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Предговор

Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина и Одељење 
рударских и геолошких наука Академије инжењерских наука Србије организовали 
су националну Конференцију о подземној експлоатацију угља на тему:

Потреба активирања нових лежишта угља предиспонираних за системе 
подземне експлоатације у Републици Србији

са циљем да промовишу потребу интензивнијег развоја подземне експлоатације 
угља. Суорганизатори Конференције су ЈП ПЕУ –Ресавица, Институт за рударство 
и металургију – Бор и Инжењерска академија Србије, а покровитељи Министарство 
животне средине, рударства и просторног планирања Владе Републике Србије и 
Привредна комора Србије.

Конференција је одржана у Ресавици, дана 09.12.2011. године и истој је 
присуствовало 

70-так учесника из подземних рудника, рударских факултета, рударских 
института и Електропривреде Србије, те представници Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања, Привредне коморе Србије, Академије 
инжењерских наука Србије, Инжењерске академије Србије и ранији генерални 
директори ЈП ПЕУ за период 1998-2011. године. 

Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина са седиштем у 
Ресавици је најмасовније струковно удружење у области рударства у Србији, окупља 
и организује инжењере, магистре и докторе наука који се баве истраживањима 
и радом у областима подземне експлоатације минералних сировина, подземне и 
површинске градње, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду 
у рударству или заинтересовани за развој ове привредне делатности и органи 
удружења сматрали су својом обавезом да организују ову Конференцију.

Конференција је организована у време доношења кључних аката за рударску 
струку, новог Закона о рударству и геологији и Стратегије управљања минералним 
ресурсима  Републике Србије и у периоду када се очекује преобликовање државног 
привредног система пред надолазећим променама из ближег окружења и заједнице 
европских држава.

С обзиром на оцену да Република Србија припада групи земаља, енергетски 
релативно сиромашних и зависних од увоза, то је приоритетно рационално 
коришћење домаћих енергетских ресурса, првенствено угља и уљних шкриљаца, 
при чему незаобилазну позицију имају и подземни рудници.
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Рудници угља са подземном експлоатацијом представљају производне 
привредне објекте широко распоређене по територији Републике Србије и лоциране 
углавном у привредно неразвијеним подручјима и као такви су кључни за локалне 
заједнице у којем се налазе, јер запошљавају радну снагу, доприносе одржавању 
привредне активности и спречавају миграцију становништва ка већим урбаним 
центрима.

У сада активним лежиштима угља експлоатација се обавља од 50. до 158 
година,тако да је већина пред исцрпљењем резерви и неминовно је приступити 
активирању неког (неких ) од перспективних лежишта са већим резервама и 
природно-геолошким условима који омогућују примену савремених технолошких 
решења експлоатације. 

Овим ће се допринети и значајном  повећању капацитета производње из 
подземние експлоатације и побољшању економских перфоманси рудника.

Енергија добијена из угља је са нижом ценом коштања од енергије добијене из 
гаса и мазута, и таква тенденција ће се одржати и у наредном периоду.

На Конференцији је изложено 11. радова и захваљујемо се ауторима који су 
доставили квалитетне радове, који садрже резултате дугогодишњих истраживања 
и предлоге даљег рада у овој области засноване на богатом искуству у вођењу 
рударских предузећа.

За успешност овог скупа посебну захвалност дугујемо државном секретару за 
рударство др Златку Драгосављевићу и генералном директору ЈП ПЕУ Горану Бојићу, 
који су нам несебично помогли у организацији скупа и анимирању организација и 
стручних лица. Такође, захваљујемо се свим учесницима на Конференцији, а посебно 
Академицима Слободану Вујићу, Младену Стјепановићу и Миленку Љубојеву на 
подржци и активном учешћу у раду .

      Председник Организационог 
      одбора Конференције

      др Мирко Ивковић, дипл.инж.руд.
      виши научни сарадник
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Излагање радова - Др Златко Драгосављевић, државни секретар у Министарству животне средине, 
рударства и просторног планирања
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РУДАРСКА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ, СИСТЕМАТСКИ ИСКОРАК У 
ПОБОЉШАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА
Др Златко Драгосављевић, дипл.инж.руд.
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
E-mail:zlatko.dragosavljević@mre.gov.rs
Др Драган Златановић, дипл.инж.руд.
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
E-mail:dragan.zlatanovic@mre.gov.rs

ИЗВОД
У раду су приказане мере које државни органи предузимају и намеравају предузети у циљу развоја 

рударства Србије као веома значајне привредне делатности.
Кључне речи: рударство, инвестиције, минерални ресурси

 1. УВОД
Садашња, а посебно будућа реалност, захтевају да спознамо праве потенцијале 

рударства Србије, да се припремимо, да организовано, научно, стручно и са јасним 
стратешким опредељењима дефинишемо шта су нам je визија, мисија и циљеви 
које желимо остварити у наредном периоду у смислу рударске производње, 
тржишта, инвестиција и партнерства, власништва и реструктурирања у 
делатностима рудника и рударских радника.

За системски искорак у побољшању инвестиционог амбијента било је неопходно 
препознавање правог стања у рударству и проблеме са којима се рударске индустрија 
суочава, али и сагледавање и планирање могућег унапређења у свим аспектима које 
је окружују почев од регулаторног, тржишног, техничког, технолошког, финансијског, 
економског, социјалног и сл.

Развој рударске индустрије је најуже повезан са врстом, обимом и темпом 
промена у областима друштвено-економског окружења у Србији, а посебно у 
политици, економији, финансијама и др.

Стога се и Визија развоја огледа кроз призму савремене, високопродуктивне, 
технолошки унапређене, ефикасне, безбедане, поуздане, консолидоване, финансијски 
стабилне и тржишно позициониране рударске индустрије. Да она као таква 
представља снажан ослонац целокупном привредном развоју са значајним учешћем 
у индустријској производњи; да је визија развоја социјално прихватљива, политички 
одговорна и законодавно усаглашена са директивама и препорукама ЕУ.

Мисија развоја рударства у Србији огледа се кроз одрживо снабдевање 
тржишта минералним сировинама.

 2. ПОБОЉШАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА У 
РУДАРСТВУ
Као први корак у побољшању инвестиционог амбијента препозната је потреба 

за унапређење системског оквира, кроз израду и усвајање:
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 • Стратегије управљања минералним ресурсима у Републици Србији 
 • Минералне политике;
 • Новог Закона о рударству и геолошким истраживањима;
 • Измени постојећих и доношење недостајућих подзаконских аката у области 

рударства и геологије;
 • Имплементације европских директива везаних за област рударства.

Стратегијом управљања минералним ресурсима Републике Србије 
одређују се дугорочни циљеви развоја рударства и геолошких истраживања 
енергетских, металичних, неметаличних и техногених минералних сировина, 
подземних вода и геотермалних ресурса. Поред циљева, Стратегијом се одређује и 
пројекција потреба за свим врстама минералних сировина, развој сектора рударства 
и геолошких истраживања, као и пројекција увоза и извоза свих врста минералних 
сировина у Републици Србији, уз уважавање економских, еколошких и социјалних 
аспеката.

