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Антић: Партнерство за Zijinom дало
кључни допринос развоју рударства у Србији
公司庆祝矿工节：向优秀员工颁发“Šistek
公司庆祝矿工节：向优秀员工颁发“
Šistek工程师”奖
工程师”奖

安蒂奇：与紫金的良好战略合作伙伴关系为塞
尔维亚矿业发展作出巨大贡献
Serbia Zijin Copper i HBIS Група највећи извозници у првом полугођу 2020.

Скок са шестог на друго место ТОП-извозника
塞尔维亚紫金铜业与河北钢铁集团为塞尔维亚2020年上半年最大出口商

从去年的第六位跃居第二
БЕОГРАД. – У поређењу са листом највећих извозника Србије,
објављеном јула прошле године, највидљивија промена је скок
Serbia Zijin Copper. Компанија је за годину дана изашла из традиционалне „златне средине“ листе и избила на друго место. На списку
највећих извозника у периоду јануар-јул 2020. године прво место
заузела је HBIS Group Serbia Iron & Steel, што је такође велика инвестиција из Кине.
Верује се да ће Serbia Zijin Copper постати највећи извозник Србије наредних година, након завршетка свих пројеката техничке обнове и проширења.
Г. Тончев Василић

Друштвена одговорност 履行社会责任
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У Нишу отворена најмодернија лабораторија у региону „Ватрено око“

Чен Бо: Србија и Кина раме уз раме у борби против COVID-а
尼什开设地区最先进火眼实验室

陈波：中塞抗疫肩并肩
Изградњу и опремање друге лабораторије оваквог типа у Србији помогла је Влада Народне Републике Кина, посредством БГИ Института
и компаније Zijin, а Влада Србије издвојила је 3,5 милиона евра. - Реч је о најмодернијој лабораторији за тестирање узорака на вирус
корона, капацитета хиљаду узорака дневно. - Овакве лабораторије не постоје нигде у региону и поносна сам што је „Ватрено око“ у Нишу
изграђено у рекордном року, рекла је премијерка Србије Ана Брнабић. - Кинеске компаније у Србији активно учествују у борби против
епидемије и тако се, заједно са српским пријатељима, труде за економски опоравак. Уверена сам да ће наше челично пријатељство бити
још чвршће, а наша сарадња у свим областима постизаће још више резултата, истакла амбасадорка Кине

Изградњу и опремање лабораторије кинеска
компанија подржала је са пола милиона евра
НИШ. – У Нишу је, последњег дана јула,

у рад пуштена лабораторија „Ватерно
око“, чију је изградњу и опремање са
пола милиона евра помогла Влада Народне Републике Кина, посредством
БГИ Института и компаније Zijin. Реч је
о најмодернијој лабораторији за тестирање узорака на вирус корона, капацитета хиљаду узорака дневно. „Ватрено
око“ налази се тик поред нишког Института за јавно здравље, а Влада Србије
је, за њену изградњу извојила 3,5 милиона евра. Овакву лабораторију добио је
раније и Београд, у Клиничком центру
Србије.
- Након Београда, најмодернију
лабораторију сада добија и Ниш. Градили смо је, за разлику од прве, од
темеља. Изградња је почела 28. априла и, ево, после три месеца она може
да почне да ради. Поносна сам што је
изграђена у рекордном року – рекла је
премијерка Србије Ана Брнабић. Она
је, са министрима здравља (Златибором Лончаром) и пољопривреде, шумарства и водопривреде (Браниславом
Недимовићем), у друштву амбасадорке

Кине Чен Бо, челника компаније Serbia
Zijin Copper (Jian Ximing и Simon Ling)
и градоначелника Ниша Дарка Булатовића присуствовала свечаном отварању.
- Овакве лабораторије не постоје нигде у региону. Влада Србије
определила је за њихову изградњу и
опремање 3,4 милиона евра, а кинеска
компанија Zijin 500.000 евра. Досад је
обрађено више од 650.000 тестова на
корону и по томе смо апсолутни лидер у региону. Дали смо све од себе да
имамо подршку у овој борби, да имамо
апарате и тестове и нећемо штедети у
подршци нашем здравственом систему и људима у лечењу – нагласила је
премијерка Брнабић.
Отварање лабораторије за тестиЧен Бо: Честитам што је лабораторија изграђена у кратком року
рање узорока на вирус корона „Ватерно
око" у Нишу омогућиће, како је реккључна ствар у борби против овак- мер како се Србија и Кина заједно боре
ла, свеобухватније тестирање, што ће
вог вируса. Важно је и да свако пре- против короне. Ово је још један резулузме личну одговорност што се тиче тат наше сарадње. Кинеске компаније
дисциплине, како бисмо били много у Србији активно учествују у борби
јачи и спремнији за јесен – рекла је против епидемије и тако се, заједно
Ана Брнабић. Додала је да је ситуација са српским пријатељима, раме уз раме
у Србији сада стабилна захваљујући по- труде за економски опоравак. Уверена
већаном обиму тестирања, дисциплини сам да ће наше челично пријатељство
и ангажовању здравствених радника. бити још чвршће, а наша сарадња у
Захвалила је кинеским партнерима на свим областима постизаће још више
помоћи, као и здравственм радницима резултата.
Премијерка Србије рекла је новина преданом раду и ангажовању у борби
Поздрав у доба короне
нарима и да је на Кризном штабу усвојепротив епидемије.
Амбасадорка Кине у Србији Чен на одлука да се прошире капацитети за
земљи помоћи да из овог таласа епидеБо
рекла
је: - Задовољство ми је што тестирање, па је одлучено да се још једна
мије изађе много отпорнија и јача.
присуствујем
отварању лабораторије лабораторија „Ватрено око“ отвори у
-Ту се не заустављамо, настављаКосовској Митровици.
мо са унапређењем капацитета и то је у Нишу и честитам што је у тако кратком року изграђена. То је добар приПрипремила: Г. Тончев Василић

Компанија у јулу и августу купила додатну рударску опрему и механизацију

У нове машине уложено још 22 и
по милиона долара
公司在七月及八月持续采购矿业机械及设备

继续注资2250万美元

Највише опреме у овом периоду купљено је за мајданпечки рудник. Тамо је стигао велики „комацу“ багер ПЦ4000 вредан 4,3 милиона евра, али и дробилица, млинови и филтер
преса, за шта је укупно потрошено додатних 10-ак милиона долара. – Од почетка године
Компанија је у опрему за рударство и металургију уложила округло 59 милиона долара

SERBIA ZIJIN COPPER. – Компанија је од
почетка ове године у нову опрему за рударство и металургију уложила округло
59 милиона долара. У првих шест месеци
купљена је и испоручена механизација
вредна 36,5 милиона долара, а у јулу и

августу је за набавку додатних машина
издвојено још 22,5 милиона. „Асортиман“ купљене робе је био шарен јер су
у последња два месеца стигли кранови,
дизалице, пумпе, дробилице, млинови,

камиони, утоваривачи, виљушкари, пресе, цистерне...
Највише опреме у овом периоду
купљено је за мајданпечки рудник. Тамо
је стигао велики „комацу“ багер ПЦ4000
вредан 4,3 милиона евра, али и дробилица, млинови и филтер преса, за шта је
укупно потрошено додатних 10-ак милиона долара.
У „Јаму“ су овог месеца стигла два
утоваривача „Сандвик“ и камион исте

марке, „Ново Церово“ је добило виљушкар, „Кривељски каменолом“ нови дробилични систем, а Транспорт ТИР-а цистерну за гориво.
Кранови, дизалице, пумпе и остала
„ситнија“ опрема, вредна пет и по милиона долара набављена је и, сходно потребама, служи свим огранцима Компаније.
Г. Тончев Василић
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Компанија обележила Дан рудара Србије и најбољима уручила Шистекову награду

Антић: Партнерство са Zijinom дало
кључни допринос развоју рударства у Србији
公司庆祝矿工节：向优秀员工颁发“Šistek工程师”奖

安蒂奇：与紫金的良好战略合作伙伴关系为塞尔维亚矿业发展作出巨大贡献
Чињеница да данас имамо готово 5.500 запослених у оквиру Zijinа, што је 10 одсто више него 2018, те да је данас просечна зарада у овој компанији 92.000 динара, што је скоро 35 одсто више него 2018, говори да смо добили једног стабилног и снажног
стратешког партнера, који улаже у будућност и људе, изјавио министар рударства и енергетике на свечаности коју је компанија
Serbia Zijin Copper уприличила поводом Шестог августа. - Jian Ximing: Током протеклих пола године на наш рад утицала је епидемија вируса корона, али су запослени заједно радили и ипак успели да реализују производни план. Ове године запослено је
преко сто нових радника, а од јануара до јуна 2020. нето доходак је у односу на 2018. повећан за 35,05 процената. У овом периоду Компанија је измирила порезе и доприносе у износу 65 милиона долара, за донације издвојила више од милион долара,
у екологију и заштиту животне и радне средине уложила 35 милиона долара, а у технолошку реконструкцију и проширење
погона и производње инвестирала 380 милиона долара. - За истакнуте заслуге у развоју Компаније и посебно залагање на послу награду „Инжењер Шистек“ добили Маријана Милетић Филиповски, Ненад Ђорђевић. Слободан Мишић и Милош Рангелов

Гостопримство

ницима, и овога пута испоштовао
рударе, њихов празник и Компанију
и присуствовао додели Шистекових
награда. Наиме, компанија Serbia
Zijin Copper наставила је лепу традицију дугу више од пола века, па се
ове године плејади од 370 „Шистековаца“ придружило још њих четворо.
За истакнуте заслуге у развоју Компаније и посебно залагање на послу
Детаљ са церемоније доделе награда "Инжењер Шистек"
највеће признање добили су МаИ ове године, додуше у мало ску- обележен је свечарски и у присуству ријана Милетић Филиповски (ГенеSERBIA ZIJIN COPPER. – Дан рудара - Шести август, празник је свих ченијим приликама због епидемије министра рударства и енергетике рална дирекција), Ненад Ђорђевић
који у Србији храбро и пожртвовано вируса корона, рударски празник Александра Антића. Он је, са сарад- (РББ), Слободан Мишић (РБМ) и
зарађују „хлеб са седам кора“. Тим
Милош Рангелов (ТИР).
празником обележава се 117 година
Свечаности су, поред ресорног
од познатих штрајкова у Сењском
министра и његових сарадника, прируднику, у знак сећања на на 6. авсуствовали начелник Борског округа
густ 1903. године, када су се рудари
Владимир Станковић, градоначелштрајком изборили за повратак на
ник Бора Александар Миликић,
посао тројице отпуштених колега,
председник Скупштине града Драскраћено радно време и бесплатно
ган Жикић и председник општине
уље за лампе. Овај празник се данас
Мајданпек Драган Поповић. Све
прославља у више од 200 активних
њих, у уводној речи, најпре је порудника у Србији, а у Бору од 1968.
здравио заменик генералног дирекгодине протиче и у светлу сећања на
тора Serbia Zijin Copper Simon Ling.
првог директора Борског рудника,
-Дан рудара је традиционални
инжењера Фрању Шистека, чије име
празник и његовим обележавањем
носи најпрестижније признање за
показујемо поштовање према рудопринос развоју некада РТБ-а Бор,
дарима. Прошле године смо га проа данас Serbia Zijin Copper – награда
Дан рудара је величанствени празник који вреди прослављати, рекао је генерални директор Компаније
„Инжењер Шистек“.
Наставак на страни 4
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боље услове за рад, од којег ће наше
породице моћи удобно да живе.
Свој пут ка врху поверила је нама –
запосленима, па је обавеза свих нас
да докажемо и покажемо да је то
била добра одлука. Као дипломирани инжењер геологије, желим да истакнем да награда коју сам добила
делом припада и Сектору за геологију. Моје колеге и ја ћемо се за ову
част на најбољи могући начин одужити још интензивнијим геолошким истраживањима. Хвала још
једном свима који су препознали и
наградили мој и рад мојих колега –
Ненада, Слободана и Милоша.

Србија ће бити друга у Европи
по производњи бакра и злата

Обележавањем Шестог августа показујемо поштовање према рударима, рекао је Simon Ling

славили уз много више садржаја,
али ове, због епидемије вируса корона, имамо другачију ситуацију,
па је и број присутних ограничен.
Без обзира на то, задовољни смо и
срећни што су се нашем позиву ода-

велику и несебичну подршку. Посебно наглашавам да је министар
Антић долазио више пута овде да
би нам то показао. То је, за нас који
се бавимо рударством, велика част
и подстрек – рекао је Ling

Fu Feilong, Gan Yonggang i Luo Yuchuan

звали министар рударства и енергетике, начелник Борског округа и
градоначелник Бора и председник
општине Мајданпек. Посебно се захваљујем министру Антићу који је,
поред бројних обавеза због посете
других рудника на овај дан, одвојио
време да и са нама прослави овај
празник. Влада Србије нам све време, откад Zijin послује овде, пружа

Шистекове награде

је у протеклих нешто више од годину и по дана показала да брине
о рударском и металуршком сектору, о модернизацији, непрестаном
унапређењу еколошких стандарда и
заштите на раду, али истовремено и

Истичући да је Дан рудара величанствени празник који, како је рекао, вреди прослављати, генерални
директор Jian Ximing честитао га
је свим запосленима и изразио захвалност свима који учествују у раду
Компаније.
- Поносни смо и задовољни што
су са нама данас министар рударства и енергетике, његови сарадници и челни људи Бора и Мајданпека. Њихов долазак је прави доказ
колико подржавају и колико им је
стало до нашег рударења. Током

Антић: Добили смо стабилног и снажног стратешког партнера, који улаже у будућност и људе

Рекавши у наставку да Компанија о њеним развојним потенцијалима. протеклих пола године на наш рад
ове године награђује четворо радни- Уложила је велики труд и новац да утицала је епидемија вируса кока, заменик генералног директора им свима нама омогући безбедније и рона, али су запослени заједно раје честитао, пожелео све најбоље и
изразио наду да ће се и остали запослени у њима видети узор и следити
нихов пример.
Признање „Инжењер Шистек“
овогодишњим добитницма уручили
су министар и генерални директор
Serbia Zijin Copper Jian Ximing, а у
име награђених се захвалила Маријана Милетић Филиповски.
- Велика ми је част и задовољство што у име свих награђених
имам прилику да се захвалим
Компанији за најпрестижније
признање – награду „Инжењер
Шистек“. Награде које смо данас
добили потврда су да је наш рад
Награда је потврда да је наш рад препознат и вреднован, казала је Маријана Милетић Филиповски
препознат и вреднован. Компанија
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дили и ипак успели да реализују
производни план. Остварено је
26.900 тона минералног, односно
38.700 тона топљеног бакра. Ове године запослено је преко сто нових
радника, а од јануара до јуна 2020.
нето доходак је у односу на 2018.
повећан за 35,05 процената. У овом
периоду Компанија је измирила порезе и доприносе у износу 65 милиона долара, за донације издвојила
више од милион долара, у екологију
и заштиту животне и радне средине уложила 35 милиона долара,
а у технолошку реконструкцију и
проширење погона и производње
инвестирала је 380 милиона долара
– рекао је генерални директор Serbia
Zijin Copper.
Додао је и да сви успеси и достигнућа Компаније не би били могући
без велике подршке Владе Србије, залагања и труда запослених.
- Верујем да ћемо и убудуће, уз
помоћ Владе Србије, свих слојева
друштва и запослених, успевати
да остварујемо планове и да ћемо
заједничким радом успети да Србију поставимо на друго место у Европи по производњи бакра и злата
– казао је Ximing.

