
8.000 тона анодног бакра. Те количине
су добијене из досадашњег пријема
(од почетка године) 330.000 тона сувог
концентрата, од чега је 220.000 тона
домаћег, остатак из увоза а 13.500 тона

тако да се током јануара очекује почетак њеног рада, чиме се стварају услови
да пројектована вредност искоришћења
бакра до блистера (98,5 одсто) више
ничим не буде угрожена. Када је реч о
квалитету рада топионице, тенденција
је да се иде ка богатијим бакренцима
- они са којима се тренутно ради су са
56-58 одсто бакра, а циљ је изнад 60 - 62
процента, што, уосталом, пројекат и
предвиђа.
У наредној години топионичари оче
кују стандардни прилив потребних количина концентрата, као и побољшање
њиховог квалитета, пре свега, смањење
влаге испод десет одсто, с обзиром
на то да стиже концентрат са повременим „искакањем” параметра влаге
изнад десет, што прилично отежава рад,
најпре, унос у сушач. Тренутно дефинитивно решавају отпадне, односно фугитивне гасове на конверторској линији и
завршетак тог пројекта такође се очекује
до краја децембра или у првој половини
клираног бакра), тако да мало недостаје – омогућили су да од августа месечна јануара идуће године. Реч је о тзв. опитдо потпуног овладавања пројектованом производња „прескаче” 8.000 тона, а ном пројекту који би требало да потврди
продукцијом.
свака изнад 7.500 тона „говори” да су да је могуће смањити концентрацију
Овакве билансе омогућило је и по
већано временско искоришћење агрегата
које је премашивало 90 одсто. У претходном периоду (до почетка ове године)
највећи проблем у Топионици био је
минирање „ап-тејка” (прелаз између
FSF-пећи и котла), па су застоји због
тога „обарали” временско искоришћење
испод 90 процената. Осим технологијом,
топионичари су овладали и одржавањем
„ап-тејка”, што сматрају једним од већих
успеха. У претходних шест-осам месеци
„ап-тејк” више и не помињу као проблем,

Више од 7.500 тона месечно потврђује да се ради у пројектованим
оквирима нове технологије

Крај године са преко 82.000 тона анода

из секундарних сировина, односно
ретура. До половине децембра укупно
је дато 79.600 тона анодног бакра, у наредних 15 дана очекује се још 3.000 тона,
тако да ће година бити окончана са преко
82.000 тона. По пројекту је предвиђена
производња 90.000 тона (80.000 тона из
„свежих” сировина и 10.000 тона из реци-

јер се редовно чисти једном до два пута
месечно, у трајању од пет до осам сати,
за разлику од ранијег периода када је
тај застој трајао по неколико смена, и то
више пута месечно.
Елиминација тог застоја, повећано
временско искоришћење и све већа количина концентрата из месеца у месец

топионичари радили у пројектованим
вредностима нове технологије. Истовремено, такви резултати су постигнути
без нарушавања планиране потрошње
нормативног материјала и вођења процеса. Тиме су и потврдили претпоставку да нова топионица, без обзира
на то што је пројектована за прераду
400.000 тона сувог концентрата, без
икаквих улагања и са додатним временским искоришћењем од 90 одсто, може
да преради и до 500.000 тона сувог концентрата годишње.
Овогодишња производња потпуно
је вођена по пројектованим технолошким параметрима који су омогућили да,
осим потрошње кисеоника, сви нормативни материјали буду у предвиђеним
границама. Повећана потрошња кисеоника директно је у функцији квалитета
шарже. Малим, додатним побољшањем
улазних сировина, топионичари оче
кују да ће и овај параметар свести у
пројектовани. Искоришћења су, такође,
у планираним вредностима, мада још
увек варирају, у првом реду, због рада
старом флотацијом за флотирање топионичке шљаке. Међутим, последњих
месец дана интензивно се монтира нова,

сумпор-диоксида из фугитивних гасова
третирањем кречним млеком и пустити
их на димњак са концентрацијом у
пројектованим границама, односно законом дозвољеним.

Наредну годину обележиће и руше
ње старе технолошке линије у топионици, као и старе фабрике сумпорне
киселине (контактна два). Увелико се
демонтира опрема старе топионице,
делови од бакра се претапају у конвертору, бакроносни материјал са дна се
узима из старе пламене пећи, тако да ће
она почетком идуће године бити спремна
за уклањање са садашње позиције и одлазак у старо гвожђе.
Јасмина Станојевић

ТИР
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Квалитет киселине
потврђује добар рад
„Сумпораши” коначно довели погон у стабилно стање

Сви радници и стручна лица ушли у проблематику и савладали нову технологију
када је реч о струци, као и сарадњи са Топионицом. - За 11 месеци произведено
292.846 тона сумпорне киселине. - После недавног ремонта параметри подигнути
на технолошки пројектоване нивое, па се стално труде да све агрегате одржавају
у исправном стању. - Овогодишња продаја киселине на инострано тржиште већа
је од лањске за 1.000 тона

СУМПОРНА. – Овогодишњи рад
Фабрике сумпорне киселине могао би
се сажети у тврдњу да су, годину дана
после периода уходавања, сви радници
и стручна лица ушли у проблематику и
савладали нову технологију када је реч
о струци, као и сарадњи са Топионицом.
Пошто је Сумпорна технолошки директно повезана са Топионицом, веома је
важно да се оствари контакт са флешпећи и конверторима. То, практично,
значи да усклађивање вуче гасова мора
бити максимално добро и да не иде на
уштрб аерозагађења, односно да се сав
гас који се створи у топионичким агрегатима допреми до ФСК и ту претвори
у киселину.
Овладавање новом технологијом,
како овде оцењују, можда је и најважније,
јер запослени нису радили у таквом
постројењу до сада, нити су обучавани