Минерална политика обухвата мере и активности које се предузимају ради 
остварења стратешких дугорочних циљева у области геолошких истраживања и 
експлоатације резерви свих врста минералних сировина и геотермалних ресурса, 
и то нарочито ради: сигурног снабдевања индустријских капацитета и тржишта 
Републике Србије свим врстама минералних сировина; примене најбољих 
савремених технологија при изградњи рудничке инфраструктуре и рударских 
објеката у циљу безбедности објеката и безбедности и здравља на раду; усклађивања 
и примене европских директива из области рударства и геолошких истраживања, 
а нарочито у области заштите радне и животне средине; промоције инвестиција и 
одрживог развоја рударске индустрије Републике Србије; стварања транспарентних 
и стабилних услова за инвестиције у рударству и геолошка истраживања; као 
и децентрализације у планирању и спровођењу развојних пројеката геолошких 
истраживања и рударства.

Нови Закон о рударству и геолошким истраживањима представља 
јединствен законски оквир за област рударства и геолошка истраживања; 
утврђује Минералну политику и Стратегију управљања минералним ресурсима у 
Републици Србији. Омогућава усклађивање законских решења са директивама ЕУ; 
хармонизацију класификације минералних ресурса и резеви минералних сировина 
са стандардима ЕУ (ПЕРЦ) и проглашење јавног интереса за минералне сировине 
од значаја за привредни развој Републике Србије. Јасније се дефинише управни 
поступак за примењена геолошка истраживања и експлоатацију и прописују 
услови поступања са напуштеним рудницима као и поступци рекултивације и 
ремедиације. Омогућује се пренос одобрења и осталих аката издатих од стране 
органа управе са једног на друго правно лице, а за минералне сировине за 
добијање грађевинског материјала, надлежност са Републичког и Покрајинског 
нивоа преноси се на локалне заједнице, док се пооштрава и акцентује одговорност 
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рударских предузећа. Уводе се и регулишу питања персоналних лиценци у области 
геолошких истраживања и експлоатације, а средства од накнаде за коришћење 
минералних сировина се наменски усмеравају. Оснива се Геолошки Завод Србије 
и ближе се дефинише поред књига исправа и централни информациони систем за 
геологију и рударство.

Квалитетном анализом могућих унапређења стања у рударству Србије 
прикупљен је  велики броја података о раду рудника, пословању, тржишту рударске 
производње, повезаности и функционисању сарадње са другим областима привреде, 
законодавном оквиру и регулативи, искуствима других земаља и постављен је 
дугорочни цељ који се огледа у повећању учешћа рударске индустрије Србије у Бруто 
Домаћем Производу са садашњих 2% на преко 5% до 2020 године.

 3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА РУДАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Као мере и програми до 2020 године, одређено је доношење стратешких, 

законских и подзаконских аката у области рударства у циљу усклађивања исте 
са европским законодавством; програми за повећање билансних резерви у циљу 
сигурног снабдевања тржишта минералним сировинама; програми супституције 
увоза угља у Републици Србији кроз подизање домаћих рударских капацитета 
из подземне експлоатације угља са садашњих 0,6 Mt на преко 1,5 Mt; очување 
производње обојених метала кроз увећање рударских капацитета са садашњих 
7,5 Mt руде бакра на преко 20 Mt и садашњих 0,3 Mt руда олова и цинка на преко 
1 Mt; повећање производње свих врста неметаличних сировина за 20 %; програми 
утврђивања могућности покретања производње код напуштених рудника и лежишта 
или њиховог трајног затварања, као и други.

Даљи привредни раст, као показатељ друштвеног и економског развоја, захтева 
све веће количине минералних сировина. Последица ове чињенице је да рударска 
индустрија као носилац управљања минералним ресурсима, у контексту енергетске 
независности земље и даљег економског и привредног раста, није ствар одабира, него 
неминовност. Могућност избора нуди се тек при одређивању модалитета, односно, 
начина на који ће се тај нужан предуслов нормалног функционисања данашњег 
друштва осигурати.

Стандардни одговор рударске индустрије на ове захтеве је рационално 
управљање минералним ресурсима у контексту одрживог управљања целокупним 
простором са свим његовим компонентама. При томе је основни циљ задовољење 
потреба за сировином, уз стално настојање да рударска делатност истовремено буде 
позитивни чинилац, обзиром на њен укупни утицај на животну средину и друге 
садржаје у простору.

 4. ЗАКЉУЧАК
Уз познавање геолошких потенцијала Републике Србије, као и потребе 

унапређења рада рударске индустрије, а узимајући у обзир турбулентна дешавања 
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на светском тржишту минералних сировина али и капитала, веома је извесна 
реализација реалне развојне опције. У овој опцији пројектован је неопходан 
развој сектора енергетских минералних сировина у циљу одржавања енергетске 
стабилности и независности државе као и неопходан развој сектора металичних и 
неметаличних индустријских и других сировина у домену већ покренутих пројеката 
иностраних компанија али и будућег планираног инфраструктурног развоја државе. 
Посебно треба истаћи, да се за све поменуте минералне сировине већ данас могу 
планирати, пројектовати и градити производни капацитети на експлоатацији, што 
само повећава поузданост ове развојне опције при чему побољшање инвестиционог 
амбијента игра кључну улогу.

 
  ВИЗИЈА РАЗВОЈА РУДАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ 
 • Савремено, високопродуктивно, технолошки унапређено, ефикасно и са 

стандардима ЕУ усаглашено;
 • Консолидовано, финансијски стабилно и тржишно позиционирано; 
 • Снажан ослонац целокупном привредном развоју са значајним учешћем у 

индустријској производњи;
 • Социјално прихватљиво и политички одговорно;
 • Безбедно, поуздано и усаглашено са директивама и препорукама ЕУ;
 • Део мреже европских рударских региона и лидер земаља западног балкана. 

МИСИЈА РАЗВОЈА 
Одрживо снабдевање тржишта минералним сировинама 
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМСКОГ ОКВИРА
(ПЛАН ЗА 2011-2012) 

 • Стратегија управљања минералним ресурсима у Републици Србији
 • Минерална политика 
 • Нови Закон о рударству и геолошким истраживањима
 • Измена постојећих и доношење недостајућих подзаконских аката у области 

рударства и геологије
 • Имплементација европских директива везаних за област рударства 

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА  МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА 
Стратегијом управљања минералним ресурсима Републике Србије, одређују 

се дугорочни циљеви развоја рударства и геолошких истраживања енергетских, 
металичних, неметаличних и техногених минералних сировина, подземних вода и 
геотермалних ресурса.