Србија је добро место за
рударење
Честитајући свим рударима празник, а „Шистековцима“ награду,
министар Александар Антић поручио је да рударство у овом тренутку
представља један од најдинамич-

矿工节 Дан рудара

"Сви успеси и достигнућа Компаније не би били могући без велике подршке Владе Републике Србије, залагања и труда запослених"

пандемије вируса корона, рударски
сектор је, како се изразио, успео
„обема ногама“ чврсто да се одржи
на земљи и наставио је да бележи изузетне резултате.
- И у овако сложеним условима, изазваним епидемиолошком
ситуацијом, ми данас заједно прослављамо Дан рудара, 6. август.
Желим да честитам добитницима
награде „Инжењер Шистек“ на зна-

та награда свакако симболизује
потврду прегалаштва које су показали у протеклом периоду. И, оно
најважније, желим свим рударима
и овде у Бору, али и широм Србије
да честитам празник, да тим сјајним људима, који заиста обављају
један од најтежих и најодговорнијих послова и то на изузетан начин – радећи напорно и поштено да
прехране своје породице, пожелим

Министар рударства у друштву "Шистековаца"

нијих делова привреде, те изразио
задовољство резултатима стратешког партнерства са кинеским партнером оствареним у Бору и Мајданпеку. У ситуацији када се читав свет
сусреће са великим изазовима због

чајном достигнућу, које представља
потврду њиховог професионалног
ангажмана. Нећу да кажем да признање представља круну каријере,
зато што је пред њима још много
значајних пословних изазова, али

пуно здравља и среће. Посебно сам,
као министар рударства, поносан
на резултате које су управо сви ти
сјајни људи постигли у протеклом
периоду и да кажем да рударство
у ово тренутку, без дилеме, пред-

ставља један од најдинамичнијих
делова наше укупне економије. Рударство је у првих шест месеци ове
године имало раст 3,8 одсто, а посебан допринос у томе представља
експлоатација метала. У том одличном резултату са више од 20 одсто
учествује управо Zijin, па могу да
кажем да је наше стратешко партнерство, овде у Бору, дало кључни
допринос. Желим да се, због тога,
још једанпут захвалим нашим кинсеким партнерима и пријатељима –
казао је Антић.
Рударство је, како је рекао,
окосница српске економије и оно,
упркос свему, наставља да се развија и
напредује. Додао је да је Србија регионално најјача рударска индустрија,
да је део и светске мапе, те да је наша
земља препозната као једна од најатрактивнијих рударских дестинација
са огромним потенцијалом.
- Имамо скоро 29.000 запослених у рударском сектору, што је
11,9 одсто више него у истом периоду прошле године. То је доказ да
се у Србији рударска индустрија и
рударски бизнис развијају. У овом
тренутку имамо готово 175 истражних поља, где са успехом ради велики број домаћих, али и страних
компанија – нагласио је министар.
Он је навео да је 2019. у истраживање инвестирано 140 милиона долара и да је то најбољи доказ да се у будућности могу очекивати још бољи
резултати у рударству. То је, како је
истакао, уједно и позивница младим
људима да у рударском сектору потраже своју будућност.
-У 2019. имали смо више од 400
милиона долара инвестиција у експлоатацију и то је била одскочна
Наставак на страни 6
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Заједничка фотографија са "Шистековцима 2020."

даска за добре резултате које пости- Zijinом показује као изузетно успеш- мо нашу економију у једном потпуно новом смеру. Чињеница да
жемо у овој години, и то у сложеним но по Србију.
околностима. Влада Србије ће под- Све ово што ради Zijin, укљу- данас имамо готово 5.500 запослержати све инвестиционе програме чујући и налазиште „Чукару пеки“, них у оквиру Zijinа, што је 10 оди циклусе, јер снажно верује да ће
Честитка градског руководства
рударство у Србији бити модерно и
уз поштовање највиших стандарда
Генералном директору Jian Ximingu и запосленима у Serbia Zijin Copper Шести
у области заштите на раду и екоавгуст, Дан рудара Србије, честитали су градоначелник Бора Александар Милилогије. Модерно рударство, зелено
кић и председник Скупштине града Драган Жикић.
рударство, рударство у функцији
„Данашњи дан прилика је да искажемо најискреније поштовање за тежак и одговоран посао који обављате, један од најтежих на свету. Вашим трудом и рибудућег развоја, то су наши приозиком који преузимате чините да наш град и привреда сваким даном све више
ритети - поручио је министар.

Импресивни производни
резултати Zijinа
Антић је рекао да Србија располаже великим капацитетима и потенцијалима, поготово у источној
Србији и Борском региону и нагласио да се стратешко парнетство са

напредују. Дужност свих нас је да вам обезбедимо сигурност у раду, боље услове
и адекватну награду за ваш рад. Са поносом истичемо и успешну сарадњу и ценимо напоре уложене у модернизацију компаније, унапређење услова рада и
положаја запослених“, наведено је у честитки градског руководства.

чије отварање се очекује 2021. године, као и оно што имамо у западној
Србији – Рио Тинто, на подручју
Јадар, помоћи ће нам да лансира-

сто више него 2018, те да је данас
просечна зарада у овој компанији
92.000 динара, што је скоро 35 одсто више него 2018, говори да смо

СРЕЋНО!

祝你们一切顺利！
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добили једног стабилног и снажног
стратешког партнера, који улаже
у будућност и људе. Изузетно сам
поносан и задовољан тим резултатима, али и оним који говоре о томе
да су се безбедност и заштита на
раду драматично повећале, те да су
резултати у тој области заиста импресивни. Прозводни резултати су
фантастични, такође. У првих шест
месесеци раскривка је повећана
97 одсто, влажна руда више од 16
одсто, а катодног бакра, који је добијен прерадом сопственог концентрата, више је за 18%. То су фантастични производни резултати, који
говоре да ће се сви планови, који су
део нашег инвестиционог циклуса
вредног 1,26 милијарди долара, заиста и остварити – казао је министар рударства и енергетике.
Александар Антић је овом приликом позвао кинеске партнере да
наставе инвестиције и реализују
заједничке планове када је реч о екологији.
- Знам да се Zijin суочава са наслеђеним еколошким проблемима,
али знам и да су апсолутно посвећени решавању тих проблема. Желим
да им још једном дам подстицај
да пројекте везане за екологију и
квалитет ваздуха у Бору испуне до
краја и да им они буду први приоритет - поручио је Антић.
Уз традиционални рударски поздрав „Срећно“, министар је похвалио и рударе „Колубаре“ и „Костолца“ који су, како је рекао, обезбедили
енергертску стабилност земље и бележе изузетно добре резултате у производњи угља.
Горица Тончев Василић
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Маријана Милетић Филиповски, старији инжењер за геолошка истраживања у Генералној дирекцији

Стасала у врхунског геолога
总部高级地质勘探工程师Marijana Miletić Filipovski

“逐步成长为顶尖地质学家”
Обављала сам картирање ходника, истраживања, пратила производњу, имали смо податке унапред припремљене захваљујући мени. - Колеге су биле фантастичне, како геолози тако и рудари - увек сам имала њихову помоћ када ми је била потребна, али и ја сам
њима узвраћала. - Пошто је прву фазу у производњи прошла, уследила је друга, када се
постиже максимум у геологији. Стекла је неопходно искуство и знање, сазрела као геолог
и сада ради све врсте извештаја, рударских пројеката, елабората, карата – каже о Маријани њен колега Крста Николић. - Моје колеге из Сектора за геологију и ја ћемо се за ову
знање. Из тог периода памтим разне згоде
част на најбољи могући начин одужити још интензивнијим геолошким истраживањима и незгоде. Чудо ме је спасило, јер када је по- во Примарно", "Мали Кривељ", "Ујева река"
SERBIA ZIJIN COPPER. – Једина дама међу
овогодишњим добитницима награде "Инжењер Шистек" за допринос развоју Serbia
Zijin Copper у 2020. је дипломирани инжењер
за истраживање лежишта минералних сировина Маријана Милетић Филиповски. Рођена је осмог јула 1969. године у Зајечару. У Бору
је завршила основну школу, а потом и усмерено образовање (у првој години општи смер, у
другој друштвено-економски, а у трећој и четвртој рударски - припрема минералних сировина). Већ тада је желела да упише истражно
бушење, али пошто је била једина пријављена
"пребацили" су је на ПМС. Дипломирала је на
Рударско-геолошком факултету у Београду
(катедра за економску геологију, смер истраживање лежишта минералних сировина). Откуд љубав према геологији? Уз осмех одговара
да је она друга генерација геолога у породици.
Њен отац Радослав Милетић Луле, који је радио у Институту за бакар, као малу стално ју је
водио свуда на терен и њој се то свиђало. Допало јој се што је посао претежно у природи,
а касније је видела да од њега може лепо и да
се живи.
Дипломирала је 1995. године у јуну, а
запослила се већ у октобру. Имала је много понуда за посао, чак и да остане на РГФ-у, али ова
у тадашњем РТБ-у је била најповољнија. Прво
запослење у Бироу за геологију Рудника бакра
Бор. Крста Николић, њен први руководилац
и ментор, после само недељу дана послао је

на Површински коп у Великом Кривељу. И
још један куриозитет - првог дана упознала
је супруга Александра. Било је то право ватрено крштење. Као инжењер за производњу
на кривељском копу, "водила" је производњу,
истраживања, документацију, радила по сменама када је требало. После повратка са породиљског одсуства (2001), преместили су је да
ради то исто, али за неметаличне минералне
сировине (била је задужена за Заграђе, Доњу
Белу Реку и топионичку шљаку). После само
годину дана, јер јој је било досадно, како каже,
сама је тражила да иде у Јаму.
- Уживала сам, била сам одушевљена
јамским тунелима, самим послом. Лепо сам
се снашла, а имала сам и супер подршку од
стране камарата. Била сам једина жена која
је стално радила у Јами (колегиница Ксенија
је била у техничкој припреми и повремено је
силазила). Када је било проблема, радила сам
у све три смене. Колеге су биле фантастичне,
како ови из Службе за геологију РББ-а, тако
и рудари. Увек сам имала њихову помоћ
када ми је била потребно, али и ја сам њима
узвраћала. Обављала сам картирање ходника, истраживања, пратила производњу,
имали смо податке унапред припремљене
захваљујући мени. Тада се све радило ручно,
није било рачунара. Цртале су се геолошке-анализне карте са садржајем бакра, сребра,
злата, молибдена. Потом су геометри добили
Auto CAD на Pentiumu 4, па сам од њих крала

гинуо рудар Јаме Милоје Павловић, требало
је и ја да сиђем. Тада су повређена три радника геологије. Имала сам срећу, али на њу
не смеш да се ослањаш и изазиваш судбину.
Много мора да се води рачуна где се и како
крећеш. Ипак, било ми је тешко да напустим
Јаму, где сам провела осам година – присећа
се Маријана.
Потом се 2010. враћа на површину земље и постаје самостални пројектант.
– Позвао сам Маријану, јер је било потребе да
се раде пројекти, документација, а она је ем
поседовала већи степен стручности и знања,
ем је имала право захваљујући смеру на коме
је дипломирала и положеном стручном испиту. Пошто је прву фазу у производњи
прошла, уследила је друга, када се постиже
максимум у геологији. Стекла је неопходно
искуство и знање, сазрела као геолог и сада
ради све врсте извештаја, рударских пројеката, елабората, карата. Ту је када треба да се
обраде и анализирају подаци, да се избори са
свим документима који су битни и значајни
за пословање Компаније у области геологије
и рударства. Израсла је у врхунског геолога –
говори о Маријани Крста Николић од кога је,
како сама каже, много научила.
Крста јој помаже и да сумира сва лежишта на којима је досад радила: "Велики
Кривељ", Јама (више рудних тела – "Тилва
рош", "Брезаник", "П2", "Борска река"), комплекс "Краку бугареску Цементација", "Церо-

("Кривељски камен"), "Северни ревир" и "Јужни ревир" у Мајданпеку, "Чока Марин", неметали Доња Бела Река, Заграђе, "Чока Куруга".
- Веома сам срећна, јер ово је највеће
признање за мој протекли рад. Али, награду
"Инжењер Шистек" доживљавам и као признање колегама и геологији. Она ми много
значи зато што је указано поверење Сектору
за геологију, посебно мени. Моје колеге и ја
ћемо се за ову част на најбољи могући начин
одужити још интензивнијим геолошким
истраживањима. У последњих годину и по
дана много се променило што се тиче овог
сектора. Интензивирали смо геолошка истраживања на свим пољима. Много се ради,
пројектује и веома сам задовољна тренутном ситуацијом у Компанији, превасходно
што смо добили нове програмске језике. Сарадња са кинеским колегама је на високом
нивоу, сваким даном научимо нешто ново и
то је најважније – поручује Маријана.
Маријана има 22-годишњег сина Стефана, који је већ четири године у САД-у, и.
21-годишњу ћерку Аниту која је истакнути спортиста (фудокан карате). Каже да,
захваљујући великој вољи и труду, успешно усклађује професионалне и породичне
обавезе..

Ј. Станојевић

Слободан Мишић, руководилац одводњавања у Руднику бакра Мајданпек

“За њега препреке не постоје”
RBM排水工程师Slobodan Mišić

“排除万难”
Током 26 година рада у РБМ-у Слободан Мишић је обављао низ захтевних послова и
на сваком показивао велику одговорност и пожртвованост. - Као руководилац одржавања, посебно се истакао у великим пословима те службе – одводњавању "Јужног
ревира", препумпавању и корићењу Малог Пека. – С. Мишић: Срећан сам због указане
части, а свестан да овакво признање обавезује на још квалитетнији рад, веће ангажовање и посебно одговорност у погледу безбедности свих радника
РБМ. - У сваки задатак који се повери Служби
одводњавања он свој тим поведе и на сваком
послу остаје док се све не заврши. Када је невреме дивљало, а природа се поигравала са људима, док су падале незапамћене кише, када је
Мали Пек претио изливањем по површинском
копу, када је требало постављати, монтирати и
демонтирати пумпе, линије за одводњавање,
препумпавање - на сваком од тих задатака на
најистуренијој позицији био је Слободан Мишић, руководилац одводњавања у Руднику
бакра Мајданпек. Због тога, али и зато што је
његов дугогодишњи стаж у РБМ-у обележио
вредан рад, велика одговорност и пожртвованост, у Руднику бакра Мајданпек нису имали
дилеме да баш он треба да буде овогодишњи
добитник највећег рударског признања - награде “Инжењер Шистек”.