и да су људи ушли необучени, али са
еланом и вољом да што пре савладају
и погон и технологију и комуникацију
са топионицом, „сумпораши” истичу да
стварно могу бити задовољни када је о
томе реч.
За 11 месеци произведено је 292.846
тона сумпорне киселине (88,37 одсто
циљаних количина). Будући да су ове
године имали три ремонта, односно
застоје од укупно 15 дана, и томе додају
планиране и непланиране застоје Топионице (14 дана) када ФСК нема
производњу, проценат остварења плана
био би знатно већи (преко 95 одсто).
Овде наглашавају да обављају ремонте
не зато што не знају да раде, него зато
што отклањају последице, и то не може
да се уради тек тако. Подсећају на пожар
на електростатичком филтеру са почетка рада фабрике чије се последице

Ако се ови резултати рада упореде са
прошлогодишњим, види се да су много
бољи у сваком погледу (производња,
временско и искоришћење сумпора).
Међутим, овде оцењују да је погон
доведен у стабилно стање, односно да

друге стране, ни „сумпорашима” не одговара да погон дуго стоји и да нема
производње. Кад год се нешто деси, не
гледају да ли је дан, ноћ, викенд, празник, већ се одмах организују и са браварима и електричарима настоје да квар
што пре отклоне, како би прорадила и
Топионица. Заслужују само речи похвале, јер сви су заинтересовани, нема
отпора, људи су професионални и
стручни у обављању тог посла.
Од укупно произведених количина,
за 11 месеци продато је 291.359 тона
сумпорне киселине, од чега 268.124
тоне на домаћем тржишту, 18.442 тоне
на иностраном и 4.792 тоне интерно
(за потребе других басенских погона).
Највећа количина (89,37 одсто укупне
продаје техничке киселине) отпремљена
је компанији „Elixir” Прахово. Киселина се извози у све земље окружења
(Грчку, Бугарску, Румунију, Хрватску).
Овогодишња реализација киселине на
инострано тржиште већа је за 1.000 тона
од лањске, што је значајна количина, али
се стално труде да их још више повећају.
Комплетна количина која се произведе прода се без примедбе купаца.
Борска сумпорна киселина је стандардног квалитета, што значи да фабрика
добро ради и задовољава српске стандарде. Такође, досад није било ниједне
рекламације купаца на квалитет кисе-

Производња, временско и искоришћење сумпора много бољи него лане

Без рекламација купаца на квалитет киселине

и специјално спремани у сличним погонима, а веома брзо су то савладали.
Наводе пример из Пирдопа (Бугарска),
где су имали много више технолошких
проблема, па су променили много тога
и уложили средства у разне обуке да би
сада њихова фабрика радила како треба.
Имајући на уму да је наша фабрика нова

још увек осећају. Када је реч о катализатору, оне не могу да се отклоне све док
се не замени целокупна количина, па да
се крене као да ништа није било. А, да
би се то урадило, потребно је и више
пара и застоја. Временско искоришћење
фабрике за 11 месеци износило је 89,16
а искоришћење сумпора 88,82 процента.

се ушло у мирне воде. Тачно знају где
су били и где могу да се очекују недостаци, па благовремено предузимају
радње да се то предупреди. Истичу да
су после недавног ремонта отклоњена
та „уска грла” бар за неко време, јер фабрика је „живо биће” и стално се нешто
дешава. (Подсећају да је најважније
што је урађено сервис дуваљке и
просејавање катализатора, а прегледани
су и санирани пумпе, цевоводи, гасоводи, мокри филтери и остали делови
погона). После ремонта параметри су
подигнути на технолошки пројектоване
нивое, па се стално труде да све агрегате одржавају у исправном стању и они
за сада раде нормално. У Топионици и
ФСК сваког момента када се нешто деси
треба да уследи брза интервенција како
погон не би стајао, јер су то тзв. топли
погони који захтевају брзо реакцију. Са

лине, јер је стварно добра, а важно је
да не садржи ни штетне елементе за
њихове потребе или производе којима је
киселина намењена. За ФСК је, такође,
веома важно што има стабилног купца
на домаћем тржишту, тако да се киселина не задржава на лагеру и не гомила
у резервоарима. Уколико би се попунио складишни простор, био би угрожен процес производње у Сумпорној, а
самим тим и у Топионици. Да би се киселина отпремила, потребна су улагања
у опрему и транспортна средства (ФСК
има преко 100 вагон-цистерни за транспорт сумпорне киселине које се редовно
одржавају и тежи се да буду у исправном стању, јер је реч о превозу опасне
материје). Према уговору са „Elixirom”,
они су потпуно преузели утовар, односно превоз киселине.
Јасмина Станојевић

Уторак, 26. децембар 2017. Број 2289, страна 15

ТИР

И електролизери у 2017. бележили узлазни тренд производње

Више катода из
сопствених сировина
За 11 месеци ове године дато је 63.047 тона катодног бакра (97,61
одсто grade „А” квалитета, а 2,39 стандардног), што је већ више од
укупног лањског остварења (61.309 тона). - Сви параметри и температура електролита подешени тако да им одговара тежина анода
од 245 килограма, као и њихов хемијски састав и физички изглед.
- Сва количина плавог камена пољопривредног калитета одлази у
извоз (Турска, Пољска)

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Попут топионичара, и електролизери су из месеца
у месец постизали узлазни тренд
производње - 20. децембра продукција
катодног бакра достигла је 4.132 тоне,
од чега 2.818 тона из сопствених сировина, а крајем месеца очекује се преко
4.000 тона. Највећу месечну производњу
сопственог „црвеног” метала ове године
(4.250 тона од укупно 6.530 тона) забележили су у октобру. Крајем новембра
укупна продукција износила је 5.575
тона, од чега 3.819 тона сопственог. Истакнимо и податак да је 12. децембра
једна група у старој електролизи „извукла” 100,777 тона катода (досад никад
није прешло 100 тона). За 20 дана децембра проценат ретура „пао” је на 13,47%