Стратегијом се одређује пројекција потреба за свим врстама минералних 
сировина, развој сектора рударства и геолошких истраживања, као и пројекција 
увоза и извоза свих врста минералних сировина у Републици Србији, уз уважавање 
економских, еколошких и социјалних аспеката.
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МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА
Oбухвата мере и активности које се предузимају ради остварења стратешких 

дугорочних циљева у области геолошких истраживања и експлоатације резерви свих 
врста минералних сировина и геотермалних ресурса, и то нарочито ради: 
 1) сигурног снабдевања индустријских капацитета и тржишта Републике Србије 

свим врстама минералних сировина; 
 2) примене најбољих савремених технологија при изградњи рудничке 

инфраструктуре и рударских објеката у циљу безбедности објеката и 
безбедности и здравља на раду; 

 3) усклађивања и примене европских директива из области рударства и 
геолошких истраживања, а нарочито у области заштите радне и животне 
средине; 

 4) промоције инвестиција и одрживог развоја рударске индустрије Републике 
Србије; 

 5) стварања транспарентних и стабилних услова за инвестиције у рударству и 
геолошка истраживања; 

 6) децентрализације у планирању и спровођењу развојних пројеката геолошких 
истраживања и рударства. 

НОВИ ЗАКОН О РУДАРСТВУ  И  ГЕОЛОШКИМ 
ИСТРАЖИВАЊИМА 
Основне карактеристике: 

 • Јединствен законски оквир за област рударства и геолошких истраживања;
 • Утврђује минералну политику и Стратегију управљања минералним ре-

сурсима у Републици Србији;
 • Усклађивање законских решења са директивама ЕУ;
 • Хармонизацију класификације минералних ресурса и резеви минералних 

сировина са стандардима ЕУ (ПЕРЦ);
 • Могућност проглашење јавног интереса за минералне сировине од значаја за 

привредни развој Републике Србије;
 • Јасније се дефинише управни поступак за примењена геолошка истраживања 

и експлоатацију; 
 • Прописује услове поступања са напуштеним рудницима као и поступци 

рекултивације и ремедиације;
 • Омогућује се пренос одобрења и осталих аката издатих од стране органа 

управе са једног на друго правно лице; 
 • За минералне сировине за добијање грађевинског материјала, надлежност са 

Републичког и Покрајинског нивоа преноси се на локалне заједнице;
 • Пооштрава се и акцентује одговорност рударских предузећа;
 • Уводе се и регулише питање персоналних лиценци у области геолошких 

истраживања и експлоатације;
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 • Средства од накнаде за коришћење минералних сировина се наменски 
усмеравају;

 • Оснива се Геолошки Завод Србије;
 • Ближе се дефинише поред књига исправа и информациони систем.

ДУГОРОЧНИ  ЦИЉ
повећање учешћа рударске индустрије Србије у ГДП
са садашњих 2% на преко 5% до 2020 године

ПЛАНИРАНЕ И ОЧЕКИВАНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ (2011-2020) 
Инвестиције у: 

 • Енергетске MS 2.300 М€
 • Металичне MS       225 М€
 • Неметаличне MS   350 М€

МЕРЕ И  ПРОГРАМИ ДО 2020 
 • Доношење стратешких, законских и подзаконских аката у области рударства у 

циљу усклађивања исте са европским законодавством; 
 • Повећање билансних резерви, и то: енергетских сировина за 10%, 

неметаличних минералних сировина за 20%, обојених метала за 10%;
 • Сигурно снабдевање постојећих и будућих термокапацитета, лигнитом са 

површинских копова Колубарског, Костолачког и Косовског угљеног басена; 
од 38 Mt на 50 Mt лигнита (без КиМ); 
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РУДАРСКА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ, СИСТЕМАТСКИ ИСКОРАК У ПОБОЉШАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

 • Програм супституције увоза угља у Републици Србији кроз подизање домаћих 
рударских капацитета из подземне експлоатације угља са садашњих 0,6 Mt на 
преко 1,5 Mt;

 • Очување производње обојених метала кроз увећање рудаских капацитета са 
садашњих 7,5 Mt руде бакра на преко 20 Mt и садашњих 0,3 Mt руда олова и 
цинка на преко 1 Mt; 

 • Повећање производње свих врста неметаличних сировина за 20 %;
 • Средњорочни план и програм отклањања штетних последица насталих 

експлоатацијом минералних сировина кроз  поступке рекултивације 
и ремедијације рударских објеката са аспекта техничке безбедности, 
поновне прераде или просторног планирања напуштених или затворених 
рудника. 

ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА УГЉА У СРБИЈИ 
 • Производња угља за широку потрошњу из домаћих ресурса (ровни, сушени, ..) 

– око 1,2 Мт годишње
 • Просечно увезено угља за широку потрошњу по години (2005-2010) - 0,5 Мт;
 • У 2011 забележен тренд раста увоза угља за широку потрошњу од 25%;
 • Потребе угља за широку потрошњу крећу се од 2,0 ÷ 2,2 Мт годишње;
 • Могућност супституције увоза угља производњом из домаћих ресурса од 0,8 

Мт до 1 Мт годишње.

СТРАТЕГИЈА РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈП ПЕУ 
Темељи нове Стратегије:

 • Засновани на принципу стратешког партнерства, односно заједничког улагања 
у нова предузећа са мешовитим државним и приватним капиталом.

 • Улагање стратешких партнера односило би се на термоенергетске капацитете 
и подизање технолошког нивоа рудника.

 • Улагање државе би се односило на створене и природне ресурсе, као и право 
на експлоатацију угља.

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ЈП ПЕУ 
 • УЉНИ  ШКРИЉЦИ АЛЕКСИНАЧКОГ ЛЕЖИШТА са садржајем уља 10-12%
 • ЛЕЖИШТЕ УГЉА ШТАВАЉ – ЗАПАДНО ПОЉЕ
 • ЛЕЖИШТЕ УГЉА СОКО
 • ДЕСПОТОВАЧКИ БАСЕН УГЉА

НОВА ЛЕЖИШТА КАО  ЗАМЕНСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 • ИСТОЧНИ ДЕО ЗАПАДНО-МОРАВСКОГ БАСЕНА (ЛЕЖИШТЕ УГЉА 

БАЈОВАЦ) – ЗАМЕНСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ИБАРСКЕ РУДНИКЕ
 • ЛЕЖИШТЕ УГЉА МЕЛНИЦА – ЗАМЕНСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ЈАСЕНОВАЦ
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 • Потенцијална лежишта
 • Ћириковац 
 • Пољана
 • Јерма .....



22  Национална Конференција о подземној експлоатацији угља, Ресавица, 09. 12. 2011.