- Награда “Инжењер Шистек” је сан
сваког рудара. Мало је рећи да ме испуњава
поносом и задовољством. Срећан сам због
указане части, а свестан да овакво признање
обавезује на још квалитетнији рад, веће ангажовање и посебно одговорност у погледу
безбедности свих радника - каже Слободан
Мишић.
Почетком 1996. године запослио се у
Руднику бакра Мајданпек у којем је претходно
месецима волонтирао. Из родне Дубоке, у којој
је завршио основну школу, као и већина његових земљака, на даље школовање кренуо је у
рударски Мајданпек. Јер, ту му је радио отац у
некадашњој „Златари Мајданпек“. Као техничар термотехнике, у Флотацији је, углавном у
Служби машинског одржавања, обављао низ
одговорних дужности, где је показао завидан

ниво стручности, одговорности и посвећености послу због којег су му поверавани све сложенији задаци. Од фебруара 2017. године је на
месту руководиоца одводњавања, са задовољством да успешно приведе крају пројекат одводњавања површинског копа "Јужни ревир",
у којем је било више од 20 милиона кубних
метара воде, те да реализује препумпавање
Малог Пека, учествује у обуздавању његових
бујица и корићењу реке. Са екипом својих
сарадника и колега учествује у одводњавању
рударских саобраћајница, припреми и постављању нових пројеката одводњавања који
у актуелним условима имају посебан значај за
даље рударење у Руднику бакра Мајданпек.
Предлажући Слободана Мишића за
престижно рударско признање, награду „Инжењер Шистек“, његови претпостављени су
истакли да је заслужује “због изузетног, несебичног и континуираног залагања у обављању

радних активности. У свим временским условима, а нарочито у време обилних падавина
учешћем у монтажи и демонтажи цевовода,
измештању и монтажама пумпи и другим задацима који су му били постављени показао да
за њега препреке не постоје.”
Као и у сличним приликама, када га са
великим и бројним разлозима хвале, Мишић
је скроман и додаје да успешност у послу дугује
својој породици - супрузи Тањи и наследницама Јовани, која је од скоро међу запосленима
Zijinа, и још увек основки Теодори. Оне су
његова највећа подршка, “ветар у леђа” уз који
са својим тимом сарадника, вредних радника
и добрих људи (како описује своје колеге), зна
само за победе. Најновија је најблиставија. Јер,
једна је награда “Инжењер Шистек”.
С. Вукашиновић

Шистековци “Šistek工程师”奖
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Ненад Ђорђевић, заменик руководиоца за електромашинско одржавање у „Великом Кривељу“

„Опрема је основна
карика у бакарном ланцу“
VK露采厂副厂长 Nenad Đorđević

“设备是铜产业链的重要组成”
Признање не припада само мени, већ целом тиму који је, заједно са нама из одржавања, заслужан за сваку тону „црвеног метала“ коју дамо. Почевши од бушача, минера, оператера, преко багериста, возача тешких камиона, дробионичара, па до мојих
људи из електромашинског одржавања – сви, у свом делокругу рада, теже ка једном
РББ. – Председник комисије која је имала за- је Jiao Jianming. Предлог је био једногласно циљу. Ка тони произведеног бакра. Због тога Шистекову награду доживљавам као
датак да определи ко ће из Рудника бакра Бор усвојен, па је заменик руководиоца за електро- „екипну“, као признање целом „Великом Кривељу“
ове године бити проглашен „Шистековцем“,
главни рударски инжењер Jiao Jianming, био
је концизан и јасан у образложењу предлога
кандидата за ово престижно признање испред
РББ-а. „Ненад Ђорђевић дао је велики допринос
унапређењу послова у области електромашинског одржавања на кривељском копу, све задат–
ке обавља благовремено и са високим степеном
ефикасности, системски приступа решавању
проблема и одржава професионални однос према послу у свим сегментима.“
-Уручивање Шистекове награде баш Ненаду Ђорђевићу мотивисаће остале запослене да унапређују личне способности и однос
према раду. Тиме у будућности трасирају и
себи пут ка најпрестижнијем признању које
Компанија додељује запосленима – рекао

машинско одржавање у „Великом Кривељу“
Ненад Ђорђевић, у име огранка РББ, изабран
за лауреата награде „Инжењер Шистек 2020.“
Награду је Ненаду на Дан рудара Србије,
шестог августа, уручио министар рударства и
енергетике Александар Антић.
- Признање не припада само мени, већ
целом тиму који је, заједно са нама из одржавања, заслужан за сваку тону „црвеног метала“ коју дамо. Почевши од бушача, минера,
оператера, преко багериста, возача тешких
камиона, дробионичара, па до мојих људи из
електромашинског одржавања – сви, у свом
делокругу рада, теже ка једном циљу. Ка тони
произведеног бакра. Због тога Шистекову
награду доживљавам као „екипну“, као при-

знање целом „Великом Кривељу“ – рекао је
Ђорђевић након доделе признања.
Струковни инжењер машинства Ненад
Ђорђевић на кривељском копу ради пуних 26
година. Запослио се 1994. године као машинбравар на одржавању багера и бушалица. Годину дана касније одговорни су га, уочивши
његов таленат, пребацили на ново радно место, у конструкциони биро. Петнаест година је
тамо био одговорни референт за план и анализу. Наредних пет година био је главни пословођа ЕМО, потом инжењер за оперативно
машинско одржавање багера, бушалица и лаких кола, па технички руководилац ЕМО, све
до априла ове године, када је добио решење
заменика руководиоца фабрике за ЕМО.

- Од доласка кинеског партнера много
тога променило се на боље. Недвосмислено
се виде велики напредак и промене. Не само
у производњи, која је окосница нашег рада,
већ и у самој опреми. А, управо она, у суштини, представља основну карику у бакарном
ланцу рада целе Компаније. Мени је, као
машинцу, највећа награда када се у пракси
покаже и докаже сврсисходна примена онога што, рецимо, конструишем или модификујем од материјала којим располажемо у
радионици - каже „шистековац“.
Ненад Ђорђевић је априла ове године добио и признање „Звезда квартала“, које му је
Компанија доделила за изузетно залагање на
послу у „доба короне“.

Г. Тончев Василић

Милош Рангелов, помоћник руководиоца електроодржавања у Фабрици сумпорне киселине

Аутоматика избила у први план
硫酸厂仪表自动化经理助理Miloš Rangelov

自动化脱颖而出

Приликом уходавања нове фабрике наш посао је био да све то прилагодимо руковаоцима и оператерима, како бисмо им олакшали и омогућили да се брже навикну на
нови начин рада. - Најинтересантнија ми је била изградња нове фабрике, јер тада
стекнеш многа нова знања, упознаш људе који раде неке ствари другачије од тебе,
прошириш видике, обогатиш искуства. - Шистекова награда ме обавезује да у будућем раду наставим као и до сада и дајем максимум, како бих допринео развоју Компаније и унапређењу производње
ТИР. - Најмлађи међу лауреатима награде
"Инжењер Шистек" за 2020. је тридесетосмогодишњи Милош Рангелов, помоћник руководиоца електроодржавања у Фабрици
сумпорне киселине. Милош је рођен 22.
децембра 1982. године у Бору, где је завршио Машинско-електротехничку школу. На
Војно-техничкој академији универзитета у
Београду стекао је звање дипломираног инжењера телекомуникације. Најпре је шест
година (од 2007. до 2013.) радио у Војсци
Србије као начелник Службе за телекомуникације и информатику у Зајечару. У жељи
да буде са породицом, коју је у међувремену
засновао, вратио се у родни град. Запослио
се 2013. у Фабрици сумпорне киселине, где
је најпре радио као инжењер у погону. На
следећу степеницу у својој радној каријери
попео се након две године, када је постао
помоћник руководиоца електроодржавања
(задужен за МРТ - аутоматику и инструментацију). У време када је почео радни
век одржавао је стару фабрику сумпорне
киселине (К2), која је после срушена, и, паралелно са тим, учествовао у изградњи нове.
Одржавање и калибрација инструмената,
као и система управљања, сервис опреме аутоматике, уградња нове опреме, тестирање и
пуштање у рад главне дуваљке за гас, гасног
анализатора, предгрејача у ФСК-у, опреме
аутоматике и инструмената у Постројењу

за пречишћавање отпадних вода – подужи
је списак Милошевих тадашњих задужења.
Иако је званично радио само у првој смени,
редовно је остајао све док се посао не заврши. Када је нова фабрика почела да ради,
онда је кренуо по сменама.
- Посао није био физички тежак колико је било проблема приликом стартовања и уходавања опреме. У том периоду,
који је трајао скоро годину дана, сви смо
даноноћно били овде. С обзиром на то да
нисмо ишли на обуку, није нам било лако
док се сви нису навикли да раде са њом и
док нисмо прилагодили параметре производње. Све што је ново представља велики
изазов. Током изградње и пуштања у рад
нове фабрике научио сам многе нове ствари, јер је реч о модерној технологији која
досад није била у Бору. Аутоматика је тада
избила у први план - сви су гледали да аутоматизују фабрике. Стога је наш посао био
да све то прилагодимо руковаоцима и оператерима, како бисмо им олакшали и омогућили да се брже навикну на нови начин
рада. Млади имају срећу, сад ће још две-три
нове фабрике сумпорне киселине да се граде, па ћемо опет учествовати у новом изазову – казује најмлађи "Шистековац".
Милош вели да се, када је постао помоћник руководиоца електроодржавања (у
Сумпорној постоје две службе одржавања–

електро и машинског), скоро ништа није
променило, јер је радио исто као и до тада.
И као инжењер у погону и потом као помоћник руководиоца водио је групу за мерно-регулациону технику. Његов посао је био
организација рада ове службе, одржавање
опреме аутоматике, инструмената и контролера, провера, учествовање у решавању свих
проблема везаних за аутоматику у ФСК.
- Будући да се сада доста тога ослања на
аутоматику, малтене у сваки проблем који
се појави у фабрици мора да будемо укључени хтели ми то или не. Ту је и организација ремонта, краћих застоја, отклањање
хаваријских проблема. Имамо младе људе,
добре стручњаке у Служби електроодржавања (три инжењера и пет техничара).
Задовољан сам послом, занимљив је и испунио је моја очекивања. Мада у сваком
послу увек може нешто боље да се уради,
другачије, квалитетније. Понављам да ми је
најинтересантнија била изградња нове фабрике, јер тада стекнеш многа нова знања,
упознаш људе који раде неке ствари другачије од тебе, прошириш видике, обогатиш
искуства.
Веома добра комуникација са људима
коју је унапређивао током 13-годишњег радног искуства, кооперативан и тимски рад-

ник, изврсне организационе способности
стечене на Војној академији и послу – само
су неке референце из радне биографије овог
младог стручњака. Скроман по природи – не
воли сам да се хвали. Али, зато његови резултати сведоче о томе, као и похвале претпостављених. - Мени је изузетна част што сам
ове године међу добитницима Шистекове
награде. Захваљујем се руководству које је
препознало мој труд и предложило ме за
ово високо признање. Ово није само моја
награда, већ свих мојих колега из Фабрике
сумпорне киселине (Електроодржавање
- сектор аутоматике). Она ме обавезује да
у будућем раду наставим као и до сада и
дајем максимум, како бих допринео развоју
Компаније и унапређењу производње – поручио је Милош.
Са супругом Мирославом, која ради у ЈП
"Топлана", успева да добром организацијом
усклади професионалне и породичне обавезе. Јер, дружење и време проведено са двема
кћеркицама - деветогодишњом Леном и петогодишњом Аном "је закон" и мора га бити
на претек. А, успева Милош да нађе слободног времена и за своје хобије – рекреативно
бављење стоним тенисом и пројектовање и
обраду материјала на CNC машинама.
Ј. Станојевић

Колектив
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疫情防控

Мере превенције

Компанија донела План мера за спречавање појаве и ширења заразне болести COVID 19

Свако је одговоран да чува своје, али и здравље других
公司执行《传染性疫情爆发和传播预防措施实施计划》

保护自己，保护他人
Ј. Радисављевић: Бележимо пад криве броја одсутних радника с посла и очекујемо да буде још боље, уз примену свих мера које Компанија предузима у вези превенције ширења и сузбијања вируса корона. - Qiu Weijun: Ситуација иде набоље, али још увек не смемо да се опустимо, већ
морамо и даље да пратимо, опомињемо и подсећамо запослене у свим огранцима да поштују досадашње захтеве. – С. Перишић: План и предлог
мера за COVID 19 сада је део Закона који запослене доводи у ситуацију да непоштовање тих мера може довести до отказа уговора о раду
SERBIA ZIJIN COPPER. – У "другом" таласу епидемије корона вируса број запослених у Serbia Zijin Copper Бор одсутних с
посла, због изолације или заразе, током
августа бележио је честе осцилације. После скока почетком месеца, кренуо је силазном путањом, па је Јовица Радисављевић, председник Радне групе за послове
руковођења и координације спровођења
мера превенције и контроле у Компанији,
крајем прошлог месеца оценио да се тенденција у Србији дефинитивно пресликава на ону у Компанији. – Можемо рећи
да имамо побољшање када је реч о епидемији COVIDА 19. Сада бележмо пад
криве броја одсутних радника с посла.
То је добра ствар, али и даље треба да
радимо оно што и до сада. Очекујемо да
буде још боље, уз примену свих мера које
Компанија предузима у вези превенције
ширења и сузбијања вируса корона од
почетка избијања епудемије. Међутим,
мора да приметим да је наш утицај на
запослене, ипак, само осам сати колико
су на послу. Најбољи пример за такву
тврдњу су велике гужве током викенда
на Борском језеру, где има много људи,
наравно и наших запослених, изложених већој могућности заразе.
И заменик генералног директора Qiu
Weijun посебно је истакао да досадашњи
захтеви морају остати на снази и да се
треба понашати и управљати у складу
са њима. - Ситуација иде набоље гледајући бројеве људи који су тренутно у
изолацији и који су заражени. Али, свакако, још увек не смемо да се опустимо.

Саша Перишић
Наравно, морамо и даље да пратимо и
подсећамо запослене у свим огранцима.
Осим осам сати када директно можемо
да утичемо на њих, законски имамо право да их опомињемо и ван тог времена, с
обзиром на то да су мере на снази. Оно
што је најважније, маске се морају носити у радно време, тим пре што се десило да су виђени поједини који раде а не
носе маске.
На бази Правилника који је у јулу
издало Министарство за рад, борачка и
социјална питања о предузимању мера у
случају појаве заразних болести када се

прогласи епидемија, предузеће је у обавези да донесе План мера за спречавање
појаве и ширења заразних болести. У овом
случају то је план мера за спречавање
појаве и ширења заразне болести COVID
19. Сектор за безбедност и здравље на
раду Serbia Zijin Copper Бор је половином
августа урадио тај план, усагласио га са
Службом за правне послове, дефинитивно уобличио и предао генералном директору Компаније на потписивање. Да би тај
документ имао правно дејство, како нам је
рекао Саша Перишић, руководилац Сектора за БЗНР и ЗОП, мора да га потпише
и овери генерални директор, а потом се
објављује на огласним таблама и креће
процедура. План садржи мере за спречавање појаве заразне болести, за реаговање
и спречавање ширења болести, као и надзор над спровођењем мера у предузећу и
анализу примене и деловања мера које су
предвиђене овим планом, али и све друге
које држава предвиђа као обавезне. Брзо
након тога урађена су и пратећа документа уз план (упутства о прању руку, симптомима, и све што се већ зна кроз јавни
дискурс).
- Постоји план мера који предвиђа
превентивне мере за спречавање појаве заразне болести, у оквиру њега план
мера које се предузимају да се заустави њено даље ширење када се болест
појави, као и одговорност целокупног
пословодства и свих припадника надзорно-техничког особља над контролом
спровођења мера. Анализу њихове примене и дејства ради Сектор БЗНР и ЗОП.
У плану постоје неке ствари које држа-

ва не прописује као обавезне, већ су то
задаци које у Компанији предвиђамо,
да бисмо сузбили појаву и ширење уколико се болест појави. Тај Правилник
који је издало Министарство постао је
део корпуса законске регулативе везане за Закон о безбедности и здрављу на
раду. Члан 10 Закона каже да запослени
не може сносити никакве финансијске
трошкове по питању примене закона и
примене мера у вези БЗНР. Компанија
мора сносити трошак за све што није
законом предвиђено као минимум, а
желимо да проширимо као нашу меру.
Примера ради, ако одредимо изолацију
у трајању од 14 или 28 дана, у ситуацији
када држава то не предвиђа као епидемиолошку меру, Компанија то мора да
плати у стопостотном износу као повреду на раду – казао је Перишић.
Наш саговорник додаје да је реч о
правилнику који ће се примењивати у будућности, али ће сваки пут када се појави
нека заразна болест и прогласи епидемија
(јер он третира само тај временски период кад се болест деси) морати да се уради план мера за сваку болест конкретно.
Овог пута урађен је план и предлог мера
за COVID 19. Тај план и правилник сада
је део Закона који запослене доводи у ситуацију да непоштовање тих мера може
довести до отказа уговора о раду (члан
14 Закона о здравственој заштити каже
да је свако одговоран да чува своје, али и
здравље других).
Ј. Станојевић

У мајданпечком руднику доследно спроводе превентивне мере у борби против COVID 19

Опрез здравље чува
马矿坚持执行防疫防控措施

谨慎执行，保障健康
Организована едукација свих запослених за спречавање ширења
заразних болести, а самим тим и COVID 19. – Д. Анђелковић: Сви
су свесни да је у питању озбиљно обољење за чије спречавање је
најважније пажљиво спровођење свих препоручених мера, од ношења маски до појачаног одржавања личне хигијене и редовног
прања руку
РБМ. - Актуелна епидемиолошка ситуација у Мајданпеку разлог је за појачану
будност свих служби у Руднику бакра
Мајданпек у намери да се, зарад спречавања ширења и сузбијања епидемије
COVID 19, доследно реализују све превентивне мере препоручене од Владе Републике Србије и компаније Serbia Zijin
Copper. Поред већ познатих мера које
се спроводе од проглашења епидемије,
уведено је и више нових које су запослени добро прихватили, будући да уливају
додатну сигурност у погледу њиховог
здравственог стања и оних са којима су у
контакту.