катодног бакра и племенитих метала. У
ранијем периоду имали су дебљи ретур,
па су сваких десетак дана улагали по две
групе са трећом туром, што је изузетно
мукотрпан посао за раднике. Временом
су ускладили параметре, као и добру
структуру анода, тако да ниједна група у
децембру није уложена са трећом туром,
а забележен је изузетан проценат ретура.
Све шкарт аноде које дођу из Топионице
одмах се враћају на претапање, да би се
што пре вратиле и што више скратио тзв.
катодни период (на 10-11 дана).
Узорке за анализе анодног бакра
шаље Топионица, а узорке катодног
бакра, племенитих метала и бакарсулфата шаље Електролиза у Институт за рударство и металургију. Једном

Септембра је примљено десет нових радника који се добро показују

Пошто се са порастом производње
у Електролизи повећала и потреба за
радницима, у септембру су примљена
десеторица нових који су подељени
у три бригаде. Они су, у међувремену,
завршили обуку за крановође и
виљушкаристе, и почели да се такмиче
чија ће бригада имати веће искоришћење
и већу тонажу катодног бакра, тако да је
једна бригада у другој декади децембра
у старој електролизи дала 100,777 тона.
Овде их хвале као изузетно вредне, а и
њихов тимски рад и такмичарски дух.
Од укупно 363 запослена у Електролизи, младе раднике усмеравају да раде
како би отклонили тзв. кратке спојеве
у производњи. Старије махом ангажују
да сређују погон, како би стално све
било чисто и опрано. Тимски рад, добра
сарадња, здраво ривалство између бригада – овде сматрају добрим рецеп-

и послали на анализе, а сав тањи
ретур (ушице) као хладни материјал
на претапање у Топионицу. Олово које
је остало излили су у оловне аноде које
убацују у групе за катодни бакар. У
електролитичкој рафинацији ове године
реновирали су и активирали треће коло у
старој електролизи, па, уколико постоји
већи прилив анода, има где да их уложе.
Постављене су камере и у старој и новој
електролизи (изнад и испод таложних
резервоара) и све се прати у Златари и
на стоваришту код мерача. Ове године
урађена је и антикорозивна заштита у
старој и новој електролизи. Све три коте
у Златари су потпуно сређене – окречене, офарбани агрегати, појачана безбедност, постављена КД врата, додатне
камере, делови пресе и измењивач топлоте. За сређивање комплетне Електролизе махом су задужени овдашњи

том за стимулисање запослених. Организована је и друга смена за пластичаре, набављено седам-осам апарата за
варење и дежурни поподне одмах „крпи”
кацу ако пукне, како производња не би
трпела. Иначе, добро сарађују и са колегама из других погона, па вариоци и
пластичари из Електролизе одлазе на
испомоћ у Топионицу и Сумпорну.
Велику пажњу у овом погону
посвећују и радној средини, тако да
су почистили сав отпадни материјал
(гумени, метални), спаковали у вреће

радници који су окречили и уредили
стовариште, канцеларије у којима су
мерачи и пословођа, а у електролитичкој
рафинацији сређене су канцеларије
сменских надзорника. Најважнији је да
је избетониран простор између Златаре
и стоваришта који је био толико ископан зато што се на њему свакодневно
утоварује катодни бакар у 15-20 камиона (те шине су мењане пре 50 година).
Овај посао обављен је заједно са Транспортом ТИР-а.
Јасмина Станојевић

Аноде се добро растварају па је и ретур мањи

(овогодишњи је 15,71%, што је драстично мање у односу на лањски, када је
премашивао 20%). Иначе, за 11 месеци
ове године дато је 63.047 тона катодног
бакра (97,61 одсто grade „А” квалитета,
а 2,39 стандардног), што је већ више
од укупног лањског остварења - 61.309
тона (97,21 проценат grade „А” квалитета, а 2,79 стандардног).
Електролизери се могу похвалити
чињеницом да су ове године добро подешени сви параметри производње (температура електролита, напон), а и аноде се
добро растварају. Истичу да је сарадња
са Топионицом изузетна - не само да је
прилив анода већи, него је најважније да
је добра њихова структура. Сви параметри у електролитичкој рафинацији подешени су тако да им одговара тежина
анода од 245 килограма, као и њихов
хемијски састав и физички изглед.
Добрим растварањем анода смањује се
количина ретура, па се сав тањи ретур
одмах враћа у Топионицу на претапање,
а дебљи „улаже” на трећу туру по једну
групу у свакој декади (постоје три
декаде у току месеца). На тај начин
смањује се ретур, а повећава количина

недељно ради се и комплетна анализа
електролита, али само у случају ако се
нешто деси у процесу или се осети да
постоји неки проблем. Лабораторија
Електролизе свакодневно анализира
бакар и киселину због корекције састава
електролита.
Како је добро растварање анода у
електролитичкој рафинацији, повећава
се концентрација бакра у електролиту,
и сав тај електролит иде на даљу прераду у РЈ за производњу бакар-сулфата. За 11 месеци продуковано је 1.053
тоне (од чега 917 тона или 87,06 одсто
пољопривредног квалитета, а 136 тона
или 12,94 процента индустријског). Поменимо и да је 14. децембра забележен
биланс од 6,225 тона плавог камена,
што је највећа дневна производња од
отварања фабрике. Рачунајући и децембарску продукцију (75 тона), укупно је
ове године дато 1.128 тона, што је више
од прошлогодишње (1.103 тоне, од чега
843 тоне или 76,42% пољопривредног
квалитета и 260 тона или 23,58%
индустријског). Сва количина плавог
камена пољопривредног квалитета
одлази у извоз (Турска, Пољска).