ПОТРЕБА АКТИВИРАЊА НОВИХ ЛЕЖИШТА УГЉА ПРЕДИСПОНИРАНИХ СИСТЕМУ ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Излагање радова - Др Мирко Ивковић, Управа ЈП ПЕУ - Ресавица
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ПОТРЕБА АКТИВИРАЊА НОВИХ ЛЕЖИШТА УГЉА 
ПРЕДИСПОНИРАНИХ ЗА СИСТЕМЕ  ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Др Мирко Ивковић, дипл.инж.руд.,виши научни сарадник
ЈП ПЕУ-Ресавица, Управа ЈП ПЕУ
E-mail:mirko.ivkovic@jppeu.rs

ИЗВОД
Експлоатација угља подземним системом у активним лежиштима у Србији врши се у условима 

сложених природно-геолошких услова и уз застарелу технику и технилогију. Додатан отежевајући фактор 
је чињеница да су садашња лежишта активна од 50 до 158 година и да их је већина пред исцрпљењем 
резерви што изискује потребу изналажења заменских капацитета.

Отварање нових рудника односно активирање перспективних лежишта произилази из позиције 
угља као домаћег енергента за производњу електричне енергије, сировинске базе, рударске традиције, 
радне снаге и могућности производње већег дела рударске опреме у земљи. Држава треба да препозна 
свој интерес у овој производној делатности, путем запошљавања сопствене радне снаге, смањења увозне 
зависности енергената, регионалног развоја неразвијених подручја источних, западних и централних 
делова Србије, спречавања миграције становништва ка већим урбаним центрима и развоја пратеће 
индустрије (машинске, електро и хемиске) рударској делатности.

На основу дугогодишњег искуства и рада у рудницима угља са тешким условима експлоатације као 
и стечених сазнања о условима рада и  пословања подземних рудника угља у Србији и свестране анализе 
низа расположивих података израђен је овај рад, са циљем да се стручној јавности предочи садашње 
стање рудника и истакне потреба за активирањем неких од нових лежишта са већим резервама угља и 
могућностима примене савремених технолошких решења експлоатације.

 1. УВОД
Рудници са подземном експлоатацијом угља у Србији тренутно представљају 

производне погоне са ниском производњом. Целокупна производња рудника 
са подземном експлоатацијом обавља се у 8 рудника при чему су им опште 
карактеристике ниска производња, низак степен механизованости и високо учешће 
тешког физичког рада, што у укупном билансу даје неповољне финансијске ефекте 
пословања.

Тренд пада нивоа производње угља из подземне експлоатације вуче своје 
порекло још из 70-их година прошлог века, када се на рачун у то време „јефтине 
нафте“ пришло стихијском затварању рудника са подземном експлоатацијом 
и форсираној потрошњи нафте и нафтних деривата у индустрији. Изостанак 
концентрације производње, механизовања и осавремењавања технолошких фаза 
подземне експлоатације угља довели су до потпуне доминације производње угља 
из површинске експлоатације. Такође продор гаса и хидро енергије пољуљали су 
енергетску позицију угља из подземне експлоатације, али без обзира на наведено, 
подземни рудници ће и наредних деценија имати свој значај у енергетском билансу 
Србије. Ово му омогућава тржиште, квалитетни угљеви и значајне резерве 
предиспониране подземној експлоатацији, рударска традиција и изграђени рударски 
објекти.
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Природно-геолошки услови који детерминишу услове експлоатације у активним 
лежиштима угља сматрају се сложеним и карактеришу се следећим:
 - тектонски услови у готово свим лежиштима су сложени са израженим 

тектонским деформацијама чије су последице неправилни облици ограничених 
експлоатационих подручја са релативно кратким дужинама откопних поља и 
честим променама правца пружања и углова пада слојева,

 - према дубини залегања угљених слојева, већина лежишта припада групи 
рудника са средњом дубином експлоатације до 500 м, са ретким изузецима,

 - хидролошки услови су променљиви и ради се о малим приливима воде 
у подземне објекте, код чега је изузетак лежиште рудника „Штаваљ“ са 
приливом воде преко 5 м3/мин,

 - активна лежишта нису изражени носиоци метана. Нешто већа метанообилност 
је у лежиштима рудника „Соко“ и „Вршка Чука“,

 - у подини и кровини угљених слојева доминирају стене са преовлађујућим 
учешћем глиновитих компоненти, са ниским вредностима механичким 
својстава, што изазива бујање стена и деформације подграде изграђених 
рударских просторија,

 - квалитет угља се креће у широком дијапазону вредности са еколошки 
прихватљивим садржајем штетних компоненти и топлотним вредностима 
адекватним за примену у индустрији и широкој потрошњи. Угљени слојеви 
који су предмет експлоатације у активним лежиштима, изузев лежишта 
„Вршка Чука“, скони су самозапаљењу, а угљена прашина показује опасна 
својства.
Активне јаме отворене су различитим комбинованим системима отварања, при 

чему доминирају косе и хоризонталне просторије. Израда рударских просторија врши 
се полумеханизовано, применом бушачко–минерске технологије за ископавање, 
ручним утоваром у грабуљасте транспортере и подграђивањем са дрвеном односно 
челичном подградом, при чему се постижу ниски учинци у динамици напредовања 
што повремено доводи до дисконтинуитета радова откопавања због међусобне 
неусклађености.

Као основни системи откопавања сада се користе стубне и стубно-коморне 
методе (В, Г, Т и др) које карактерише:
 - широка примена због могућности прилагођавања геометрије радног фронта и 

тактике откопавања сложеним условима експлоатације,
 - ниска производност и продуктивност, потреба рада већег броја откопних 

јединица и деконцентрисаност рударских радова,
 - висок утрошак репроматеријала у процесу припреме и откопавања,
 - високо учешће припремних радова.

Системи транспорта у свим јамама су механизовани и чине их углавном 
системи тракастих и грабуљастих транспортера, у појединим и локомотивски 
транспорт, док системи превоза људи и допреме опреме и репроматеријала ни 
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у једној јами нису на адекватан начин решени што рударски рад чини тежим и 
нископродуктивним.

Степен истражености и степен упознатости услова радне средине је на 
релативно ниском нивоу, што у многоме отежава пројектовање и рационално вођење 
технолошког процеса експлоатације.

 2. СИРОВИНСКА БАЗА У АКТИВНИМ  ЛЕЖИШТИМА
У подземним рудницима угља у Републици Србији врши се експлоатација 

каменог , мрког и мрко-лигнитног угља, и очито је да се ради о висококвалитетним 
угљевима, а који се претежно користе у енергетске сврхе.