Свим запосленима се и даље свакодневно
о на почетку радног времена бесконтактним апаратима мери телесна температура,
као и сваком појединцу који уђе у РБМ.
То у Дирекцији обављају запослени на
портирници у пуној заштитној опреми
(скафандери, заштитна одела, наочаре и
рукавице), а висина температуре се обавезно уписује. Поред тога, недавно је инсталирана и термографска камера чији
напредни детектори и алогаритми за само
секунду могу да утврде повишену температуру сваког појединца, будући да самим
уласком у зграду њено „око“ не може да се
избегне. Све друге, раније предузимане

У Дирекцији инсталирана термографска камера која прецизно мери телесну температуру
мере се и даље реализују, прати се здравствено стање запослених и чланова њихових породица, сви заједнички и радни
простори редовно дезинфикују и чисте,
деле се лична заштитна средства почев од
маски, преко алкохола и асепсола, до гела
за дезинфекцију руку и антибактеријских
марамица. Сви запослени се редовно подсећају и на обавезу избегавања већих скупова, али и држања обавезне дистанце.
- У спровођењу ових превентивних мера
код запослених нема отпора. Сви су свесни да је у питању озбиљно обољење за
чије спречавање је најважније пажљиво
спровођење свих препоручених мера, од
ношења маски до појачаног одржавања

личне хигијене, редовног прања руку,
због чега је на актуелности добила наша
пословица „боље спречити, него лечити“ - каже Драгиша Анђелковић, руководилац Службе за безбедност и заштиту
на раду.
- Актуелна епидемиолошка ситуација наметнула је потребу да се одређене
мере појачају, па се стога инсистира на
едукацији која је организована за све
запослене, на дезинфекцији свих простора, да се све мере на сваком радном
месту доследно спроводе и поштују - додаје Игор Младеновић.
С. Вукашиновић

Екологија 环保生态
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Озелењавање бране флотацијског јаловишта "Велики Кривељ"

Травнати тепих зауставља прашину
绿化VK尾矿坝

绿地能有效阻挡粉尘
Радови се изводе на површини од 54.484 квадратна метра. – М. Марић: Озелењавање је процес од круцијалног значаја за стабилизацију прашине која се сада подиже под утицајем ветра и угрожава околне површине, пољопривредно земљиште и мештане села Оштрељ. – Никао травњак површине 3.392 квадратна метра на подручју погона Филтража Флотације "Велики Кривељ"
SERBIA ZIJIN COPPER. – Сектор заштите животне средине Serbia Zijin Copper Бор марљиво наставља уређење деградираних рударских
површина, као једног од приоритета Компаније

"Зелени рудници су један од приоритета Компаније
којој су "зелени рудници" мисија и циљ. На ред
је дошло и озелењавање спољне косине бране
флотацијског јаловишта "Велики Кривељ" или
такозване оштрељске бране, будући да грави-

тира селу Оштрељ. Планом овог сектора, како
нам је рекла његов руководилац Мирјана Марић, у претходном периоду било је предвиђено
озелењавање оштрељске бране, али се, услед
епидемије корона вируса, мало каснило у реализацији, па је почело сада у летњем периоду.
Обављено је равнање терена, припремни радови, израђена заштитна берма и насипавање
спољне косине бране здравом земљом која ће
чинити хранидбени слој за заснивање вегетације и оплемењивање саме бране, а потом ће
бити посејана трава. Површина на којој се изводе радови је 54.484 квадратна метра.
- Изабран је композит трава који је погодан за овакву врсту терена. Након заснивања
травнатог слоја, у наредном периоду и идуће
године извршиће се степенасто формирање
вегетације и садња дендролошких врста. Озелењавање је процес од круцијалног значаја за
стабилизацију прашине која се сада подиже

Компанија се ослобађа отпадног "историјског наслеђа"

Отпремљено преко
70 тона отпада
马矿大力整改作业环境

移除70余吨废物

Од почетка године отпремљене велике количине опасног отпада:
45,59 тона отпадног уља, 2,38 тона старих акумулатора, 3,92 тоне
електронског отпада и 20,48 тона отпадне контаминиране амбалаже.
- Компанија је наградама за најбоље војнике безбедности и чуваре
животне средине, уз непосредно задужене, мотивисала и друге запослене да се ангажују у области екологије

Отпрема годинама одлагане амбалаже у РБМ-у
РБМ. – У години која би се могла назвати и годином великог чишћења Служба
екологије у Руднику бакра Мајданпек све
време, поред других послова, интензивно
уређује радни и животни простор, али и
отпрема никада веће количине отпада.
Ту је било опасног и неопасног отпада, уз
значајно учешће „историјског наслеђа“,
односно отпада који је отпремљен после дугог низа година током којих је био
„на чекању“ док се стекну бољи услови.
Од почетка године, према подацима ове
службе, отпремљене су велике количине
опасног отпада, и то 45,59 тона отпадног
уља, 2,38 тона старих акумунатора, 3,92
тоне електронског отпада и 20,48 тона отпадне контаминиране амбалаже.
- Практично, настављено је отпремање отпада, будући да се то радило и
раније, али не у континуитету и никада
у овим количинама. Успели смо коначно
да, поред опасног и неопасног отпада,
отпремимо и деценијама одлагану и го-

под утицајем ветра и угрожава околне поврСледећи локалитет на коме је никао травшине, пољопривредно земљиште и мештане нати тепих је подручје погона Филтража Флосела Оштрељ. Након деценијског периода, тације "Велики Кривељ" у зони око згушњивача.
- У оквиру својих производних погона који се
примарно баве прерадом руде и продукцијом
бакра уређују се и оплењују простори који
су девастирани и нарушени од стране самог
производног процеса. Тако је претходног
месеца обављено равнање, припрема терена
и сетва семена траве, те је на површини од
3.392 квадратна метра заснован травњак. У
току је и озелењавање "дворишта" Флотације
Бор и погона Филтража (насипање здраве
земље). Како је планирано, до краја године ће
надамо се да ћемо успети у намери да ову про- се, такође, постепено санирати, уређивати и
блематику трајно решимо и утицај на живот- оплемењивати и други простори, попут оног
ну средину сведемо на минимум – казала је испод флотацијског јаловишта РТХ, дуж инМирјана Марић, руководилац Сектора заштите дустријског пута – додала је Марићева
животне средине Serbia Zijin Copper Бор.
Ј. Станојевић

Мајданпечки рудари настављају уређење радног простора

Стара чесма на
новом месту
马矿继续改善工作环境

变更喷泉位置

Упоредо са путем, прилазима, степеништем и другим објектима од
значаја за уређење, испред производних погона Вулканизернице,
Електрорадионице и Управе, већ се формирају мале зелене површине са травњацима, цвећем и украсима попут чесме која уз симболику има и употребну функцију

РБМ. – У делу Флотације Рудника бакра
Мајданпек почело је сређивање прилазног простора испред зграде у којој
своје место већ имају Вулканизерница и
Електрорадионица, а у чијем ће горњем
делу бити службене просторије, канцеларије Управе овог погона. Приводе се
крају припреме за прилазни пут, степениште, ограде, стазе, али се захваљујући
малом травњаку, уређеном цвећњаку и
посебно чесми која је пресељена са Површинског копа, већ може говорити о
оплемењеном, лепо уређеном кутку у
сред производног погона. Наиме, пре
осам година одлучено је да се, практично, од првог камена са "Андезитског прста" на улазу у круг Рудника из правца
града подигне чесма која је, уз добру
функцију, представљала обележје и Рудника и почетка рада на том рудном телу.
- Много тога се променило у
међувремену а чесма је измештена, јер
је на улазу у круг Рудника подигнута
Нова оператива. Међутим, успели смо
да сачувамо чесму са старим рудничким симболом коју је, на моју идеју,
озидао пословођа са Транспортног
система Богољуб Драгојловић. Чесми
смо пронашли нову локацију где ће
имати и стару функцију, односно употребну вредност. Чесма је монтирана,
а уређење њене околине смо тек започели, будући да ће цвећа, травњака и
С. Вукашиновић уређених зелених површина бити и

милану амбалажу - каже Јагодинка Богдановић.
У акцији, која мора имати континуитет да би била успешна, Компанија је
одређеним активностима успела да, уз
непосредно задужене, мотивише и друге запослене за ангажовање у области
безбедности на раду и заштите животне средине. Награде најбољим војницима БЗНР и чуварима животне средине
је подстицај запосленима да учествују у
акцијама и дају лични допринос реализацији важних задатака у овој области.
У Служби екологије РБМ-а настоје да се
у сваком погону, на основу Правилнику
о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, устроје навике
код свих запослених. Очекује се њихово
ангажовање у његовом сакупљању, разврставању и складиштењу у привременим
складиштима, обележавању и класирању
према врсти и намени, што би олакшало
рад и отпремање које обављају овлашћени
оператери.
- Тренутно, и поред тога што се доста
радило, на Новом сервису има највише
посла, јер је годинама отпад завршавао
у непосредној близини погона. Такође,
сада има знатно више возила, због чега
и више уља и другог отпадног материјала - казала је Богдановићева. Најављује
да ускоро следе већ припремљене акције
отпремања отпада и у хемијској лабораторији, кречани, флотацији...

Чесма оплеменила радни амбијент
више када завршимо прилазни пут,
степениште, ограде - истиче Неђељко
Чавић, управник Производних услуга
РБМ-а.
Запослени у поменутим погонима
потрудили су се да овом радном простору удахну “душу”, па нису жалили труда
да створе мале зелене оазе и пријатне
кутке у непосредној близини својих
радних места. Кажу да ће тога бити
неупоредиво више када се предвиђено
уређење (пут, стазе, степеништа, ограде, прилази и аутобуско стајалиште)
заврше, а слободне површине за зеленило буду јасно дефинисане. Обећавају да
ће уз травњаке имати најлепше цвеће и
по које дрво за украс и хладовину.
С. Вукашиновић
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Кривељски рудари поправили садржај бакра у руди и јуре нове месечне рекорде

Већ припремили око пола милиона тоне руде за септембар
VK矿成功提高铜品位，创造月度生产新记录

已为九月生产准备50万吨矿
На дну копа припремљено је преко 100 хиљада тона руде средњег садржаја 0,36 одсто. На коти 245 имају око 200 хиљада тона руде, са средњим
садржајем метала 0,3 одсто, а на етажи 230 чека их још око 150 хиљада тона руде садржаја 0,27%. – Д. Митић: Уз добру организацију, одлично
одржавање и савестан рад рудара план ћемо и у августу остварити. А, он није мали, „тежак“ је 3,2 милиона тона ископина
У југоисточном делу „Великог Кривеља“ раде два багера – К1 и К4. Њихове
етаже су лепо отворене, па се, како Митић
тврди, долази до све већих „партија“ руде
доброг садржаја.
-Багер ОК2, на коти 410, ангажован
је за ширење југоисточног дела копа, па
помаже и при санацији тамошњег историјског клизишта. Измештање Тодоровог потока је у одмаклој фази, ради се
бетонска брана, а канал је завршен. По
завршетку свих послова вода из тог пото-

дробљења и нове радионице за тешка
возила. У „комшилуку“ нам је почела
и изградња нове флотације, где смо ми
претходно обавили земљане радове и
израдили плато – прича Дејан Митић.
Транспортни систем је, у време кад
смо разговарали са управником (25. августа), радио добро и већ је преко њега
било превезено 590 хиљада тона јаловине.
„Жила куцавица“ кривељског копа од 18.
августа ради само са једном линијом, јер
се на позицији 1 (која је већег капацитета)

У септембру на кривељски коп стижу четири велика "Терекс" камиона
КОП КРИВЕЉ. – Августовски план производње, како је нам је недељу дана пре
истека месеца рекао управник кривељског
копа Дејан Митић, биће сигурно остварен. А, он није мали, „тежак“ је 3,2 милиона тона ископина, односно 2,374 милиона
тона јаловине и 826 хиљада тона руде. До
24. августа већ је било остварено близу
два и по милиона тона ископина, што је
преко сто одсто плана за тај број дана. Откопано је непуних 1,9 милиона тона јаловине и 616 хиљада тона руде, тако да су,
по његовим речима, на раскривци били у
плусу два одсто, а на руди су им до плана
недостајала три процента.
- Овог месеца морали смо да санирамо отворе на рудној депонији, тзв. звезде, па смо због тога имали честе застоје
и нисмо могли да користимо целу депонију, већ само њен део. Међутим, сигуран сам да ћемо до краја месеца надоме-

стити тај мали заостатак на руди кроз
бољи садржај метала. Планирани за овај
месец је 0,282 одсто, а руда откопана досад је са 0,289 процената бакра. Уз добру
организацију, одлично одржавање и савестан рад рудара план ћемо остварити
и у августу – каже Митић.
Управник самоуверено додаје да развој радова на копу одмиче према плану и
да су већ припремили скоро пола милиона тона руде за септембар.
- На дну копа припремљено је преко
100 хиљада тона руде средњег садржаја
0,36 одсто. На коти 245 имамо око 200
хиљада тона руде, са 0,3 одсто метала, а
на етажи 230 чека нас још око 150 хиљада
тона руде садржаја 0,27%. То значи да ће
просечни средњи садржај до краја августа, али и наредног месеца бити преко 0,3
одсто – наводи управник кривељског копа.

Санирано "историјско" клизиште на југоистоку копа
ка више неће да се слива у коп, клизиште
ће бити потпуно санирано и почећемо
откопавање у том делу. Багер ОК1 ће са
коте 470 помагати у ширењу лежишта
према Кривељу, на североисточну страну. Уз њега је и К2, који товари кречњак
потребан за израду приступних путева
до нових погона. Наиме, врло брзо почеће изградња новог постројења рудног

покварио роторски упуштач мотора. Митић очекује да ће мотор бити замењен до
краја августа и да ће септембра обе линије
радити нормално. До краја августа, како
каже, треба да им стигну и два „Волво“
утоваривача са кашиком од осам кубика,
али и четири велика „Терекс“ камиона.
Г. Тончев Василић

„Ново Церово“ недељу дана пре истека месеца пребацило план за август

„Ископали“ плус на бакру
NC矿提前一周完成八月生产任务

超计划完成铜矿采掘
Седам дана пре истека месеца, на недељном колегијуму пословодства, чуло се да је само у овом, од четири рудника, већ остварен августовски план. – Једино је у „Новом Церову“ реализован план ископина и само овај рудник је у плусу на бакру у концентрату 118 тона, оценио је Jiao
Jianming. – Садржај бакра у руди, уместо пројектованог 0,251%, достигао 0,361 одсто, па је пре краја месеца дато 336 тона бакра у концентрату,
односно 135 тона више од плана
НОВО ЦЕРОВО. – Најмлађи рудник у
саставу Компаније из месеца у месец бележи све боље резултате, остварује, али
и пребацује производне задатке. Августа
су озбиљно прионули на посао и немали
план, „тежак“ милион и 50 хиљада тона
ископина, остварили пре истека месеца.
-Једино је у „Новом Церову“ реализован
план ископина и само овај рудник је у
плусу на бакру у концентрату 118 тона
- рекао је главни рударски инежењер Jiao

Jianming на недељном колегијуму пословодства (24. августа).
За 26 дана остварено је 979.045 тона
ископина, од чега је раскривка 825.110
тона. Откопано је и 153.935 тона руде
до тада. Садржај бакра у руди је, уместо
пројектованог 0,251%, достигао 0,361
одсто, па је уместо 201 тоне бакра у концентрату, пре краја месеца дато 336 тона,
односно 135 тона више од плана за август.
Г. Тончев Василић

Церово месечно остварује преко милион тона ископине
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Саниране прва и трећа млинска секција у кривељској флотацији