Наука
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Испитивање полиметаличних
сировина биолужењем
Спасковски: Жеља да дођем у Институт и видим све ново што је
набављено појавила се када је купљена опрема за биолужење. Посебну драж представља заједнички пројекат на ову тему, па ће РТБ
свакако потписати уговор са Институтом за испитивање свих сулфидних минерала из старог борског јаловишта. – У нову опрему
је у последњих шест година уложено шест милиона евра јер нам
је, између осталог, стало и да сарадња са РТБ-ом буде већа, а да
технички и технолошки параметри у компанији буду још бољи.
Опремљени смо свим лиценцираним софтверима и у стању смо да
пружимо услуге из области рударства, геологије, хемије, припреме
минералних сировина, геомеханике и полиметаличних минералних сировина, истакао је др Миле Бугарин
БОР. - Борски Институт купио је
опрему вредну шест милиона евра и
данас је, после шестогодишњег инвестиционог циклуса, у стању да испитује
све минералне ресурсе, изузев нафте и
гаса. У модерним лабораторијама, које
је седмог децембра разгледало пословодство РТБ-а, стручњаци борске научно-истраживачке куће обављају
испитивања, анализе, пробе и експерименте у области рударства, геологије,
хемије, припреме минералних сировина, геомеханике и, од недавно, полиметаличних минералних сировина.
Управо овај последњи сегмент и опрема
за биолужење привукао је највећу
пажњу стручњака РТБ-а јер борски и
мајданпечки рудници располажу и полиметаличним лежиштима, попут „Тенке
1 и 2“, „Долова“, „Чока Марина“, али
и сулфидним минералима, пре свега у
старом борском јаловишту. Опрема за
биолужење, вредна пола милиона евра,
која треба да симулира индустријски
процес континуалног биолужења полиметаличних сировина, постала је нова
заједничка именица за рудник и инсти-

Благоје Спасковски и Миле Бугарин пред новинарима

кажем да, ако је у Бору неко стасао
и има добар ехо, онда је то ова кућа –
казао је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски. Притом је подвукао да нема пројекта РТБ-а у коме се

свим лиценцираним софтверима и у
стању смо да пружимо услуге из области рударства, геологије, хемије, припреме минералних сировина, геомеханике и полиметаличних минералних
сировина – рекао је др Бугарин.
Руководство борског Института
је, након официјелног дела и добродошлице, за менаџмент РТБ-а уприличило
разгледање свих лабораторија, инструмената и опреме, а највеће интересовање
и највише питања било је управо у
лабораторији за биолужење.
Др Драган Милановић објаснио је
на лицу места да је промена у области
флотације основна предност опреме која

на више од 90 одсто. Следећи бенефит
јесте валоризација свих метала (тзв.
„big five metals“ – бакар, сребро, злато,
олово, цинк) сепаратно, до берзанског квалитета. Јер, искоришћења на
свим металима у кумулативу износе
преко 90 процената. Тако би на бакру
искоришћење у флотацији било веће
за 15 до 25 одсто, на цинку и олову до
30%, а на сребру и злату чак до 50
одсто – истакао је др Милановић.
Главна предност биолужења је, по
његовом мишљењу, то што је оно еколошки најприхватљивије и што ова
технологија може потпуно да се интегрише у постојећи циклус РТБ-а Бор и
његове полиметаличне сировине. Све
би, како каже др Милановић, остало
на истом нивоу, јер би се након биолошког процеса лужења и солвентне
есктракције, електролиза и следећи
вредносни ланац задржали.
На питање Спасковског да ли је
биолужењем могуће елиминисати
штетне материје, попут кадмијума,
арсена и живе, др Драган Милановић
је рекао: - Арсен је токсични елемент
који утиче на бактерије. Међутим,
код њега постоји модификација и све
зависи од валенце у којој се појављује
у растворима. Ако је тровалентан,
онда је јако токсичан и убија све живо.
Петовалентан није. Зато, рецимо, кад
бактерије претворе арсен у раствор,
можемо да му променимо валенцу
и „преведемо“ га у арсен који није
штетан, који остаје у талогу и може
да се неутралише. Жива се не рас-

Руководство РТБ-а разгледа одлично опремљене лабораторије

тут из истог града и усмерила РТБ и
ИРМ ка заједничком задатку и послу.
-Борски Институт је, морам признати, све ово време растао заједно са
мном. Како је мени у радну књижицу
уписиван радни стаж, тако је и Институт бивао све већи. Последњих
неколико година растао је брже и
ефикасније. Жеља да дођем и видим
све ново што је набављено појавила се
када је купљена опрема за биолужење.
То ме је посебно „заголицало“ јер
значи да данас и у Бору могу да се
испитују и луже сулфидни минерали,
а то је нешто што Американци, Руси
и Запад већ раде. Посебну драж, зато,
представља заједнички пројекат на
ову тему, па ће РТБ свакако потписати
уговор са Институтом за испитивање
свих сулфидних минерала из старог
борског јаловишта. Има још много
интересантних ствари, па могу да

борски Институт није појавио и обавио
свој део у компоненти пројектовања,
разраде до пројектовања, истраживања,
испитивања или анализа.
Истичући да му је велика част и
задовољство да угости, како се изразио,
сам врх РТБ-а, на челу са Спасковским, директор Института за рударство
и металургију др Миле Бугарин нагласио је да је поносан што сарађује са
највећом борском компанијом.
- РТБ нам је у венама, у крви, у
инструментима. Дубоко у срцу и
души. Поносни смо на све заједничке
пројекте досад и стало нам је да степен
сарадње у оквиру будућег развоја
РТБ-а буде виши. Као институција
у државном власништву, сарадња са
Басеном заснована је на тржишним
принципима и заједничком мотиву да
технички и технолошки параметри
РТБ-а буду још бољи. Опремљени смо