Сада су активна следећа лежишта, односно рудници угља (табела 1):

 • Алексиначки рудник је ван експлоатације, а особље је ангажовано на изради 
инвестиционих рударских радова у активним рудницима, до решења 
могућности експлоатације у Алексиначком лежишту угља и уљних шкриљаца.
Сада активним подземним рудницима угља припада сав сировински потенцијал 

Републике Србије који је по својим лежишним природно-геолошким условима 
предиспониран систему подземне експлоатације. При томе треба разликовати 
сировински потенцијал у активним лежиштима угља која су у фази експлоатације, 
потенцијална лежишта у којима није вршена експлоатација и сировинска база 
лежишта у којима су раније обустављени радови експлоатације. Према елаборатима 
о резервама угља и подацима из Књиге резерви угља у рудницима стање резерви на 
дан 31.12.2010.године дато је у табеларним приказима 2,3, и 4.
 • У регистру се за ова лежишта воде и резерве угља Ц2 категорије у величини од 

79.000.000 тона.
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Ове резерве представљеју геолошке резерве и требају бити умањене за 
експлоатационе губитке и губитке при преради. Такође ситуацију додатно усложњава 
податак да су у Елаборатима о резервама угља, резерве рачунате за дебљине слоја 
од 1 м па навише, а исправније је рачунати за слојеве чија је дебљина од 2 м односно 
3 м па више. Са наведеним умањењима стање резерви угља захваћених садашњим 
јамским отворима су знатно мање.
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 3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА ПОДЗЕМНЕ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У РУДНИЦИМА У СРБИЈИ
Развој подземне експлоатације угља у Србији потребно је усмерити ка 

механизовању и осавремењавању технолошких процеса у активним лежиштима угља 
са већим резервама и активирању неких од нових лежишта. Сада активна лежишта 
која су пред исцрпљењем резерви етапно довести до фазе затварања.

Рационализација система подземне експлоатације у активним рудницима 
угља у Србији треба се извести јачим увођењем механизације у основне и помоћне 
радне фазе и операције технолошког процеса, као и освајањем савремених метода 
откопавања. Анализа досадашње примене механизације у технолошком процесу 
активних јама указује да поред објективних фактора који се огледају у сложеним 
природно-геолошким условима експлоатације, велики утицај имају субјективни 
фактори садржани у неадекватном одржавању примењене опреме и механизације 
и веома ниском познавању услова за примену комплексне механизације, што 
доводи до брзог одустајања од осавремењавања и механизовања технолошког 
процеса.

У целокупном систему јамских производних објеката основни и полазни 
проблем је откоп, као најмања и базична производна јединица, те је зато проблем 
истраживања рационалних решења за методу и технологију  откопавања предуслов 
за оптимизацију њихових техничко-технолошких параметара. Увођење технологије 
механизованог откопавања применом комплексне механизације са самоходном 
хидрауличном подградом на широким челима већ више деценија је основни развојни 
правац у производњи угља подземним начином, са тенденцијом сталног развоја 
посебно новим конструкцијама опреме.

Механизовани комплекс на откопима је сложена, покретљива машинерија, 
са механичким, хидрауличним и електронским елементима, која у раду мора да 
издржава оптерећења јамског масива, да се не ломи и не деформише да осигурава 
радни простор и обезбеђује интензивно откопавање угља. Природне карактеристике 
лежишта су основа за избор  техничких решења и у том склопу постројења и опрема 
механизованог комплекса за све технолошке фазе и радне операције захтевају стално 
прилагођавање режима и организације рада условима радне средине.

Основни правци осавремењавања технолошких процеса експлоатације у сада 
активним рудницима обрађени су у овом делу, док ће се за нова лежишта та област 
посебно обрадити.

Досадашња искуства у примени различитих метода откопавања и сазнања о 
лежишним условима већег броја активних лежишта угља показала су да се лаки и 
покретљиви механизовани комплекси на кратким откопима (краћа широка чела) 
могу успешно применити у деловима јама Соко, Штаваљ, Стрмостен, Равна Река-
IV блок и Стара јама у Лубници.

У осталим јамама откопавање је ограничено на стубно и стубно - коморно 
откопавање, код кога се рационализација откопавања угља треба тражити у припреми 
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нове опреме за бушење, адекватном минирању (ДБМ) и полумеханизованом утовару 
ископине са мобилним машинама са даљинским управљањем.

Механизовано откопавање захтева и механизовану израду рударских просторија 
или значајно унапређену бушачко-минерску технологију, како би се одржао 
континуитет и пропорционалност откопних и припремних радова. Ово одмах за 
последицу има нужност  у осавремењавању система допреме репроматеријала, 
отпреме ископине и система превоза људи, тако да се шири простор осавремењавању 
технолошких фаза. Незаобилазан фактор је и осавремењавање система подгађивања 
и осигурања рударских просторија, посебно капиталних, које морају задржати своју 
функционалност за читав период употребе, без вишеструких реконструкција и 
додатних радова осигурања.

У систему подграђивања рударских просторија поред дрвене и челичне 
подграде у одређеним случајевима треба тежити широј употреби анкерне подграде 
и комбинованог система подграђивања челични оквири – анкери. За капиталне 
рударске просторије отварања у тешким геотехничким условима су потврђене 
предности примене торкретирања, посебно у јами „Јасеновац“.

За израду рударских просторија резањем производи се данас у свету низ 
континуалних машина, различитих конструкција и могућности. Ова технологија 
је до пре две деценије примењивана у неким рудницима у Србији и показала је 
своје предности у односу на класичну бушачко-минерску, код израде капиталних 
рударских просторија. С обзиром на широке могућности ових машина приоритетно 
је поново увести ову технологију за израду капиталних просторија посебно у 
јамама Соко, Штаваљ, Равна Река-IV блок, а размотрити могућност примене у јами 
Стрмостен с обзиром на преостали потребан обим израде капиталних просторија.

За припремне рударске просторије, код примене стубног и стубно- коморног 
откопавања преостаје примена класичне бушачко-минерске технологије, са 
напоменом да се рационализација треба тражити у дубини и распореду минских 
бушотина, начину пуњења и шемама минирања. У систему транспорта ископине, 
који се сада углавном врши системима грабуљастих и тракастих транспортера, 
ударни правац у рационализацији треба се усмерити ка даљинском управљању 
и надзору над овим системима, чиме ће се значајно смањити број радника на 
опслуживању система и повећати поузданост рада и снизити трошкови.

Допрема репроматеријала и опреме у рудницима се решава комбиновано са 
ужетним машинама или витловима по горњој  шини и двоколосечним пругама. 
Само је у јами „Источно поље“ – Боговина успешно у примени већ три деценије 
локомотивски транспорт по горњој шини. Овакав начин допреме треба се постепено 
уводити и у друге руднике.

Такође у случају набавке опреме механизованог комплекса за откопе, у тешким 
условима систем њихове допреме у јами решава се доњошинским постројењима.

Незаобилазан сегмент у процесу осавремењавања и механизовања технолошких 
процеса у рудницима је и решавање превоза људи до радних места у јами што је 



Национална Конференција о подземној експлоатацији угља, Ресавица, 09. 12. 2011. 29

Др Мирко Ивковић

данас у савременим рудницима у свету ефикасно решено и може се увести и у наше 
руднике.