Стабилнија прерада и поузданији рад
VK选厂第一系列与第三系列磨机检修完毕

矿石处理更稳定，设备运行更可靠
Зарад веће ефикасности погона за припрему минералних сировина у „Великом Кривељу“, у оквиру ремонта прве млинске секције замењене облоге цилиндра на млину
са шипкама, санирана оштећења темеља његове погонске групе, али и оштећење на
излазном рукавцу млина са куглама. - Замењено и чело млина са шипкама на трећој
секцији. - Након свих ових интервенција, у септембру би дневна прерада требало да
досегне максималних 30 хиљада тона руде
Часовна прерада је августа била 1.100 тона руде
КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. – У циљу стабилизације прераде и веће ефикасности
кривељског погона за припрему минералних сировина, тамошњи флотери су августа,
поред задатка да прераде 851.000 тона руде и
из ње извуку 2.050 тона бакра, испланирали
застоје и временско искоришћење опреме
у складу са тим. Ремонт прве млинске секције почели су 4. августа и планом је било
предвиђено да за четири дана замене облоге
цилиндра на млину са шипкама, санирају
оштећење темеља његове погонске групе,
али и оштећење на излазном рукавцу млина
са куглама.
-У току тих радова десио се пробој на
ротору мотора млина са куглама. Тај део
мотора је досад био двапут саниран и ово
је била трећа интервенција. Због тога је
застој у раду прве млинске секције, уместо планираних 96 сати, трајао шест дана
дуже, до 13. августа. У том периоду секција
није потпуно стајала, па може да се каже

да је то био делимичан застој. Јер, комбинацијом рада три млина са шипкама и два
са куглама успевали само да и у том периоду остварујемо часовну прераду од 1.100
тона руде (од могућих 1.300 тона руде на
сат). Овај метод рада применили смо како
бисмо што више ублажили то што, у периоду санације тог мотора, један млин са куглама није могао да ради. Сви послови су
изведени успешно, па су 13. августа почеле
да раде све три млинске секције. Ипак, већ
тада смо морали да уђемо у плански застој
треће млинске секције, који је требало да
траје 12 сати, пошто је тамо требало санирати само оштећење улазног рукавца млина са шипкама. Оштећења су, на жалост,
била велика (са много напрслина), али смо
пробали да их на лицу места санирамо до
доласка новог чела за тај млин. За то време
заменили смо и допремну траку за трећу
млинску секцију. Испоставило се, међутим, да је овај застој морао да потраје, јер

смо 21. августа видели да санација напрслина на лицу места није била довољна и да
су се пукотине прошириле. Морали смо да
зауставимо тај млин. За њега смо у том периоду ионако чекали чело, које смо послали на дораду. Оно је из Београда стигло 28.
августа, монтирали смо га и од 30. августа
кривељска флотација прорадила је пуним
капацитетом – каже управник овог погона
Драган Перић.
Због свих ових планираних и непланираних интервенција, кривељска флотација
је, у односу на план, до 27. августа прерадила
117.000 тона руде мање, односно забележила минус на бакру од 350 тона. Временско
искоришћење опреме, уместо просечна 92
процента, било је 79 одсто.
-Трудили смо се све време да макар
бољим садржајем бакра из кривељске и цеДраган Перић
ровске руде надоместимо заостатке узорОн подесћа и да је циљ којем се тежи
коване непланским хаваријама у оквиру
планираних застоја. Крајем августа флота- прерада 30 хиљада тона руде дневно. Након
цију смо оспособили за рад пуним капаци- свих ових интервенција, реализација ничим
тетом, па могу да кажем да ћемо септембра не би требало да буде осујећена у септембру.
сигурно испунити планове и на руди и на
бакру – обећава Перић.
Г. Тончев Василић

У борској флотацији повећавају капацитете прераде топионичке шљаке

Лакши рад и боља продуктивност
波尔选厂增加冶炼渣处理量

难度降低、产能增加
Ускоро монтажа осам нових флотационих машина и осам пумпи за међупроизводе. – И. Младеновић: Битно је да смо искоришћење бакра
подигли знатно изнад зацртане лествице, како у преради јамске руде тако и у преради шљаке. - Почетком новембра очекује се пуштање
у рад нове фабрике за дробљење и млевење шљаке, капацитета 750.000 тона годишње

Припремљен простор на коме ће се монтирати осам нових ротационих машина

ФЛОТАЦИЈА БОР. - Од почетка године
у Флотацији Бор прерађено је 373.546
тона суве јамске руде и из ње добијено 1.733 тоне концентрата бакра, што
је 125 одсто остварење плана. У том
периоду прерађено је и 149.143 тоне
топионичке шљаке, а дато 4.322 тоне
"црвеног" метала у концентрату (102

процента предвиђених количина). Такође је прерађено и 7.046 тона хладног
материјала из кога је "извучено" 2.219
тона бакра у концентрату. – Боримо
се да потрошња нормативних материјала буде у планираним границама.
Мање пробоје бележимо у потрошњи
електричне енергије због застарело-

сти млинских секција. Али, надамо се
да ће пуштањем у рад нових погона
све то бити боље. Битно је да смо искоришћење бакра знатно подигли изнад зацртане летвице, како у преради
јамске руде тако и у преради шљаке –
рекао је Ивица Младеновић, управник
Флотације Бор.
Због потребе повећања капацитета
прераде топионичке шљаке из нове топионице, недавно је из Кине наручено
и у борску флотацију стигло осам флотационих машина, као и осам пумпи за
међупроизводе. - Тренутно смо у фази
пројектовања и израде базног лејаута,
како бисмо могли да их инсталирамо
у погону. Монтажу пумпи и машина
изводиће новоосновани огранак Компаније Електромашинско одржавање.
Рок завршетка тог посла је крај октобра. Разлог је тај зато што се почетком новембра очекује пуштање у рад
нове фабрике за дробљење и млевење
шљаке (капацитета 750.000 тона годишње). Жељно ишчекујемо стартовање нових погона, јер ће омогућити
лакши рад и бољу продуктивност –
истакао је Младеновић.

Ивица Младеновић

Наш саговорник додаје да ће ново
дробљење и млевење флотације обухватити дробљење у новој чељусној
дробилици (произвођача "Metso") и
двостадијално млевење у полуаутогеном млину и млину са куглама (кинеске производње). Такође, у новембру се
очекује пуштање у рад и новог погона
филтраже јаловине.
Ј. Станојевић

Колектив
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Мајданпечки рудари успоставили тренд стабилизације у производњи

Августа више ископина
马矿生产持续保持稳定

八月采剥量有所增加
За 25 дана августа "подигли" 2,345 милиона тона укупних ископина, што је за 4,15 одсто више од плана за тај период. - Флотација прилагођава рад
испорученим количинама руде, а повољан садржај помогао да оствари планирану производњу. - Много времена и капацитета утрошено за подизање нивоа безбедности и заштите на раду, побољшања пратеће инфраструктуре, као и отклањање уочених слабости. - У току монтажа новог
багера “Комацу ПЦ 4000” уз који ће раскривање бити убрзано, а резултати повољнији

На површинском копу опет створени услови да месечни учинак премаши три милиона тона ископина
РБМ. – Мајданпечки рудари су у августу радили добро и у већини сегмената
достигли планске захтеве у производњи
показавши да, када има услова за рад,
резултати не изостају. За 25 дана осмог
овогодишњег месеца "подигли" су 2,345
милиона тона укупних ископина, што је
за 4,15 одсто више од предвиђеног за тај
период. Флотацији је испоручено знатно
мање руде од плана, али је добар садржај
утицао да се произведе 1.800 тона бакра у
концентрату, са добрим изгледима да се
месец заврши са циљаних 2.200 тона и то
побољша добрим учинком на злату и још
бољим на сребру.
- Иза нас је тежак месец у којем смо
много труда уложили да у актуелним

условима на прави начин одговоримо
свим планским захтевима. Јер, ово је
био период у којем смо, упоредо са производњом, стварали услове за подизање
нивоа безбедности и заштите на раду,

побољшања пратеће инфраструктуре,
радили на кориту Малог Пека, испумпавалиу и санирали и поправљали рударске саобраћајнице, као и отклањалиу раније уочене слабости и тешкоће - наводи
Бранислав Томић, руководилац РБМ-а.
Подсећа и на појачане мере заштите
због епидемије корона вируса услед које
у општини Мајданпек још увек важи ванредна ситуација, иако се епидемиолошка
ситуација полако смирује, посебно последњих дана овог месеца. Сви запослени
се и убудуће морају строго придржавати
компанијских мера превенције. - Како
је месец одмицао производња је показивала тренд стабилизације видљив у
повећању ископина, првенствено јаловине, а онда и у нашем коначанном
производу - концентрату бакра и племенитих метала. На површинском копу су
опет створени услови да месечни учинак
премаши план и три милиона укупних
ископина, јер су сви багери исправни

У раду већи број возила

и ради више возила. Бољом организацијом рада "Фазе 1" раскривање је много
брже и веће. Покушавамо на све могуће
начине да обезбедимо и опремимо рудно дробљење, да би Флотацији могле да
се испоручују веће количине руде, како
би и она радила планираним капацитетом. За сада Флотација прилагођава
рад испорученим количинама руде, уз
ангажовање четири до пет млинских
секција и њихово сређивање и одржавање. Повољан садржај нам је помогао
да остваримо планирану производњу,
али треба знати да се због карактеристика руде, влажности и глиновитости
и њене проточности много ангажујемо у
фази дробљења руде, реагујући на честе
заглаве на дробилицама и ситима.
Других већих проблема са опремом
није било, осим у Филтражи са радом
филтер-пресе. Како она због проблема са
хидрауличном пумпом није у функцији,
силом прилика радило се са старим филтер-дисковима, што се одражава на влагу
и квалитет концентрата. Томић посебно
наглашава да је започела и монтажа новог
багера “Комацу ПЦ 4000” који ће значајно
помоћи да се убрза раскривање. Упоредо,
док траје монтажа реализоваће се и одређени ремонти дробилица, како би када
и нови багер стартује, могло да се ради
пуним капацитетом.
С. Вукашиновић

Подршка производњи са малог, али богатог рудног лежишта “Јужног ревира”

“Чока Мускал” у средишту пажње
马矿采坑南侧少量高品位矿能够满足生产需求

“Čoka Muskal” 将成为焦点

Ове године са овог рудног тела планирано је да се "скине" 7,2 милиона тона укупних ископина. – Већ је уклоњено више од 411 хиљада
тона руде предвиђених за ову годину. - Најбогатији део потрошен је
раније, а преостала руда захтева велики обим раскривања. Међутим, "Чока Мускал" ће бити подршка производњи у Мајданпеку –
рекао је Huang Tengxiao, главни геолог у РБМ-у
РБМ. - Рудно тело "Чока Мускал", блага
зараван између Флотације и Површинског копа "Јужни ревир" у Руднику бакра
Мајданпек, актуелни је изазов сталне
борбе мајданпечких рудара са планским
задацима и, према очекивањима, треба
да омогући да се наставе одлични полугодишњи резултати у мајданпечком руднику. Према информацијама из Службе
припреме Површинског копа РБМ-а,
са радилишта "Чока Мускал" ове године планирано је да се "скине" 7,2 милиона тона укупних ископина. До 28. јула
уклоњено је 4,422 милиона тона, од чега
је предвиђених 411 хиљада тона руде већ
премашено и значајно је утицало на више
него повољан полугодишњи производни
резултат РБМ-а. Како је "Чока Мускал"

све важнији за актуелну производњу
мајданпечког рудника, Huang Tengxiao,
главни геолог у РБМ-у, појаснио нам је
карактеристике овог рудног лежишта.
- Састоји се из три рудне зоне: прва је минерализација у измењеним андезитима,
друга оксидациона, где су концентрацје метала садржане у лимонитско-глиновитом покривачу и трећа масивних
пиритских тела измењеног андезитског
пробоја. Руда је просторно размештена
слично другим рудним телима "Јужног
ревира". Оксидна руда је у површинксом делу терена, лимонит најзаступљенија минерална компонента, а масивни
пирит, који је носилац концентрације
бакра, лоциран је у дубљим нивоима
минерализованих бочних структура.

Са "Чока Мускал" за седам месеци уклоњено 4,422 милиона тона ископина
Видљиви део рудног тела је релативно
дугачак и узак. То је мало лежиште метала богато бакром, златом и сребром у
зони контакта између андезитних рудних тела и кречњака.
Сагледавања у претходном периоду су
говорила да, уз богат садржај појединих
партија, ова руда има и неке карактеристике које нису најповољније за прераду
у актуелним условима. - Тренутно је проблем оксидациона руда у "Чока Мускалу". Процесни проток, pH и реагенси
потребни у процесу флотирања ове, разликују се од порфирске руде. Већ смо започели решавање те проблематике. Јер,
оксидна и измењена андезитска руда,
поред осталог, постаје лепљива када је

изложена води, што представља отежавајућу околност и додатни притисак на
постојећи систем дробљења.
На питање да ли "Чока Мускал", као
рудно тело, производњи на Површинском
копу РБМ-а може да обезбеди стабилност
у дужем периоду, Huang Tengxiao нам је
рекао: - Тешко, јер је најбогатији део његовог метала у великој мери потрошен
раније. Преостала руда захтева велики
обим раскривања. Међутим, како прилике није најбоље сагледавати само са
економског становишта, може се рећи
да ће "Чока Мускал" бити подршка производњи у Мајданпеку.
С. Вукашиновић

Производња/РБМ 生产运营/RBM
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Пуштена у рад нова пловећа пумпна станица

Несметано снабдевање флотације
техничком водом
新船泵站开始运行

将不间断给选厂供应生产用水
На новој пумпној станици све је аутоматизовано и "праћено" путем рачунара
РБМ. – Овогодишњи Дан рудара Србије, 6.август, у Руднику бакра Мајданпек обележен је
пуштањем у рад нове пловеће пумпне станице.
То је, свакако, пројекат деценије по томе што
је пресељење старе одлагано годинама, а и по
значају које то постројење на новој локацији у
средњој ували флотацијског јаловишта, има за
даљу производњу у РБМ-у.
- Пуштали смо у рад једну по једну од шест
пумпи и установили да четири могу да раде,
док на две мора да отклонимо проблеме са пнеуматским вентилима за затварање потисног
цевовода. То ћемо учинити у најкраћем року,
а за процес производње ове четири пумпе су
више него довољне и за већи капацитет прераде од 8,5 милиона тона руде. У плану је да
стално раде четири пумпе, а две буду у резерви

- каже Светомир Мустецић, руководилац послова изградње.
Већ наредни дан у РБМ-у је протекао у знаку
обучавања радника за рад и руковање на новој
пловећој пумпној станици. Након тога ће бити
одређени они који ће постепено са старе пловеће пумпне станице преузети нову. - Руковање
је много једноставније него на старој станици
зато што је на њој све аутоматизовано, "праћено" путем рачунара, тако да ће руковалац бити
сам у командној соби и моћи да види све што
се дешава. Мустецић додаје да остаје још симулација „избацивања“ комплетног далековода, односно, додавање четвртог фиксног блока за фиксирање понтона., да би се учврстио и „повратни
удар“ не би условио померање станице, односно
угрозио цевовод.