У лабораторији за биолужење које је, иначе, еколошки најприхватљивије

треба да симулира индустријски процес
континуалног биолужења полиметаличних сировина.
-Добијао би се колективни концентрат, дакле уместо селективне би се
радила колективна флотација. Тиме
би се искоришћења на свим металима, укључујући и пирит, подигла

твара, она остаје у талогу, а кадмијум
и арсен се делимично растварају и
после солвентне екстракције остају,
могу да се неутралишу и негде безбедно складиште. Зато је мени изазов
да то пробам у „Чока Марину“.
Г. Тончев Василић

Образовање
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Министар просвете Младен Шарчевић у посети борским школама

Озбиљне реформе у образовању
М. Шарчевић: дуално образовање, студентска пракса,
финансијска писменост, ученичке компаније, ђачке
задруге и остали процеси омогућавају ђацима да се
брзо запосле, тако да ћемо о томе посебно бринути на
квалитетнији начин. – А. Миликић: Буџетом у 2017, а
и нацртом за 2018. годину предвидели смо озбиљна
финансијска средства управо за реконструкцију свих
објеката намењених образовању и школству
БОР. – С обзиром на постојећи
суфицит, буџет Републике Србије
у 2018. години је развојни, па ће
значајни део финансијских средстава бити намењен просвети. Осим
повећања плата просветних радника, у плану су озбиљне реформе у
овој области. Предвиђена су улагања
у велики број пројеката: програм
увођења међународне матуре, реформу гимназије која обухвата и
остале нивое образовања (од основног, преко средњег и високог), а покренути су и пројекти комерцијалне
студије у Србији – рекао је, између
осталог, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић
који је, са сарадницима, петог децем-

у Србији, тренутно је хит у Европи. Ту
улазе два озбиљна кредита, где Министарство за телекомуникације, трговину и туризам и ми имамо обавезе
– они да подигну оптику за све наше
установе, а ми да радимо опрему и
обуке – нагласио је министар Шарчевић.
Додао је да је његов долазак у Неготин,
Бор и источну Србију повод да се крене
у планирање и сагледавање неопходних
профила у овим образовним установама.
- План постоји и почео је да се
реализује прошле године. Тада смо око
70 одсто установа обухватили новом
категоријом уписа, а то је да локална
самоуправа са привредом на локалу,
привредном комором, тржиштем рада,
образовним институцијама, заједно са

стипендирање. Покренућемо измену
правилника о стипендирању ученика и коришћењу домова. Раније је
било неопходно само да је Вуковац и
да је најбољи ђак. Сада ћемо и дефицитарне струке нудити на исти начин,
такође ћемо покренути компаније да
то раде.
Осим реформе образовања, и у
борској општини се планира наставак
улагања у санацију школа о чему је говорио први човек локалне самоуправе
Александар Миликић.
- У протеклих годину дана Општина Бор озбиљно је сагледала проблеме који се тичу стања објеката, па
смо буџетом у 2017, а и нацртом за 2018.
предвидели озбиљна финансијска
средства управо за реконструкцију
Младен Шарчевић
свих објеката намењених образовању
и школству. Данас смо завршили наставља инвестициони процес ради
комплетну ПВЦ-столарију у вртићу безбедности деце и ђака у школама, а
„Бошко Буха” који је последњи пут ре- то је комплетно уређење свих школ-

Министар просвете у разговору са ученицима МЕШ-а

конструисан пре 35 година. Наредне ских дворишта у граду и ограђивање
године остало је да се уради најстарија дечијих игралишта. У наредној
школа на територији борске оп- години планирамо, између осталог, и

Министар Шарчевић са својим домаћинима

бра, посетио Машинско-електротехничку школу и ОШ „Вук Караџић” у
Бору. Домаћини министру били су
Александар Миликић, председник Општине Бор, Милован Божовић, директор МЕШ-а, и Ивана Пајкић, директор
ОШ „Вук Караџић”.
- Оно што ме посебно радује су
нови сектори за предузетничке и дигиталне компетенције. То смо током
године спонтано развијали уз помоћ
привреде, па сада дуално образовање,
студентска пракса, финансијска писменост, ученичке компаније, ђачке задруге и остали процеси омогућавају
ђацима да се брзо запосле, тако да
ћемо о томе посебно бринути на
квалитетнији начин. Програм информатике у петом разреду и дигиталне
компетенције, који је почео ове године

нама, сагледају шта је потреба и шта
је перспектива. Ако смо нечега у профилима произвели више него што је
потребно, аутоматски нећемо то наставити да радимо по инерцији, него
ћемо гледати шта је сада ново, битно,
шта ће се дешавати. Тиме шаљемо
и поруку послодавцима - да у Бору
имате одличну машинску, електроструку, тако да, осим онога што је
везано за рудник, постоје друге гране
делатности. Зато Влада нарочито ради
на развоју ИТ-сектора, јер ту можемо
у сваком мањем граду подстакнути и
гимназије за надарене (70 гимназија
се пријавило за идућу годину). ИТсектор исто кошта у Нишу, Бору, Неготину и Београду, тако да компанија
има интерес. Субвенција Владе ће
бити изузетно велика подршка, као и

У посети ОШ „Вук Караџић”

штине - „Вук Караџић” (буџетом ће реконструкцију школе у Злоту, као
бити предвиђено осам милиона 700 и делимичан наставак изградње фихиљада динара за комплетно уређење скултурне сале у школи у Брестовцу.
фасаде). За нас је важно да се у 2018.
Ј. Станојевић

Култура
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Изложба о „Рударском идентитету Фрање Шистека“