Механизованост радних фаза у технолошком процесу подземне експлоатације 
угља захтева и нов приступ опслуживању, односно руковању и одржавању опреме. 
У првом реду рудници морају имати квалификовану и оспособљену радну снагу за 
ове радове и у сваком моменту залиху резервних делова, а прегледи и сервисирање 
опреме требају бити редовни и детаљни.

У области техничке заштите, односно заштите животне средине и безбедности 
и здравља на раду неопходно је осавременити постојеће системе даљинске контроле 
гасних, вентилационих и пожарних и унапредити контролу параметара угрожавања 
радне и животне средине.

 4. ОСНОВНЕ ПРИРОДНО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛЕЖИШТА УГЉА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЗА АКТИВИРАЊЕ
Кроз разматрања расположивих резерви угља за подземну експлоатацију 

полазни елементи су стање истражености и степен упознатости природно-геолошких 
услова у конкретним лежиштима.

Према расположивим подацима потенцијална лежишта у којима би се могла 
обновити експлоатација су Деспотовачки басен (Коса-Забела), Западно-моравски 
басен (Бајовац), Мелница, Пољана, Алексиначко лежиште, Драгачевски басен.

Поједини стручњаци су разматрали и могућности откопавања преосталих 
резерви угља на активним површинским коповима, а који се не могу ефикасно 
захватити системом површинске експлоатације. Једна од таквих локација за 
подземну експлоатцију је „Ћириковац“ у Костолачком угљеном басену.

Лежиште “Пољана” припада Подунавској угљоносној зони, односно јужном 
делу Костолачког угљеног басена који (у ширем смислу) захвата површину од око 
600 km2 на простору између река Дунав на северу, Велике Мораве на западу и Ресаве 
на југу,док је са истока ограничен кристалином Рама.

На слици 1. приказан је геолошки стуб целе Подунавске угљоносне зоне и 
стратиграфски положај угљених слојева лежишта Пољана у односу на остале 
стратиграфске чланове.

Резерве угља у лежишту “Пољана” утврђене су Елаборатом о класификацији 
и категоризацији резерви са стањем на дан 31.12.1982. год., које је Комисија за 
оверу резерви чврстих минералних сировина и подземних вода Републике Србије 
прихватила и потврдила резерве B и C1 категорије од око 62 милиона тона, од чега 
око 59 милиона тона билансних, при чему преовлађују резерве категорије B .

Лежиште угља “Мелница” налази се у сливу реке Млаве и представља 
део пространог Млавско-петровачког неогеног басена, који се на северу, према 
Пожаревцу наставља на Костолачки, а према југу на Деспотовачки угљоносни басен. 
Ово лежиште је у источном делу басена на око десетак километара североисточно 
од Петровца на Млави, у атару села Мелница. 
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Продуктивна серија је представљена глиновито-песковитим и лапоровито-
кречњачким седиментима са једним сложеним угљеним слојем.
 • Подина угљеног слоја представљена је разнобојним глинама, угљевитим 

глинама,песковитим глинама и глиновитим пешчарима. Непосредну подину 
чине глине, повремено и глиновити пешчари. 

 • Угљени слој је сложене грађе. Јаловина у угљеном слоју је заступљена у већем 
броју тањих прослојака дебљине од неколико центиметара, који се смењују са 
угљем а распоређени су у доњем делу слоја. Јаловина се местимично јавља и у 
појединачним прослојцима дебљине од 0,1 m до 1 m или у пакету дебљине од 1 
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m до 4 m која дели угљени слој на два огранка. Јаловину чине глине, угљевите 
глине, лапорац а ређе пешчар. Дебљина угљеног слоја је променљива. Најмања 
дебљина слоја утврђена бушењем износи 1,5 m а максимална 15 m укључујући 
и јалове прослојке.

 • Повлата угљеног слоја је углавном лапоровито-кречњачког састава а 
местимично, претежно у вишим деловима, пешчарског и туфозног састава. У 
непосредној повлати угљеног слоја је бели лапоровити кречњак

Лежиште мрко-лигнитског угља Забела-Коса, налази се у Деспотовачком 
неогеном басену, у Источној Србији, око 7 km од Деспотовца

Ободни делови и палеорељеф Деспотовачког басена изграђени су од творевина 
млађег Палеозоика и Мезозоика. Млађи Палеозоик је изграђен од творевина Карбона 
и Перма док је млађи Мезозоик изграђен од тријаских седимената.

Лежиште угља Забела-Коса чине два продуктивна угљоносна хоризонта са два 
угљена слоја који су означена са “Б” и “А2”, који уједно једини имају и значајнију 
економску вредност. 

У оквиру угљеног хоризонта “Б” развијен је истоимени угљени слој који се 
простире по читавом простору истраживаног лежишта Забела – Коса.

Јавља се у форми сложеног угљеног слоја дебљине до 5,5 m са знатном 
променљивошћу дебљине. Просечна дебљина слоја је 3,9 m. 

Непосредна подина слоја “Б” је представљена песковима и глиновито песковитим 
седиментима тортоно-сарматске серије. Непосредну повлату главног угљеног слоја 
представља сива, местимично сивозелена глина са прослојавањем угљевите глине 
и танких слојева угља, без економског значаја.

Просечна дебљина угљеног слоја “А2” на истраженом простору лежишта износи 
3,1 m. Развијен је као сложен угљени слој који у погледу дебљине, на истраженој 
површини, припада средње дебелим угљеним слојевима.
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Подина слоја “А2” је изграђена је од лапоровитих и песковитих глина, а 
непосредна повлата од сивих до зеленкасто сивих глина са прослојцима кречњака.

Прорачун резерви угља у лежишту Забела–Коса рађен је тако да су рачунате 
геолошке резерве оба угљена слоја (Б. Максимовић 1983, Н. Блечић 1986 год.), а 
након сагледавања и израде техничко-економске анализе (Петровић и Вучић, 1986) 
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добијене су и експлоатабилне билансне резерве угља у А2 и Б слоју у величини 
од 24.790.000 тона. Према прописаним посебним критеријумима за утврђивање 
и разврставање резерви угља у категорије и класе лежишта угља Забела-Коса код 
Деспотовца сврстано је у другу групу, другу подгрупу лежишта угљева. Припадност 
лежишта другој групи одређена је на основу сложености геолошке грађе, степена 
тектонске поремећености, као и променљивости истраживаних угљених слојева у 
погледу морфологије, дебљине и квалитета угља.

Западно-моравски угљоносни басен налази се у средњем току реке Западна 
Морава између Чачка и Краљева. 