Оспособљена машина за (де)монтажу великих камионских гума

После три године завршена изградња нове пумпне станице у средњој
ували, са шест пумпи од којих ће четири бити у раду, а две у резерви.
– Припрема се пресељење старе станице која ће након санације бити
резервна. - Вредност инвестиције је преко 2,4 милиона евра
Реализација овог пројекта трајала је готово
три године и коштала око 2,4 милиона евра, односно 284,9 милиона динара. - Подсетимо да је
најпре требало раскрчити трасу, решити имовинско- правне односе, побринути се за земљане радове, израдити бетонске објекте канале,
шахте, фиксне тачке, анкер блокове, поставити
нови цевовод у дужини од 1.240 метара. Затим
је требало монтирати пловећу пумпну станицу,
као и опрему на њој, израдити нове електроструктурне објекте, две нове трафо-станице са
много уграђених каблова, што је све успешно
урађено, тестирано и приведено намени.
Предстоји пресељење старе пловеће пумпне станице, због ојачања пешчане бране превој
"Шашка", како би се елиминисао сваки ризик за
њену околину. - Стару станицу треба да преместимо у непосредну близину нове у средњој
ували флотацијског језера. На њој ћемо санира-

ти сва оштећења од дугог коришћења, где је, од
додира воде и ваздуха, дошло до кородирања,
а у ваздушним коморама до смањења дебљине
лимова на појединим местима и до једног милиметра, а на неким патосницама и до пробоја
воде. То ћемо урадити на новој локацији пумпне станице, а након те санације имаћемо и једну
резервну пумпну станицу. Имаћемо апсолутно
стабилно снабдевање технолошког процеса у
флотацији техничком водом.
Пловећа пумпна станица је лоцирана у дубокој ували, где има добре, незамуљене чисте воде
у довољној количини за несметани рад пумпне
станице. Тиме се избегава и проблем који је дуго
година био присутан у зимским условима, када је
због појаве каменца било неопходно заустављати
пумпе ради сервисирања.
С. Вукашиновић

Ремонтована пруга у Филтражи мајданпечког рудника

Од старе направили
Концентрат
нову пресу
отпремали камионима
大卡车轮胎装卸设备恢复运行

马矿压滤车间铁路检修完毕

翻新旧设备

目前使用卡车运输精矿

Гумари мајданпечког „Новог сервиса“ сами израдили делове за стару неупотребљавану Због инфраструктурних радова у погону, демонтиран део пруге који се користи за
пресу, монтирали их и тако „оживели“ ову машину. – Замена великих дамперских гума превоз концентрата из Филтраже. - Након обављеног посла, током којег су замењени
доскора се обављла уз помоћ виљушкара, па је посао у неким случајевима трајао читав оштећени делови пруге, превоз концентрата се опет обавља железницом
дан. Са старом-новом пресом монтажа и демонтажа пнеуматика трајаће пола сата

Стара преса послужила је као основа за нову
РБМ. – Преса за монтажу и демонтажу великих дамперских гума у мајданпечком руднику
није коришћена више од две деценије. Машина
је била статична, укопана у бетонски темељ, а
налазила се у сервисној радионици „Ковеј“. Та
радионица се сада рехабилитује и модернизује,
па ће се убудуће у њој обављати поправке и
сервиси помоћне механизације и „tonly“ камиона. Пошто за стару пресу ионако ту не би било
посла, јер су гуме „tonly“ камиона трипут мање
од белазових, заменик руководиоца мајданпечког површинског копа задужен за одржавање
Братислав Благојевић досетио се да би вредело
покушати да је вулканизери ремонтују и поново врате у живот. Похабане гуме се већ дуго
мењању уз помоћ виљушкара, а тај посао гумарима понекад отме читав дан, док се уз помоћ
пресе заврши за пола сата. Дакле, покушај је био
оправдан.
Од идеје до реализације није увек дуг пут, а
пословођа одржавања пнеуматика Горан Буча-

новић испричао нам је шта је све урађено да би
машина поново почела да ради.
-Врло брзо констатовали смо да стара
преса може да послужи само као основа за
потпуно нову. Неке одбачене делове смо дорадили, а неопходне нове - израдили. Сами
смо се побринули за цилиндар, хидрауличну
пумпу, разводник и платформу. Јер, идеја је
била да, пошто већ не остаје у „Ковеју“, рехабилитовану пресу учинимо мобилном, да је
не стављамо опет у бетон – прича Бучановић.
Он додаје и да је у остварењу ове замисли имао
несебичну помоћ колега, врсних мајстора, па за
новине жели да истакне да је лавовски део посла
обавио заваривач Драгомир Ђорђевић.
„Операција“ је изведена успешно и сада се
стара-нова преса налази у „Новом сервису“, где
се на преглед довозе камиони тешкаши. Наравно, пошто је сада мобилна, преса ће по потреби
моћи да се пресели. Опремљена је и корпом за
безбедан рад руковаоца, а управо виши степен
сигурности при раду Горан Бучановић истиче
као једну од њених највећих предности.
-Сада ће замена гума трајати не више од
пола сата, док је раније тај посао узимао понекад малтене цео дан. Захваљујући великом
искуству, знању и марљивошћу, уз минимална
улагања, успели смо да „од бабе направимо
даму“ – закључује Братислав Благојевић.

Демонтиране шинске стазе у дужини 35m

РБМ. – Актуелни инфраструктурни радови
на објектима, односно постројењима у погону
Филтража Рудника бакра Мајданпек ради планираног проширења капацитета, наметнули су
потребу да се привремено измести део пруге
који је, иначе, искључиво намењен за превоз
концентрата из РБМ-а ка борској топионици
бакра. Због тога се концентрат отпремао камионима, што је најстарије Мајданпечане подсетило
на прве дане рада обновљеног рудника, раних
седамдесетих година прошлог века, како се превозио све до 1969. године.
- Друмски превоз концентрата је привремено решење које ће потрајати док се не обаве
сви планирани инфраструктурни радови у
погону Филтража ради предвиђеног проширење капацитета. Поменутим радовима у
Филтражи стварају се услови за преузимање
С. Вукашиновић дела обавеза које ће тај погон добити са пла-

нираним повећањем производње у РБМ-у.
Притом, посебно је важно да све предвиђене
активности подижу ниво безбедности и сигурности рада у Филтражи, што је једно од
главних стратешких опредељења Компаније
- истиче Јелена Ђурић, руководилац Флотације.
У Фитражи кажу да се превоз концентрата
камионима одвија без проблема. Када је о прузи
реч, у питању је део који, практично, није озбиљније обновљен још од изградње пре више
од пола века. Због тога су актуелни прекид у
коришћењу превоза железницом искористили
за санацију, односно, реконструкцију тог дела
пруге.
- У складу са планским задацима, запослени у Филтражи су, уз редовни посао, у трећој
декади јула почели демонтажу шинских стаза,
односно, пруге на слепом колосеку, дужине
35 метара. Демонтиране шине су оставили на
страну, прегледали, санирали и, када затреба,
вратиће на стару позицију – саопштио нам је
детаље Светомир Мустецић. Додаје да је у плану да се током извођења грађевинских радова
реконструишу преостали оштећени делови
пруге која од Филтраже води до железничке
станице, будући да је концентрат произведен у
јулу из Филтраже отпремљен борској топионици. Очекује се замена оштећеног дела колосека у
дужини од 460 метара (замена носећих прагова
и поправка носећег слоја колосека).
С. Вукашиновић

Колектив
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На мајданпечки коп стигла моћна утоварна машина

Нови багер за амбициозне планове
大功率装载设备抵达马矿

已为宏伟计划准备好全新挖机
“Комацу ПЦ 4000” ће убрзати раскривање "Јужног ревира", што је један од најважнијих овогодишњих производних задатака. - Нови багер ће већ у првој половини септембра почети рад.
- Б. Томић: Већ наредног месеца очекујемо још један багер уз који ће утоварна механизација
бити неупоредиво спремнија за планске задатке који су постављени и на чијем је остварењу
досадашње ангажовање дало веома добре резултате

Склапање новог багера протекло без већих проблема
РБМ. – На Површинском копу Рудника
бакра Мајданпек почела је (23. августа)
монтажа још једне нове, моћне рударске
машине - хидрауличног багера "Комацу
ПЦ 4000". Снажна утоварна машина великог капацитета (14 милиона тона укупних
ископина годишње) представља “ветар у
леђа” остваривању амбициозних планова
РБМ-а. Нови багер ће много значити даљој
производњи, имајући у виду да се добро
остваривање актуелних планова ослања,
поред осталог, управо на багере “Комацу”
из серија ПЦ 4000 и ПЦ 3000.
На платоу припремљеном за монтажу
ове машине, недалеко од Оперативе, група
радника из тима за монтажу од 20. августа
била је приправна и преузимала делове који
су сукцесивно допремани. - За монтажу
багера задужена је група од пет бравара
Површинског копа и четири електричара, уз стручни надзор сервисера овлашћене куће “Теиком” из Београда. Сличне
послове смо већ имали са монтажом багера ПЦ 3000 и ПЦ 4000. Радимо по 10
сати дневно, настојећи да испоштујемо
планирану динамику по којој имамо 12
дана за монтажу и још три за тестирање.
Учествујући у истовару неколико дана
пре почетка монтаже, већ смо успели да
склопимо доњи строј, гусенице. Будући
да је добро кренуло, уз наду да неће бити

обилнијих падавина, верујемо да ћемо
монтажу завршити у планираном року.
Имамо неопходну логистику, моћну механизацију, две дизалице, од којих је једна
LIEBHERR борска, друга XCMG наша,
као и сву потребну опрему и алат за реализацију овог посла - каже Дејан Милошевић, главни пословођа одржавања багера у
РБМ-у, указујући да не изостаје ни спремност за подршку и помоћ.
- Zijin у РБМ-у већ има четири ПЦ
багера. Да нису задовољни вероватно не
би купили нови,”- коментар је сервисера "Теикома" Јована Јоце Беловановића
који потврђује да је реч о моћној и у свету најпродаванијој машини. О мајсторима
ангажованим на монтажи не штеди речи
хвале: - Као и толико пута до сада, екипа
је састављена од добрих мајстора, врсних
познавалаца посла тако да за сада све добро напредује и проблеми се не очекују.
Не сумњам да ће предвиђени рок од 12
плус три дана бити испоштован.
Багер “Комацу ПЦ 4000” (снаге мотора
од 1.400КW, односно, 1.875 коњиских снага,
капацитета кашике 19-22 кубна метра. са
дубином копања од осам метара и радном
тежином од скоро 400 тона) карактерише
поузданост и издржљивост - каже и Братислав Благојевић, заменик руководиоца
Површинског копа за одржавање. - Дуг

радни век и релативно ниски оперативни
трошкови, чврстина и стабилност конструкције на терену, висока продуктивност, снага копања и лакоћа пуњења битне су карактеристике које су Компанију
определиле за куповину још једне овакве
машине.
Нови багер, са ценом која прелази четири милиона евра, једна је од најскупљих
рударских машина на Површинском копу
РБМ-а. Поред осталог, карактерише је велики комфор кабине са носачима за смање-

Екипа задужена за монтажу багера састављена од врсних мајстора

ну буку и вибрације, са предњим стаклом
пуне висине, свеобухватном клима контролом и филтрираним ваздухом, добро
повишеним положајем руковаоца од значаја за добру прегледност у свим круговима, великим брисачима стакла за одличну
видљивост. Возачево седиште је огибљено,
електрично грејано, има сигурносни појас
и вишеструко подешавање. Тренажно се-

диште је такође опремљено појасом. Контроле џојстика са малим напором су електрохидрауличне са ножним командама за
стезање предње лопате, пузајућу кочницу и
кочницу. Од садржаја укључени су фрижидер и ормари за одлагање. Појачана и грејна
огледала се подешавају изнутра у кабини.
Речју, ради се у готово идеалним условима са системом за праћење рада, односно
пружања информација у стварном времену о радном стању машине преко екрана.
Притом, интегрисана дигитална меморија
пружа потпуну историју догађаја и податке
о трендовима који се могу преузети. Можда
су и поменуте карактеристике ове машине
разлог што се на конкурс за пријем пет багериста у Мајданпеку овог августа јавило
159 кандидата.
- Нови багер има велики значај за убрзано раскривање на "Јужном ревиру" као
једном од најважнијих задатака у овој
години. Већ наредног месеца очекујемо
још један багер, уз који ће утоварна механизација бити неупоредиво спремнија за
планске задатке и на чијем је остварењу
досадашње ангажовање дало веома добре
резултате. Околности нас уче да нема места опуштању, да се сваког дана свим обавезама мора прилазити као најважнијим,
а да притом ни у једном тренутку не смемо
да занемаримо трошкове и њихов утицај
на укупан пословни резултат - наглашава
Бранислав Томић, руководилац РБМ-а,
тражећи од запослених пуну одговорност у
свему што раде.
С. Вукашиновић

У ПУС-у успешно ремонтовали катарку хаварисаног ровокопача

“Дуга рука” спремна за нове задатке
马矿PUS机修车间成功修理挖机臂

长臂挖机已蓄势待发
Уместо куповине новог дела, што би уз новчани издатак захтевало и време током којег машина не би била у функцији, запослени у ПУС-у осмислили начин и репарирали катарку. – Н. Чавић: Уз добар избор технологије, уклапања и варења основног лима са пратећим ојачањима и максималну
подршку квалитетних, атестираних заваривача, катарка је добила нови изглед, али и способност да у условиима експлотације издржи максимална оптерећења

Поломљена катарка на два дела
РБМ. – Сада већ пословична умешност
запослених у Производним услугама Рудника бакра Мајданпек још једном је дошла
до изражаја при ремонту катарке на ровокопачу ЈЦБ 260. Наиме, због екстремних

услова рада, на популарној “дугој руци”
поломила се катарка на два дела. Иако је
машина била у гаратном року, овлашћени
сервисер није признао услове гаранције,
па су у оптицају била два решења - да се

купи нова катарка, што је уз новчани издатак подразумевало дуже време током
којег ровокопач не би био у функцији, или
да се репарира поломљена. Велике потребе
за том машином у оспособљавању металног корита на реци Мали Пек, “увеле” су
раднике ПУС-а, са управником Неђељком
Чавићем на челу, у ту причу, али и до тога
да оспособе машину за рад. Притом, дугогодишње искуство руководиоца ПУС-а
у изради и ремонту машинских склопова
и конструкција послужило је као основ за
начин репаратуре поломљене катарке.
- На поломљени део катарке убацили смо нови лим, тзв. Strenx 700, шведски челик реномираног произвођача
Hardoxa намењен баш за ове склопове.
Уз добар избор технологије, уклапања
и варења основног лима са пратећим
ојачањима и максималну подршку квалитетних, атестираних заваривача,
катарка је добила нови изглед, али и
способност да у условиима експлота-

ције издржи максимална оптерећења појашњава Неђељко Чавић.
Брзом репаратуром катарке на хаварисаном ровокопачу створени су услови
да се несметано настави уградња металног корита на Малом Пеку. Њу, такође,
изводе радници ПУС-а, а сматра се једним од тренутно приоритетних задатака у
РБМ-у. Јер, како подсећа Чавић, нестабилне временске прилике и недавне бујичне
поплаве ове реке, захтевају да се уређење
корита што пре заврши. Репарацијом катарке остварене су велике уштеде, како
у брзини оспособљавања машине тако и
избегнутим новчаним издатком за куповину нове катарке, а погон ПУС-а поново је потврдио да у сваком моменту има
решење за сваки проблем брзом и квалтетном репаратуром машинске опреме и
конструкција.
С. Вукашиновић
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Фабрика сумпорне киселине остварује планиране задатке

Прода се све што се произведе
硫酸厂圆满完成生产任务

所有产品尽产尽销
За седам месеци ове године продуковано 192.828 тона, а отпремљено 180.274 тоне. - Временско искоришћење машина и опреме у јулу достигло 96 одсто, а на годишњем нивоу
бележи 87,9 процената. - Вучни капацитет у Сумпорној после фебруарског ремонта кретао
се у границама пројектованих вредности (145.000 нормалних метара кубних гаса на сат),
док је његов садашњи просек 130.000. – У октобру планиран ремонт, када ће се просејати
катализатор у контактном котлу. – Ниче нова фабрика сумпорне киселине и фабрика за
прераду воде
Јулски план производње киселине премашен за четири одсто
ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – У Фабрици сумпорне киселине прошлог месеца,
уместо предвиђених 30.500 тона, произведено је 31.950 тона монохидрата, чиме је јулски
план остварен 104,74 посто. За седам месеци
ове године продуковано је 192.828 тона, а отпремљено је 180.274 тоне. Највише киселине
(92 одсто) испоручено је "Еликсиру", у извоз је отишло пет процената и по 1,5 посто
интерно за Електролизу и "ситне" купце са
стране. Оваква расподела пласмана важи и
на месечном нивоу. Продаја је, како истичу у
овом металуршком погону, веома битна због
тога да се не би гомилале залихе на складишту (крајем јула оне су износиле 14.045
тона сумпорне киселине). Један од показатеља доброг рада фабрике, по речима њеног
управника Зорана Алексова, јесте и временско искоришћење машина и опреме које је у
јулу достигло 96 одсто, што се оцењује као
веома добро. Томе што није било стопроцентно "кумовали" су планирани застоји, јер
Топионица и Сумпорна сваког месеца имају
предвиђен одређен број сати да зауставе погоне због прегледа агрегата, већих санације
делова који не могу да се ураде дневно него
се чекају кратки застоји од неколико часо-

ва. Примера ради, у јулу је временско искоришћење појединих дана било и стопостотно, односно фабрика малтене није стајала.
Иначе, на годишњем нивоу оно бележи 87,9
одсто.
- После ремонта (крајем фебруара),
када смо сејали катализатор и обавили још
неке крупне захвате, фабрика ради добро.
Отада углавном остварујемо месечни план
који износи 30.000 тона сумпорне киселине (980-990 тона дневно, а стално идемо
преко 1.000 тона). Да је наш менаџмент
задовољан тим резултатима и реализацијом плана, манифестује се и тиме што
од априла, када је почело награђивање,
до сада сваког месеца у Сумпорној имамо
повећање процента за плату запослених.
Такође, водимо рачуна о нормативном материјалу. Не трошимо превише, осим током ремонта, када се зауставља и покреће
фабрика, па и нафте оде више него што је
планирано за тај месец. У последње време
не палимо грејач, а самим тим и не трошимо дизел-гориво – рекао је Алексов.
Пошто су Топионица и Сумпорна директно зависне једна од друге, веома је битна
сарадња између ова два металуршка погона.