„Душа” новог српског рударства

МУЗЕЈ РиМ. – До краја јануара
2018. пред Боранима је изложба „Рударски идентитет Фрање Шистека“
ауторке Сузане Мијић, музејске саветнице. Отворила ју је 15. децембра
Милена Станојковић, члан Општинског већа, а у знак сећања на исти датум
1950. када је Градски одбор СУБНОР-а
одлучио да формира Музеј. Посвећена
је Шистеку (Плзен, 1854 – Бор, 1907.)
као једној од најважнијих личности
за откриће Борског рудника који је
по производњи бакра за кратко време
постао први у Европи, седми у свету.
Шистек је живот посветио руднику и

рудника није било смртних случајева.
У његово време Бор је сматран ремекделом умног мајстора, 1905. је добио
школу (тада је Шистек најавио и цркву),
а Борани су га 1906. прогласили за почасног грађанина. Успомену на Шистека
данас чувају називом улице, престижном наградом, спомеником и бакарним
рељефом његовог попрсја на јужном
зиду припрате борске цркве.
Циљ ове изложбе, како каже њена
ауторка, јесте да, повезујући концепт учења са концептом искуства,
укључи локалну заједницу у заједничко
промишљање рударског идентитета
града у коме живимо. Њено тежиште није
на предметима, већ на истраживањима.
У том смислу Мијићева најпре подсећа
на рудничку сирену, као феномен и један
од најстаријих симбола из Шистековог
времена. Она се први пут огласила 1907.
да би 90-их била укинута, а поново се
зачула на Дан рудара 2009. и до данас
“кодира и интегрише заједницу испод
димњака окружену коповима”. Ауторка
подсећа и на полемике (после Шистекове смрти) о томе да ли је био инжењер
или рударски техничар, а бави се и
његовим доласком из Плзена у Костолац (1882. или 1883.) који убрзо постаје
наш најуређенији рудник. Са Ђорђем
Вајфертом и Феликсом Хофманом
Шистек 1897. креће у источну Србију
(Дели Јован и Бор) у потрагу за златом,
али октобра 1902. (а не 1903.) открива
бакар чиме су, по речима Мијићеве, ста-

Милена Станојковић, Драгана Игњатовић и Сузана Мијић на отварању изложбе

них франака, његов директор постао је
Албер Лоран, директор Борског рудника Шистек, директор топионице
Морис Фурман, а председник управног
одбора Пол Мирабо.

имао срце од камена заплакао би се. За
тим спустише измучено тело у отворена
недра матере земље чија нам је блага он
износио и она га пригрли као што мајка
чедо грли, али нам ипак остави његово

Ђорђе Вајферт и Фрања Шистек са сарадницима изнад Бора

Први борски рудари, 1905.

рударима, старајаћи се о њима, како је новници Бор села (1900. имало је 146
писала ондашња штампа, као о својој кућа и 775 становника) били разочарани
деци и док је он био директор Борског јер су веровали да се у брдима око села
крије злато и да ће се од њега сви обогатити.
Културно добро
Међутим, ни Шистек, ни Вајферт,
нису били разочарани тиме, пошто
Говорећи о 67. годишњици ра
је у то време цена бакра на светском
да Музеја в. д. директора Драгана
тржишту била изузетно висока. Одмах
Игњатовић је подсетила на прве изложбе одржане 1951. и 1955. годије било јасно да је у питању веома
не. Први стручњаци-музеалци упо
богато рудиште (15,8 % бакра), али је „у
шљени су 1961. и тада почиње обрада
беспућу Црне реке“, па Вајферт тражи
музејске грађе на стручан начин. Гофинансијере. Међутим, Аустријанци
дине 1965. оснива се Народни музеј,
али је већ тада постојала иницијатива
нису хтели на непредвидиви Балкан, и
да музеј у Бору буде Музеј рударства и
одбили су га, а наша Влада у то време
металургије и он је то од 1974.
(смене династија) није могла. А, да
-Од оснивања до данас - истакла
је могла вероватно би нам, сматра
је Игњатовићева - Музеј је организоМијићева, историја била другачија. Маја
вао неколико стотина изложби, али и
бројне друге програме. Поседује пре1904. Вајферт је (за 1,25 милиона фрако 12.000 предмета у својим збирнака и 3.300, од 11.000 акција) уступио
кама који су проглашених културконцесиона права банци Мирабо, која
ним добром, приређено је неколије основала “Француско друштво борко стотина изложби, организоваских рудника – концесија Свети Ђорђе”
на ликовна колонија, обављен велики број истраживања из етнологије,
– и оно је преузело од државе повлаархеологије, историје уметности, а рестице за педесет година. Основни кадовне су и едукативне радионице.
питал друштва био је 5,5 милиона злат-