На основу досадашњих сазнања о геолошкој грађи западноморавског басена, 
угљеним слојевима у њему и структурним карактеристикама, издвојено је више 
угљоносних подручја. Од њих су најперспективнија:

1) Мојсиње – Доња Горевница,
2) Доња Горевница – Мрчајевци,
3) Мрчајевци – Бечањ,
4) Бресница – Тавник – Лађевци,
5) Лађевци – Трњаци – Цветке и
6) Вапа - Слатина.
Првих 5 подручја налазе се у северном и североисточном делу басена и 

представљају један узани појас, који у западном делу има ширину од 200 до 500 m 
и дужину 4,2 km и пружа се у правцу З-И са падом према југу, док у источном делу, 
од села Бресница, појас савија ка југо-истоку у дужини од 5500 m и има нешто већу 
ширину него у западном делу. Подручје Вапа - Слатина налази се у јужном делу 
басена и обухвата појас ширне око 1500 m између пруге Пожега - Сталаћ и реке 
Западне  Мораве између села Заблаће, Вапа и Слатина. 

У табели 5. приказане су резерве угља угљоносних подручја (лежишта) западно-
моравског угљоносног басена. Приказ је урађен на бази елабората о резервама угља, 
који су рађени 1961. и 1964. (подручја Мојсиње–Д. Горевница, Бресница–Тавник–
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Лађевци и Лађевци–Трњаци–Цветке), 1983. (Мрчајевци–Бечањ) и 1987. (подручје 
Вапа–Слатина). 

Драгачевски басен, познатији као Драгачево, налази се на југозападу Србије 
између планина Јелице на североистоку и Драгачевских планина, као огранака 
Чемерна на угозападу, а на потезу од огранака Овчара на северозападу (село 
Дучаловица) до масива Троглава на југоистоку (село Каона). 

Басен представља котлину дугачку (око 35 km) и доста узану(око 5 km), која се 
пружа правцем СЗ - ЈИ, укупне површине од око 170 km².

Циклус седиментације у драгачевском басену започет је највероватније у горњем 
олигоцену - доњем миоцену, а завршен је у горњем миоцену. У литостратиграфском 
стубу слатководних наслага, према редоследу стварања могу се издвојити:

а) ртарска серија;
б) горачићка серија и
в) тијањска серија.
Свака од ових серија карактерише се својим литолошким саставом, положајем и 

грађом. Серије су међусобно одвојене дискорданцијама, а свака посебно представља, 
углавном, један потпуни басенски седиментациони циклус језерског типа.

У области Драгачева истражена су два лежишта угља – Тијање и Ртари, док су 
ретком мрежом бушотина констатована још четири угљоносна подручја: Тијањско 
Гариште – Врањица, Горачићи, Драгачица и Губеревци (Матино поље).

Истражене геолошке резерве угља Б+Ц1 категорије у лежишту Тијање, према 
Елаборату из 1986. године, су око 55 милиона тона од чега је око 11 милиона тона 
уврштено у ванбилансне резерве.

Укупне резерве подручја Драгачева, категорије Б и Ц1 износе око 62 милиона тона.
Алексиначко лежиште угља и уљних шкриљаца лежи у експлоатационом 

подручју Алексиначког рудника мрког угља на простору између Јужне Мораве 
и Моравице. Пружа се непосредно од града Алексинца у правцу ССЗ у дужини од 
око десет километара захватајући површину од близу 20 км2.

Алексиначко лежиште угља и уљних шкриљаца је део пространог терцијарног 
басена који лежи између кристалисаних масива Обле Главе, Буковика, Посланских 
планина и реке Јужне Мораве.

Главни угљени слој – који је откопаван има дебљину 2-6 м. Сложеног је 
литолошког састава и састоји од тврдог мрког лоптобиолита „гасног угља“ и јалових 
прослојака. Јалови прослојци су представљени глинцима, угљевитим глинцима и 
силификованим аргилитом „железаром“.

Угаљ аликсиначког лежишта спада у тврде мрке угљеве, финотракасте и 
полусјајне, мрког огреба, а прелом неравног са оштрим ивицама. Густина му је 1.350 
кг/м3, а влажност око 17%.

Угаљ алексиначког лежишта се састоји од већег броја мацерала, хумусног 
детритуса вишег и нижег ранга, кларита, хумусног гела, гелифицираног дрвенастог 
ткива и интертинита (фузинита, семифузинита, склеротинита).
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Уљни шкриљци – леже преко слоја угља, а испод серије лапорца. Средњи 
садржај уља у уљним шкриљцима износи 10,3%.

Генерално посматрано, дебљина серије уљних шкриљаца расте од југа ка северу, 
док садржај сировог уља опада у истом смеру. Уљни шкриљци садрже прослојке 
лапорца и глинца врло ретко пешчара.

Према доступним подацима преостале резерве А,Б и Ц1 угља након обуставе 
радова експлоатације износе 27,5 милиона тона, а резерве шкриљаца су процењене 
на нешто више од 2 милијарде тона

 5. ЗАКЉУЧАК
Из наведеног произилази несумљива чињеница да је у циљу развоја подземног 

угљарства, као привредне гране, неопходно осавременити технолошке процесе 
експлоатације у активним лежиштима са већим резервама угља и приступити 
планском активирању неког (неких) сада неактивних лежишта.

Степен упознатости природно-геолошких услова у овим лежиштима је доста 
различит, али углавном још увек у потпуности недовољан за доношење одлуке о 
могућностима примене савремене технологије експлоатације. 

Треба истаћи да су у највећем обиму геолошки истражена лежишта Забела-
Коса, Бајовац и Пољана.

Такође је неопходно интензивирати истраживања уљних шкриљаца у циљу 
провере могућности њихове валоризације.
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ИЗВОД
У овом раду обрађено је питање потенцијалности Сокобањског угљеног басена, у циљу потребе 

интензивирања истражних радова и њиховог проширења и ван граница садашњег експлоатационог 
подручја, како би се значајно увећале елабориране резерве угља.

На бази тако утврђених резерви може се пројектовати нови модел експлоатационих радова са знатно 
већим капацитетом производње у односу на постојећи.

Кључне речи: угаљ, рудник, подземна експлоатацији, истраживање

 1. УВОД
Општина Сокобања захвата површину од 512 км2 и има нешто преко 

20.000 становника. Основне привредне гране у општини су: рударство, туризам, 
угоститељство, пољопривреда и сточарство.

На бази до сада изведених геолошких истраживања на територији сокобањске 
општине утврђене су значајне појаве минералних сировина, веома значајних за 
индустријску производњу, међу којима су најзначајније: мрки угаљ (тренутно се врши 
експлоатација у РМУ „Соко“у Читлуку), каолинске глине, бентонитске глине, разне 
врсте кречњака и декоративног камена, кварцни песак, графити и др.

Рудник мрког угља налази се у атару села Читлука на 12 км регионалног пута 
Сокобања -Књажевац, у југоисточном делу Сокобањског терцијерног басена. У 
руднику „Соко“ врши се експлоатација квалитетног мрког угља више од 70 год. 
Рудник представља веома битан привредни ресурс за општину Сокобања, Тимочки 
регион и значајни енергетски потенцијал за државу Србију

Сокобањски терцијерни басен захвата површину од око 220 км2, припада 
територији општине Сокобања а ограничен је: са севера масивом Ртња, Голе планине, 
Јеловог дола и Слемена, са истока кречњачким масивима Крстатца и Шупљег камена, 
са југа масивом Девице и Озрена и са запада масивом Буковика.