Да нема те координације и усклађивања вучних капацитета, сматра наш саговорник,
сигурно не би остваривали дневне, месечне
и годишње планове. После ремонта вучни
капацитет у Сумпорној кретао се у границама пројектованих вредности (145.000
нормалних метара кубних гаса на сат). У
међувремену, дошло је до повећања отпора у
контактном котлу где се налази катализатор,
и то на трећој етажи, а до нешто мањег и на
четвртој, док је у последње време почео да
се повећава и на првој. То, практично, значи
да се не може остварити пројектовани вучни капацитет, па је његов садашњи просек
130.000 метара кубних гаса на сат.
- Радили смо и смањеним капацитетом, али се осећа да је дошло време за просејавање катализатора. Зато смо на нивоу
Компаније већ започели припреме не само
за просејавање катализатора, него и за ремонт, како бисмо урадили многе друге веће
послове које не можемо за један дан. На
пример, уградићемо четири нове пумпе за
киселину које су дошле из Кине. Ремонт се
планира у октобру, а до тада треба да направимо план и програм рада и људства.
За нас је, такође, веома важна и временска
прогноза, односно метеоролошке прилике.
Наиме, није препоручљиво да се катализатор сеје када пада киша или снег, јер је веома осетљив на влагу, па и о томе морамо

водити рачуна – нагласио је управник Сумпорне.
Алексов додаје да у комшилуку ниче
нова фабрика сумпорне киселине која се
убрзано гради у последње време. Сличног
је капацитета као и ова, али биће и одређених измена. – Сада "вучемо" гас директно
са конвертора, а у новој неће бити тако
него ће постојати филтер, па ће гас бити
"чистији". Планирано је да се изгради постројење за пречишћавање гаса који после
прераде код нас у фабрици треба да изађе
на димњак. Реч је о тзв. десулфоризацији
("скидању" сумпора) и онда ће гас ићи на
димњак са много мање ппм-а, што је добра ствар и за фабрику и за околину (екологију). У Сумпорној треба да се уграде и
шест нових мокрих електрофилтера (сада
их има четири и биће склоњени), па ће сви
гасови и са флеш-пећи и са конвертора у
Топионици да "иду" у нове филтере, а онда
ће се из њих "делити" гас за стару и нову
фабрику. Овде ће се направити и фабрика за прераду воде. Сада је имамо, али је
старијег датума (из 80-их година прошлог
века), недовољног је капацитета и технолошки застарела.
Ј. Станојевић

Са повећањем производње у Компанији превози се и више терета

Старе локомотиве вапе за подмлатком

公司将因产能增加而加大货物的运输需求

迫切需要全新火车运输

Од три мале, дизел-електро локомотиве (снаге 300 КС) и три велике, дизел-хидрауличне (снаге 650 KS), почетком августа радила је само по једна. - Мале превозе анодни
бакар од Топионице до Електролизе и ретурни бакар од Електролиза до Топионице, а
велике "увлаче" увозни концентрат. – И. Недељковић: За опстанак железничког саобраћаја неопходна је комплетна реконструкција и хитна модернизација железничке
мреже, локомотива и скретница, као и превентивно одржавање
ТРАНСПОРТ ТИР-А – Поред застарелости
железничке мреже (потиче из 50-их и 60их година прошлог века), као други горући
проблем у одељењу железничког саобраћаја
Транспорта ТИР-а издваја се времешност
и дотрајалост локомотива. Од три мале,
дизел-електро (снаге 300 КС) и три велике,
дизел-хидрауличне (снаге 650 КС), почетком
августа радила је само по једна, због тога
што за њих нема делова на тржишту, па су
компанијски превозници били принуђени
да неисправне склопове шаљу на оправку у
неку од фирми за репарацију. А, железнички
саобраћај, практично, повезује и опслужује
производни процес у целој Компанији. Примера ради, ове две локомотиве месечно "превуку" 11.000 тона анодног бакра, 2.000 тона
ретура, 33.000 тона сумпорне киселине и око
30.000 тона концентрата који дође у круг.
Одељење ради свакодневно у све три смене
- мале локомотиве превозе анодни бакар од
Топионице до Електролизе и ретурни бакар
од Електролизе до Топионице, јер велика ло-

комотива због свог габарита не може да уђе
у погон. Али, ту постоји и обратни проблем
– мале локомотиве не могу да извуку толики терет. Друга категорија, "јаче" локомотиве су ангажоване у "увлачењу" концентрата
пристиглог из Рудника бакра Мајданпек,
увозног из Бугарске и луке Бар, као и у "увлачењу" и отпреми сумпорне киселине за
Прахово, а у зимнском периоду и угља за потребе Енергане. Посла на претек, а Драган
Живаљевић, руководилац РЈ Одржавање у
Транспорту ТИР-а, подсећа да су дизел-електро локомотиве направљене давне 1959,
а дизел-хидрауличне у периоду од 1974. до
1979. године.
- Францука фирма која је производила дизел-електро локомотиве не постоји
још од 1978, тако да се ни њени витални
склопови не могу наћи на тржишту. То
решавамо тиме што оправљамо дизел-моторе и генераторе, али су нам проблем
велики компресори. Дизел-хидрауличне
локомотиве су рађене по источнонемачкој

За велике, дизел-хидрауличне локомотиве нема делова на тржишту
лиценци, а ниједна од тих фирми, такође,
више не постоји. Главне преноснике још
увек можемо да поправљамо, али не и осовинске. Сналазимо се тако што их узимамо од локомотива које су расходоване (из
Смедерева, "Еликсира", "Зорке"), јер све
наше што смо имали већ смо искористили.
Остала су два ремонтера у Србији - "Шинвоз" из Зрењанина и МИН Локомотива из
Ниша. И у нашој радној јединици је старосна структура радника веома неповољна,
ускоро ћемо остати и без бравара, механичара. За две године више неће имати ко
да поправља локомотиве, а период за осопобљавање младих људи који би се тиме
бавили је веома дуг – рекао је Живаљевић.
Иван Недељковић, управник Транспорта ТИР-а, подсећа да су компанијски превозници још 2014. године кренули у израду
акта за коришћење индустријског колосека
по обавези коју овај услужни погон има у

складу са Законом о железници. - Акт је
урађен, али није усвојен, пошто немамо сагласност Дирекције за железнице Србије.
Предлажемо да Компанија што пре потпише уговор о одржавању индустријског
колосека, "уђе" у куповину нових локомотива и склопи уговоре са фирмама које ће
бринути о њима. За опстанак железничког
саобраћаја неопходна је комплетна реконструкција и хитна модернизација железничке мреже, бар пролазних колосека који
имају додирних тачака са сваким погоном
у Компанији, локомотива (снаге преко 650
KS), које нам задовољавају критеријуме,
и скретница, као и превентивно и корективно одржавање железничких средстава.
То све треба уредити и тако обезбедити
сигурност за будући рад, јер са повећањем
производње свакако долази и до већег превоза терета.
Ј. Станојевић
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Металурзи и августа бележе узлазни тренд производње

Нормативе "држе" под контролом
冶炼厂八月份生产继续呈上升态势

成功把控单耗
За 25 дана осмог овогодишњег месеца топионичари дали 7.607 тона анодног, електролизери 5.400 тона катодног бакра и "сумпораши"
24.000 тона киселине. - Временско искоришћење топионичких агрегата достигло 96 процената. - Разлика између створеног и претопљеног хладног материјала 300 тона. – Од почетка рада постројење за третман отпадних вода Електролизе "вратило" у производњу 14 тона
"црвеног" метала

Проценат добрих анода скоро стопостотан
ТИР. – За 25 дана августа у Топионицу је
стигло 21.433 тоне домаћег концентрата бакра, са 3.798 тона "црвеног" метала,
од чега 8.867 тона из Рудника "Велики
Кривељ" (1.560 тона бакра), 11.070 тона
из Рудника бакра Мајданпек (1.850 тона)
и 1.480 тона из Јаме (388 тона). Такође је
допремљено и 11.000 тона увозне сировине, 3.000 тона концентрата шљаке, као и
1.840 тона хладног материјала. Један део
концентрата смештен је у складиште, а
други на поље број један и два, одакле је
директно транспортован до постројења
за сушење и прераду у флеш-пећи. ФСФ је

Бобан Тодоровић
радила стабилно. Топионичари су у овом
периоду прерадили укупно 27.000 тона
концентрата бакра, односно 31.000 тона
шарже (са просечним садржајем "црвеног"
метала од 21 процента). Садржај бакра у
бакренцу износио је 56,67 одсто, а у шљаци 1,48 посто. Забележено је временско

искоришћење топионичких агрегата од 96
процената, што говори и да је потрошња
нормативног материјала (кисеоник, мазут)
била под контролом и није "искакала" изнад планираних вредности.
У том периоду, како нам је 26. августа рекао Бобан Тодоровић, заменик
директора ТИР-а за производњу, било је
повремених проблема са системом за шаржирање флеш-пећи, парним сушачем и камионима за превоз течне шљаке, тако да ће
ови елементи, који су утицали на смањење
дневне прераде, бити приоритетни за решавање у наредном периоду, како се не би
понављали. Радили су конвертори број три
и четири, а ових дана само "тројка", док се
"четворка" спрема за делимични ремонт.
Конвертори су укупно обавили 64 операције. Претапано је 35 тона хладног материјала по конверторској операцији током
рада на шљаку и 34 тоне хладног бакра.
Када је реч о раду конверторског одељења,
главни задатак у наредном периоду сигурно ће бити смањење разлике између количине створеног и претопљеноиг хладног
материјала (ових дана она достиже 300
тона). У функцији су биле анодне пећи
број два и три. Топионица је у овом периоду произвела 7.607 тона анодног бакра,
при чему је проценат добрих анода скоро
стопостотан. Топионичари очекују да крај
осмог овогодишњег месеца дочекају са билансом од 10.100 тона.
- У овом периоду није било повреда
на раду. Услови за рад су отежани због
високих температура амбијенталног ваздуха. У овим сложеним тренуцима покушавамо да емисију сумпор-диоксида
сведемо у прописане границе. Познато
је да током реконструкције топионице
није урађено ништа на изради система за

сакупљање фугитивних гасова – рекао је
Тодоровић.
Фабрика сумпорне киселине је "пратила" рад Топионице и, по речима нашег
саговорника, циљ је да се задржи висок
степен конверзије који је ових дана изнад
98,5 процената. За 25 дана августа продуковано је 24.000 тона монохидрата, и то
доброг квалитета. "Сумпораши" очекују да
крај месеца заврше са око 30.000 тона киселине. Проблем представљају повећани
отпори у првој и трећој етажи контактног
котла. Остала опрема, као и постројење за
пречишћавање отпадних вода, које третира воде из скрубера, радили су добро, па
је квалитет воде која се поново рециклира
преко борске флотације задовољавајући.
У Електролизи су радиле 932 ћелије.
Максимални број електролитичких ћелија
које се могу ангажовати је 980, тако да је
попуњеност овог погона добра, а има довољно расположивих и за повећан ниво
производње који се планира до краја године. За 25 дана августа продуковано је 5.400
тона катодног бакра, а очекивани августовски биланс је око 7.300 тона. Квалитет произведених катода је добар, као и квалитет
анода које "улазе" у погон електролитичке
рафинације. Пробно постројење за трет-

Квалитет произведених катода је добар
сложен рад једне филтер-пресе (од две)
која у овом тренутку представља "уско
грло". Половином септембра очекује се
долазак филтер-пресе из Кине, када ће се
убрзати и олакшати процес производње и
још бољи резултати у овом погону.
Стара Енергана у овом тренутку располаже са два котла (број пет и седам) из
1957. године, па мора да се одржавају што
боље до изградње новог на природни гас
(очекује се септембра идуће године). Ниво
воде у Борском језеру био је на 2,4 метара
испод тачке прелива.
Главни задатак Транспорта ТИР-а је
железнички и друмски превоз. Чак и у
овим сложеним околностима превозници
испуњавају све задатке и уредно дистрибуирају, како друмским тако и железничким

У Електролизи су радиле 932 ћелије
ман отпадних вода Електролизе, које је
стартовало почетком јула, "прикупило" је
до сада 14 тона бакра и "вратило" у процес.
Погон за производњу племенитих метала
(Златара) је радио стабилно. Иако је реч о
дотрајалој опреми, старој преко 50 година,
постиже добре резултате на искоришћењу
племенитих метала. За 25 дана августа
прерађене су 22 тоне анодног муља, па се
крајем месеца очекује планирана производња злата и сребра. Овдашњи запослени
улажу изузетне напоре да би превазишли

саобраћајем, све количине које су на располагању. Десет нових камиона (носивости
25 кубика) су у добром стању. Овде покушавају да и осталу утоварну механизацију
одржавају исправном, како би ефекти рада
ових камиона били максимални. Једино
слабо место у овом тренутку, по речима
Тодоровића, представљају локомотиве за
транспорт анода, ретура, концентрата и
сумпорне киселине.
Ј. Станојевић
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Додатна едукација спречава ширење епидемије

Знање "убија" вирус
进一步进行疫情防控教育

用知识战胜病毒
У складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад и спречавање, појаву и ширење епидемије заразних болести,
сачињен План превентивних мера. - Неуобичајена обука, састављена од кратких видео записа који објашњавају како настаје, шта су изазивачи, како се шири корона вирус, шта може да доведе до заражавања, односно мере које треба спровести да се спречи ширење инфекције,
организује се за све запослене

Мајданпечки рудари поштују све прописане мере превенције
РБМ. – Сви запослени у Руднику бакра
Мајданпек од почетка августа пролазе посебну обуку за спречавање ширења заразних
болести, а самим тим и најактуелнијег вируса
COVID-19. Та активност реализује се у прописаним условима за ванреду ситуацију и
спроводи се свакодневно за групе од највише
пет лица. Осим запослених, похађају је и сва
трећа лица, односно они које пословне обавезе доводе у РБМ.

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад и спречавање,
појаву и ширење епидемије заразних болести,
које је за послодавце и запослене припремило
Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, требало је да послодавци
донесу план примене превентивних мера ради
спречавања појаве и ширења заразне болести
и отклањања ризика за безбедан и здрав рад
запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи

епидемију заразне болести. Подсећајући на ту
чињеницу Слободанка Ристић, представник
руководства за ИМС РБМ-а, са референцама
и у заштити животне средине и безбедности у
производњи, појашњава. - Преузела сам обавезу да урадим план, приступила одговорно
послу, како бих обезбедила испуњење услова које је поставило ресорно министарство,
односно Правилник. Све смо завршили на
време, поред плана донели и успутства за
рад запослених и тзв. трећих лица, односно добављача, испоручилаца и других који
обављају услуге и извршавају радне задатке
на локацијама РБМ-а. Исто се односи и на
наше стручне сараднике, будући да је ово
саставни део обуке из безбедности. Иначе,
свако ко прође обуку, дужан је да то потписом потврди, а то ће бити у Служби за безбедност и здравље на раду, као саставни део
већ поменутог плана, уз акт о процени ризика. Обука се спроводи у групама са највише пет запослених, како је и предвиђено мерама за превенцију. Мало је неуобичајена,
јер је састављена од кратких видео записа
који објашњавају како настаје, шта су изазивачи, како се шири корона вирус, шта
може да доведе до заражавања, односно
мере које треба да спроведемо, како бисмо
спречили ширење инфекције. Све је при-

Слободанка Ристић
казано кроз кратке видео клипове. Мислим
да је овакав приступ обуци опуштајући и да
слика у сећању остаје дуже него што би се
запамтила прича.
Обука ће се спроводити док буде потребе, јер, уз постојеће, долазе новозапослени
који, такође, треба да је прођу. Будући да је
велики број запослених на годишњим одморима, боловању и у изолацији, а свакодневно
се реализују по четири обуке, тешко је прецизирати када ће овај посао бити приведен
крају. Али, у РБМ-у су опредељени да све
мере Владе Републике Србије и захтеве Компаније у потпуности испоштују.