Шистек је био директор од 1. јуна име да га вечно спомињемо. Слава томе
1904. до 4. маја 1907. када је преминуо на врломе човеку! Слава Фрањи Шистеку.”
Мијићева је напоменула да су наши
другом хоризонту Чока Дулкана од инфаркта. Пошто је ова зложба посвећена најбољи рудари, геолози тога доба, пет
обележавању 110. годишњице нејгове година трагали за рудом на Тилва рошу,
смрти, ауторка је присутнима прочитала међутим, пронађена је на Чока Дултекст из “Вечерњих новости” у коме је кану, брду преко пута. Између је протинепознати уредник написао да је Шистек цала Борска река на којој је било пуно
“...душа новог српског рударства, трагова испирачке делатности. И на
његов организатор и творац”, а Иван самом Тилва рошу је било пуно налаза,
Вељковић, у то време гимназијалац, пошто је ту био антички рудник злата.
касније познати рударски инжењер, На крају темељног каталога који прати
описао Шистекову сахрану. “Напред је ову изложбу Мијићева доноси и навод
вођен коњ покојников прекривен црни- из књиге Цветка Костића “Бор и оконом, тужно оборене главе. За њим се
отезаше поворка од преко хиљаду радЗахвалост
ника са упаљеним рударским лампама…
дародавцима
Најпре га од куће до топионице ношаху
топионички раденици, а дотле свираше
Дан Музеја и отварање изложбе
и топионичка пиштаљка, за тим га узеше
било је прилика да се поделе
рудари, а напослетку се смењиваху и сви
захвалнице људима који су Музеју
други раденици (у Руднику је 1907. било
даривали велики број предмета. То су
Владица Билановић (око 100 предмета
запослено преко 1.500 људи)… Али код
за етнолошку збирку), Драгослав
(старог) гробља беше најдирљивије. Ту
Вајкић (пушку за коју предање
човек није знао шта га пре дираше, да ли
каже да је припадала Шистеку), док
тужно јецање породице и свију присут- су Жан Јован Дистерло и Андреј
них, да ли очајно пропињање његовог
Симић збирци техничке баштине
поклонили скоро све експонате са
коња или потмуло пиштање пиштаљке
летошње изложбе о хуманим борским
која га је некад позивала на рада, а сад
радиоаматерима.
на вечити мир…”
Последњи се од Шистека опростио
инж. Хавелка речима: “Раденици, сада лина” (Београд, Савремена школа, 1962)
кад наш добри господар иде у вечну у коме се каже: Прича се да је у својим
кућу кажемо му последњи пут “добра последњим тренуцима Шистек повесрећа”. И хиљаду плачевних гласова, рио својим рударима да је пронашао
пишу даље “Новости”, поновише три “једну нову рудну жицу, јачу од Бора”,
пута ту рударску лозинку, а са околнога али га је смрт спречила да открије
брда загруваше динамитски меци. То место на коме се она налази.
Љубиша Алексић
је био најдирљивији призор и да је ко

Хуманост
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РТБ прискочио у помоћ Болници без грејања

Ћебад, јоргани и грејалице за болеснике

И топла реч греје - Спасковски (десно) и Јоксимовић са болесником

РТБ. - Центар и стари део Бора
5. и 6. децембра били су без грејања.
Због пробоја вреловода, који није
саниран, два дана смрзавала се малтене трећина града: мештани 20-ак

ница на неколико дана остала без
грејања. И овога пута, као и увек
до сада, први у помоћ „прискочио“
је РТБ Бор и обезбедио донацију у
виду ћебади, јоргана и грејалица.

-Надамо се да ће Топлана
брзо отклонити квар и да ће сви
пацијенти добити грејање. Док
оно не стигне, РТБ Бор је, као
друштвено одговорна компанија,
обезбедио више од 300 ћебади, стотинак јоргана и 50-ак грејалица
као „прву помоћ“, али радимо на
томе да обезбедимо и додатне количине. Без обзира на све, РТБ

ректор Рудника бакра Бор.
Пацијенте који су на болничком
лечењу у интензивној нези, где су
грејалице, јоргани и ћебад најпре
расподељени, посетио је и генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски. Болесници су имали
само речи хвале за овај гест РТБ-а,
јер су у међувремену сазнали од
кога им стиже помоћ. И топла реч

Генерални директор РТБ-а у разговору са особљем Болнице

улица, али и Болница, Полицијска
управа, Стара пошта, Музичка
школа. Ситуација је, како је рекао
директор градске Болнице др Горан
Јоксимовић, била ванредна и у
граду и у болници јер је напољу температура сишла у минус.
- Нажалост, поновила се ситуа
ција од прошле године када је Бол-

Да се собе и пацијенти загреју казао је др Јоксимовић.
У Болници је, како истиче њен директор, тренутно око 200 пацијената
и ова драгоцена помоћ ће бити
распоређена по приоритетима, односно први ће се угрејати најмлађи
пацијенти са дечијег одељења, породилиште, гинекологија и интензивна нега.

Горан Јоксимовић и Небојша Виденовић

ни сада, а ни убудуће, неће дозво- угреје, а камоли ћебад, грејалице и
лити да његови запослени, а и сви јоргани, чуло се на Одељењу интенграђани Бора, остану без помоћи зивне неге.
и елементарних услова за живот
Г. Тончев Василић
– рекао је Небојша Виденовић, ди-

Радници РББ-а помажу опремање операционе сале Очне клинике у градској болници

Триста хиљада динара за инструменте
РББ. – Запослени у Руднику бакра Бор прикупили су
личним прилозима непуних
300 хиљада динара за набавку
инструмената за операцију катаракте и тај новац уплаћен је
(18. децембра) на рачун Опште
болнице у Бору. Ово је епилог
молбе коју је Рудницима бакра
Бор упутила Очна клиника и то
за помоћ у опремању операционе сале.
У молби је наведено да
се на Очној клиници борске
болнице од јула ове године
операција катаракте изводи
најсавременијом методом –
факоемулзификацијом, те да је

од тада почело и опремање операционе сале неопходним инструментима. Поред апарата за
брзу стерилизацију, неопходног за овакве врсте операција,
Очној клиници били су потребни и додатни инструменти
чију су набавку добровољним
новчаним прилозима помогли
запослени РББ-а.
Борски рудари су, на овај
начин, по ко зна који пут показали да је њихово срце велико
и да куца равномерно за све
грађане.
Г.Т.В.
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Замењени рефлектори на врху старог димњака

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Ухваћена ајкула
стара до 512 година!

Селфи с димњака
Гром који је ове године ударио у мањи, „стометарски“ димњак
„спржио“ је два бела и два црвена рефлектора и оставио димњак
у мраку. Задатак да га поново осветли поверен је био Звонку
Трифуновићу, коме се у послу придружио и радник ТИР-а Горан
Стојковић

Дански научници верују да су открили најстаријег живог
кичмењака – гренландску ајкулу у леденим водама северног Атлантика и Северног леденог океана, која би могла да буде стара и
до 512 година!