С. Вукашиновић

Служба обезбеђења и Полиција расветлиле крађу отпадног гвожђа из мајданпечког рудника

Плен пронађен, починиоце чека правда
马矿安全处与警察局共同查明马矿废铁盗窃案

已追回脏物并等待审判结果
На мети лопова били расходовани делови транспортног система ТС IV, вредни 55-60 хиљада динара. - Д. Грујић: Брзом и ефикасном акцијом наше службе и Полиције успели смо да пронађемо украдени материјал, а истражни поступак који је у току ће надлежнима дати
више детаља неопходних да се починиоци овог кривичног дела изведу на суд. - Запослени у београдском “Инекс плус” упозоравају да су
необезбеђени путеви кроз шуму, али и круг Рудника највећи проблем у чувању имовине РБМ-а
РБМ. – Да су запослени у служби “Инекс
плус”, која обезбеђује имовину Рудника
бакра Мајданпек, били у праву упозоравајући да су необезбеђени путеви кроз
шуму, али и круг Рудника највећи проблем
у чувању имовине и највећи „савезник“ лопова, показало се и недавно. Наиме, управо
ослоњена на ту слабост, догодила се крађа
која ће епилог добити на суду, будући да је,
како незванично сазнајемо, највећим делом већ расветљена, а украдени материјал
пронађен.
- У зони "Северног ревира", тачније
у непосредној близини места на којем се
некада налазио одлагач фазе IV, догодила се крађа материјала који је био расходован као отпадни. У питању су били
исечени делови расходоване опреме са
транспортног система, траке и одлагача,
који су остали тамо након што је највећи
део тог отпадног материјала већ преузела и отпремила фирма која га је купила
- објашњава Далибор Грујић, командир В
вода “Инекс плуса” Београд, јединице која
брине о обезбеђењу у РБМ-у. - У редовним
свакодневним обиласцима рудничког
круга посебну пажњу поклањамо такозваним отвореним путевима који зону
Рудника спајају са јавним саобраћајницама. Тако је и 13. августа патрола у редов-

ној контроли на отвореном путу према
магистралном Мајданпек - Кучево уочила трагове возила које је у зону рудника
ушло из правца Кучева и одатле однело
поменуто отпадно гвожђе. Одмах смо
контактирали запослене на Транспортном систему, обавестили полицију која
је обавила увиђај на лицу места, а убрзо
пронашла украдени материјал. Испоставило се да је правовремено реаговање
наше службе и Полиције било од пресудног значаја, тако да смо заједничком,
брзом и ефикасном акцијом успели да
пронађемо украдени материјал. Истражни поступак који је у току ће надлежнима
дати више детаља неопходних да се починиоци овог кривичног дела изведу на суд
и приведу правди.
Вредност лоповског плена је у овом
случају скромна, јер је у питању отпадни
материјал. Међутим, штета у крађама је
најчешће вишеструко већа од самог плена.
О имовини Рудника бакра Мајданпек брине јединица београдског “Инекс плуса” која
са 50-ак радника даноноћно обезбеђује
круг Рудника, контролише свих пет капија
и редовно спроводи патролну контролу.
С. Вукашиновић

Радници "Инекс плуса" у редовној патролној контроли
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Укинута ванредна ситуација због корона вируса у Бору

Мере остају на нивоу препоруке
波尔市宣布解除紧急状态

要求继续遵守防疫措施

Стручно-оперативни тим за хигијенско-епидемиолошке мере градског Штаба оценио
да је епидемиолошка ситуација на територији града доста повољнија него на почетку
увођења ванредне ситуације. – А. Миликић: Борани овог пута показали одговорност у
поштовању мера Владе Републике Србије, градског Штаба и епидемиолога, али и одговорност према себи и другима. – Грађанима се препоручује и даље ношење маске
у затвореном простору и јавном превозу, поштовање физичке дистанце и окупљање
до пет особа на једном месту. - Г. Јоксимовић: Иако сада нису обавезујуће, поново ћу
апеловати на грађане да се придржавају препоручених мера, јер су се досад показале
као ефектне
Последњих дана у Бору се бележи мали број случајева заразе вирусом COVID 19
БОР. – На предлог Стручно-оперативног
тима за хигијенско-епидемиолошке мере
Штаба за ванредне ситуације у Бору,
градски Штаб, на седници одржаној 17.
августа, донео је одлуку о укидању ванредне ситуације у Бору која је проглашена пре нешто више од месец дана. Одлука
је донесена, како је оценио стручни тим
борских здравствених радника, на основу повољне епидемиолошке ситуације, с
обзиром на то да се у последњих десетак
дана у Бору бележи мали број случајева
заразе вирусом COVID 19.
- Када говоримо о стању са корона
вирусом у Бору, епидемиолошка ситуација на територији града је доста по-

вољнија него на почетку увођења ванредне ситуације. Из тих разлога, а на
основу предлога Стручно-оперативног
тима, градски Штаб донео је одлуку о
укидању ванредне ситуације на територији града. У Бору данас имамо 20 особа које су позитивне на вирус COVID
19, са благом клиничком сликом, што
говори о томе да су Борани овог пута
показали одговорност у поштовању
мера Владе Републике Србије, градског
Штаба и епидемиолога, али и одговорност према себи и другима – рекао је
на седници Штаба градоначелник Бора
Александар Миликић.

СЕЋАЊЕ

Дана 25. 09. 2020. навршавају се две године од
како је отишао наш вољени

Како би се задржао тренд смањења
броја оболелих, Штаб за ванредне ситуације града Бора издао је препоруке
идентичне мерама које је републичка влада прописала уредбом. Њима се
препоручује грађанима и даље ношење
маске у затвореном простору и јавном
превозу, поштовање физичке дистанце и
окупљање до пет особа на једном месту.
На Грудном одељењу градске Опште
болнице тих дана налазило се 15 пацијената, од којих је двоје било позитивно на
COVID 19, док су се за три чекали резултати тестирања. Надлежни су позвали на
придржавање препоручених мера. – С
обзиром на смањен број новооткривених случајева вируса, као и на број
пацијената који се налазе на Грудном
одељењу, имамо разлога да будемо за-

довољни тренутном епидемиолошком
ситуацијом у граду. Иако сада нису
обавезујуће, поново ћу апеловати на
грађане да се придржавају препоручених мера, јер су се досад показале као
ефектне – изјавио је овим поводом др
Горан Јоксимовић, директор Опште болнице у Бору.
Од почетка епидемије у марту у Бору
је забележен укупно 271 случај оболелог
од COVID 19, 244 су се опоравили, док
је, нажалост, седам особа преминуло од
последица вируса. На територији града
је, до закључења овог броја, према подацима Завода за јавно здравље "Тимок" у
Зајечару, регистровано 14 особа позитивних на корона вирус.
Ј. Станојевић

Компанија испуњава своје обавезе према
локалној заједници

Асфалтирана аутобуска
станица у Мајданпеку
公司在当地社区履行社会责任

在马伊丹佩克市公交车站铺设沥青
"Закрпљено" око 2.600 квадрата, захваљујући чему ће кретање аутобуса и путника бити безбедније. – Вредност радова 5,6 милиона динара

Задовољни и возачи и путници

МИЛИНКО ЖИВКОВИЋ
Време које је прошло не умањује бол и тугу за тобом. Две године
сећање не бледи, бол не јењава, туга не пролази. Ти си увек у нашим мислима, срцу и души. Тешко је прихватити истину да тебе
више нема, јер нам недостајеш сваког дана све више. Тужан је овај
поздрав. Само је време прошло, туга остала. Вечно ћемо чувати
успомену на тебе и следити твој пут онако како си нас ти научио.
Волимо те, Милинко. Поносни смо што смо те имали.
Заувек твој син Миљан и супруга Љиљана

РБМ. – Реализујући уговорну обавезу према Arrivi, насталу још пре неколико година
када су, због потребе измештања корита реке
Мали Пек, део земљишта којим су располагали на Аутобуској станици у Мајданпеку уступили Руднику бакра Мајданпек, Serbia Zijin
Copper се побринула за асфалтирање аутобуске станице у граду под Старицом.
- Првог дана "закрпљени" су прилази
и перонски простори, тако што је уграђено
110 тона масе БНС 22 на већ припремљеним и изнивелисаним позицијама, да би
могао да се уради завршни доњи слој асфалта - објашњава Дарко Извонар, заменик

руководиоца Сектора за изградњу у РБМ-у. Асфалтирање ће бити завршено хабајућим
слојем АБ 11 на око 2.600 квадратних метара круга аутобуске станице у Мајданпеку и
уз уградњу предвиђених 300 тона асфалта.
Асфалтни слој је урађен са потребним
падом захваљујући којем ће се атмосферске
вода одливати у жељеном правцу, израђени
су сливници и уређени шахтови. Самим тим,
кретање аутобуса и путника требало би да
буде безбедније, јер се на овај начин решава
проблем рупа, бара и блата на прилазу перонима. Путници, међу којима нису малобројни запослени у Компанији, али и други
становници Мајданпека задовољни су због
асфалтирања аутобуске станице. Овај потез
посебно је обрадовао возаче аутобуса, јер је
последњих година стање било непримерено
потребама, што је било видљиво посебно у
време најгушћег саобраћаја - у "шпицевима"
везаним за доласке и поласке "сменских" аутобуса.
Вредност посла је 5,6 милиона динара.

С. Вукашиновић
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Колектив

Одлична сарадња Serbia Zijin Copper и Дебелог Луга

Злато сигурна имовина – унца 2.000 долара
黄金为稳定的避险资产—一盎司2000美金
Пандемија корона вируса
покренула је нову златну грозницу.
За златом је јагма, а цене премашују
историјске максимуме – унца кошта
око 2.000 долара. Злато купују јувелирнице и централне банке широм
света. Подаци Светског савета за
злато показују да су само Немци
у првој половини године купили
83,5 тона злата, претекавши у томе
Кину. На берзама се калкулише да
би цена унце злата, која тежи 31,1
грам, са 2.000 долара до краја године могла да скочи на 4.000 долара.
Аналитичари не споре тражњу, али
су у прогнозама умеренији. "Велики
инвеститори и инвестициони фондови доста улажу у злато и они су сада ти покретачи и сила која
гура цену навише. Реално је очекивати, да кажем технички гледано, до краја ове године да би се могла
достићи нека максимална цена 2.200-2.300 долара", каже Александар Завишић, инвестициони саветник "Капитала РС".
Цену злата гурају велике количине свежег новца на глобалном финансијском тржишту и геополитичке трзавице великих светских сила на релацији Вашингтон-Пекинг. А даљи раст, упућени
кажу, диктираће развој вакцине против корона вируса. "Из простог разлога што постоји на тржишту
једна велика неизвесност, не зна се колико ће ова криза трајати, колико ће бити утицај другог епидемиолошког таласа на глобалну привреду са друге стране", каже Бојан Станић, помоћник директора за
аналитику у ПКС. Према његовим речима, овај благи раст привредне активности у појединим земљама, аналитичари сматрају да је последица реотварања него реалног опоравка привреде. Да је злато
сигурна имовина потврђују и чињенице да се највеће светске компаније и најбогатији инвеститори
окрећу управо улагању у руднике тог вредног "жутог" метала.

Механизација
Компаније чисти
корита река
塞紫铜与Debeli Lug 公司合作良好

使用该公司设备清理河床
Ангажовањем утоваривача успели да уклоне корење дрвећа, бусење растиња, прошире и продубе корито Тодорове реке. - Корита Тодорове, Црне и реке Пек морају се уредити, како се при обилнијим падавинама не би стрепело од поплава и прекида у одвијању
саобраћаја
ДЕБЕЛИ Луг. – Настављајући лепу,
обострано корисну сарадњу са Serbia
Zijin Copper , мештани Дебелог Луга,
села лоцираног уз сам круг Рудника бакра Мајданпек, средином ав-

дубимо корито - саопштава детаље
Драган Иљенкаревић, одборник из
Дебелог Луга. Подсећа да посла има
још, јер на другој страни села и Црна
река је приликом поменуте поплаве,

Извор:РТС

IZ STAROG ALBUMA
Може ли борско злато бити "финије"?
翻阅旧相册：波尔制造的金的纯度会有所提升吗？

"Колектив" је у броју од 24. маја 1968. године објавио занимљив текст о новој технологији добијања злата у Бору, под
насловом "Може ли борско злато бити "финије"? "Структура полазне сировине (анодни муљ) из које се производи злато у
борској златари негативно се одражава на финоћу овог племенитог метала. Произвођачи злата у Бору кажу да присуство
неких ретких метала у анодном муљу (телур, паладијум и други) "обара" квалитет њихових производа, а самим тим се и
на одређен начин негативно одражава на њихову цену. Садашњом технологијом добијања злата путем једностепеног или,
како у златари кажу "мртвог" таложења, не може да се добије злато боље финоће од 99,6 процената. Управо то је изазвало
интересовање стручњака златаре и њихов вишемесчни рад је дао одређене позитивне резултате. На помолу је, дакле, нова
технологија или боље речено усавршавање постојећег начина производње овог племенитог метала. Овај нови начин таложења златоносних честица, са којим се експериментисало у току читавог прошлог месеца у златари, оправдао је вишемесечне напоре стручњака. Анализе су су показале да се финоћа злата побољшала, у односу на досадашњу, за око 0,3 процента.
Наиме, до сада је процес таложења "чекао" да се из анодног муља "извуче" и последња златна честица. Ово чекање
које је било дуго односило је и неке друге ретке метале, који су заједно са одливеном златном полугом, неповратно одлазили.
Губило се, дакле, на две стране – у квалитету (финоћи) злата и у другим ретким металима. Да до овога убудуће не би више
долазило, стручњаци покушавају, а на путу су да у томе и успеју, да садашњи пут таложења поделе на два дела. Њихове
анализе кажу да први део таложења честица злата треба да траје све дотле док са њима не почну да се мешају честице
других метала. Екстракцијом оног талога који у себи садржи, поред злата и поменуте метале, дошло би се до жељеног циља."
Ј.С.

Чишћење корита Тодорове реке

густа реализовали су велику акцију
чишћења корита Тодорове реке и отклањања последица великог јунског
невремена. Ангажовањем механизације Компаније, са обала је ишчупано
и уклоњено бусење и корење раније
попадалог и посеченог дрвећа, корито је очишћено, продубљено и проширено, како се убудуће са великом
кишом не би јављале поплаве. - Акцију отклањања последица великог
невремена које је протутњало пре
око два месеца започели смо раније.
Међутим, посла је пуно, јер су и Пек
и Тодорова и Црна река показали да
њихова корита морамо да очистимо
и уредимо да се не бисмо суочавали са нежељним последицама, поплављеним кућама, усевима, урушеним саобраћајницама - каже Саша
Панкалујић, мештанин Дебелог Луга.
Дебелолужани су пре извесног времена, колико је то било могуће, рашчистили обале Тодорове реке од ушћа у
Пек до железничког моста. - У претходним акцијама нисмо успели да
читав посао приведемо крају, јер је
за то била неопходна механизација.
Када је у помоћ притекао Zijin, који
тако остварује примерену сарадњу
са локалном заједницом, завршили смо чишћење. Омогућено нам је
ангажовање утоваривача којим смо
успели да уклонимо корење дрвећа,
бусење растиња проширимо и про-

такође, причинила штету која се мери
десетинама милиона динара (однела
мост, урушила пут). - Надамо се да
ће, ако затреба слична помоћ, људи

из Zijinа као и толико пута раније
показати разумевање и сагледати
оправданост наших захтева, будући
да стварно имамо одличну сарадњу.
С. Вукашиновић