Гренландске ајкуле расту читавог живота, али изузетно споро,
око један центиметар годишње.
Када су ухватили женку дугачку
мало мање од шест метара, било
им је јасно да су ухватили сведока
неких давних времена, пише часопис Сајенс (Science).
Тим је помоћу метода радиоактивног угљеника анализирао очна
сочива 28 греналндских ајкула. Утврђено је да имају најмање 272, а највише
512 година, али је највероватније да се њихова старост креће око просека
између та два броја, око 392 године. Све ајкуле су после хватања, мерења и
анализирања пуштене на слободу. Метода радиоактивног угљеника има прецизност од око 95 одсто. Уколико је заиста стара више од пола миленијума, то
би значило да је била жива у време када је Галилео Галилеј мапирао Сунчев
систем, холандски досељеници још нису основали Њујорк, а султан Сулејман
Величанствени освојио је Београд.
Просечно доба сексуалне зрелости гренландских ајкула је 156 година,
али може да почне и са 134 године, утврдили су научници. Мало се зна о
овој врсти. Научници су их приметили на дубинама већим од два километра.
Живе у хладним водама Атлантика и Северног леденог океана, од источних
обала Канаде до западне Русије. Међутим, 2013. године истраживачка подморница спазила је четири метра дугачку гренландску ајкулу у Мексичком
заливу. Имају карактеристичну кратку и облу њушку, мале очи и грубу, слузаву тамно сиву кожу. Најчешће се хране другим мањима рибама, али се не
либе да се послуже лешинама белих медведа или китова.
Извори: РТС, NEWSWEEK

Први германијум у Бору
Ретки метали који се јављају при преради руде бакра били су предмет сталног интересовања борских стручњака.
На њиховом добијању почело је да се
ради још 50-их година, а “Колектив” из
децембра 1967. бележи како је добијен
први германијум у Бору. Био је то дуг пут
стручњака Института за бакар да, најпре у
лабораторији, а потом полуиндустријски,
добију прве незнатне количине селена,
телура, а посебно германијума из топионичке прашине, који иначе има велику
примену у електронској индустрији. Први пут се то покушало из прашине агломерације у старој топионици крајем педесетих, али када је 1961.
почела да ради нова (а сада, опет, стара), њене прашине су биле сиромашне
германијумом и сви покушаји остали су без успеха.
Ипак, генерација младих хемичара и металурга (просек 24 године) која
је 1964. дошла у Институт, хтела је да се опроба и са том сиромашном прашином. Након посете Пољској и Источној Немачкој, где се тзв. јонском изменом добијао германијум из сиромашних сировина покушала је да добије
бели прах (германијум-диоксид). Они су у скромним полуиндустријским
постројењима, под опасним условиима по здравље, 1965. и 1966. прерадили
велике количине прашине и успели да добију бели прах. - Негде крајем
прошле зиме било је наше такозвано прво чекање – причао је 1967. новинару физико-хемичар Грујица Јовановић. – Жељно смо очекивали
да се заврши дестилација воде помешане са германијумом, што је био
последњи процес у технологији коју смо применили. Нажалост, бели
прах се није појавио тог дана, али наредног јесте. Тиме смо одгонетнули
тајну за којом се дуго трагало.
Сумирајући резултате овог рада комисија је у својим закључцима,
употпуњеним мишљењима познатих југословенских стручњака, одала
признање истрживачима, али је указано и на то да је добијање германијум из
ове сировине веома скупо. Са великим интересовањем очекивали су и резулате колега са Рударско-металуршког факултета у Бору који су, да би добили
јефтинији германијум, пошли другим путем, тзв. рефлотирањем концентрата
бакра да би био богатији бакром и германијумом. Али, написе о овим, евентуално и каснијим истраживањима, нисмо пронашли.
Приредио: Љ.А.

БОР. - Љубитељ екстремних спортова, планинарења и спелеологије Звонко
Трифуновић и електричар Топионице и рафинације задужен за кранове и конверторе Горан Стојковић обрели су се недавно на заједничком задатку. Гром који је
ове године ударио у мањи, „стометарски“ димњак „спржио“ је два бела и два црвена
рефлектора и оставио димњак у мраку. Требало је проверити струју и поставити
нове рефлекторе, али и овековечити „селфијем“ овај нимало безазлен посао и адреналинску мисију.
Фото: З. Мојсин

-Било ми је то четврто пењање на „мали“ димњак, на већем сам био трипут.
Иако је мањи, овај димњак је далеко опаснији јер „зуб времена“ није имао
милости према њему. Платформе су му малтене труле, плус је већ претрпео
оштећења у земљотресу 1997. године који је погодио суседну Румунију – испричао нам је Звонко, наводећи да је Горан Стојковић имао велику жељу да му се
придружи у овом послу и да је, зато, замолио претпостављене за дозволу да му помогне.
- Помоћ електричара ми је била добродошла, па се мајстор Горан попео са
мном, али само до прве платформе. Ту је проверио струју, а након тога ми је,
када сам се ја попео на врх димњака, везао резервне рефлекторе на уже којим
сам био осигуран. На тај начин ми их је „додао“ - каже уз осмех овај Боранин.

Сви рефлектори на димњаку су, како истиче, били замењени за три сата
захваљујући тандемском послу. – Од опреме сам користио само ужад. Једно за
извлачење и друго сигурносно, са кукичастим карабињером. Сигурносно уже
ми је помогло да безбедно опколим врх димњака и свуда заменим рефлекторе
– испричао нам је Звонко Трифуновић.
Г.Т.В.