Комуникационе везе рудника са другим центрима су релативно повољне. 
Асфалтним путем Сокобања-Алексинац, рудник је повезан са магистралним путем 
Београд-Ниш-Скопље, а преко Ртња магистралним правцем Параћин-Зајечар, а што 
омогућава несметани транспорт угља у сва подручја Србије.

 Географски положај лежишта рудника „Соко“ приказан је на слици 1.

 2. ПРИРОДНО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Геолошки састав и  грађа лежишта рудника „Соко“
Податке о геолошким истраживањима простора Сокобањског басена налазимо 

још у радовима Ј.Цвијића и П.С.Јовановића. Први званични подаци о рударским 
и геолошко истражним радовима се налазе у експозеу инг. Хермана  Ридигера  



Национална Конференција о подземној експлоатацији угља, Ресавица, 09. 12. 2011. 39

Мр Слободан Кокерић, Драган Јоковић, Илија Кнежевић, Ранко Радоја

1929 год. Бушење је изведено на простору насеља Истоци, а од рударских радова 
приказани су поткоп (ходници) у Црвеном Брегу и Сувом потоку.

Најстарије стене у подручју Сокобањског басена протерозојске и девонске 
старости чине теригени  седименти (шкриљци, пешчари, глине са танким прослојцима 
угља).Наредне млађе стене чине доломити, кречњаци, и друге карбонатно клистичне 
стене горње јуре, те доње и горње креде.

Најмлађи (терцијерни) део басена састоји се од језерских седимената моћности 
око 1000 м који су расчлањени у четири серије: 

-старопалеогена;
-читлучка угљоносна серија;
-врмџанска угљоносна серија и 
-серија кластита.
Основни елементи угљеног слоја су:

 • Просечна дебљина угљеног слоја  је 23,0 м.
 • Дубина  залегања угљеног слоја креће се од 50-1000 м.
 • Нагиб угљеног слоја: у правцу севера под углом од 250-450.

 
Читлучка угљоносна серија старости средњи миоцен - М2 лежи  трансгресивно 

преко старије подлоге. Серију изграђују глиновито-лапоровито-песковити седименти 
са слојевима угља.

У оквиру Читлучке угљоносне серије која је распростањена на територији 
угљеног лежошта „Соко“ и његовој широј околини, искључиво на бази литолошких 
карактеристика пратећих стена и угља издвојена су три хоризонта:  подински, 
угљоносни и  повлатни.

Подински хоризонт
Наслаге подинског хоризонта Читлучке серије, према подацима из бројних 

истражних бушотина и картирања јамских просторија, изграђене су од базалних 
конгломерата, сивих и жутих  слабо дијагенизираних пешчара, сиво-мрких не-
стратификованих песковитих глина и сивих песковитих лапораца са прослојцима сивих 
лапоровитих и угљевитих глина. Дебљина седимената овог хоризонта је 100-150 м.

Седименти подинског хоризонта на површини откривени су у јужним и југо-
источним приободним деловима лежишта у локалитетима: Река, Рујак, Изгаре, 
Гросздински поток, Левовик, Церовица, Орешац.

Угљоносни хоризонт
Угљоносни хоризонт  одговара главном (И) угљеном слоју , чија је дебљина 

променљива  од 6-43 м (просечна дебљина око 23 м). Слој пада у правцу севера 
под углом од 250-450, а пружа се правцем исток-запад. Слој мрког угља је најчешће 
раслојен јаловим прослојцима и слојевима , тако да носи обележје сложене грађе, 
мада се често испољава у виду две или три диференциране гране.
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Тако  сложене грађе, угљени је расчлањен на  три дела (одоздо навише)  и то:
 • доњи подински део  угљеног слоја (4-6 м), коме подину представљају угљевите 

глине из састава подинског хоризонта, а повлату глине од рудара назване  
„дебели материјал“

 • средњи део (12-14 м), коме се у  подини налази „ дебели материјала“(глина), а у 
повлати бели лапорац, познат као „белац“

 • повлатни, горњи  део угљеног слоја (6-8 м) представља завршни део слоја коме 
подину чини „белац“ (лапорац),а повлату  сиво-бели лапораца са шкољкама 
као непосредном повлатом главног угљеног хоризонта, односно почетним 
чланом повлатног хоризонта.

Повлатни (кровински) хоризонт
Повлатни хоризонт, почев одозго, изграђују сиво-жуте и мрко зеленкасте 

песковите нестратификоване шарене глине са прослојцима истобојних слабо везаних 
пешчара, затим сиви и сивозеленкасти услојени лапорци са прослојцима лапоровитих 
глина (у којима је присутна фосилна језерска фауна) и глиновити пешчари,  сиво-
зеленкасте лапоровите делимично угљевите глине са свитом танких угљених слојева 
од којих се по моћности издваја један слој чија дебљина варира од 0,5-3,0 м коме је дат 
радни назив „повлатни угљени слој“. Поменути угљени слој нема константно развиће 
на целој површини лежишта „Соко“, већ местимично потпуно исклињава или му 
се дебљина редуцира скоро за 2/3 у корист угљевитих глина. Дебљина седимената 
повлатног хоризонта је променљива и креће се у  границама од 50 м у маргиналним  
до  200 м у централним деловима лежишта.

У седиментима читлучке угљоносне серије налази се оскудна фосилна фауна 
искључиво слатководног типа, што указује да су ови седименти таложени у 
језерско-мочварној средини. На то указује и сам карактер седимената и присуство 
дебелих наслага угља у рејону угљеног лежишта „Соко“. Због присуства искључиво 
слатководне не карактеристичне фауне, старост серије се не може прецизније 
дефинисати. Средњемиоценска старост читлучке серије одређена је посредним 
путем, на основу суперпозиције наслага, обзиром да се њене творевине налазе испод 
седимената врмџанске серије чија је горњомиоценска –панонска старост одређена на 
основу конгеријске фауне, а затим и по великој сличности са седиментима Тимочког 
басена у којима су код Звездана пронађени остаци сисарске фауне, карактеристичне 
за горњи миоцен-хелвет. На сликама 2. и 3. приказани су геолошки стуб продуктивне 
серије, односно блок дијаграм угљеног слоја.

Квалитет и резерве угља
Угаљ из главног угљеног слоја лежишта “Соко” припада групи меких мрко-

лигнитских угљева средњег степена угљенизације.
Угаљ је црно-мрке боје, равног до слабо шкољкастог прелома са веома оштрим 

ивицама. Местимично се јасно уочава дрвенаста структура.
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Макро и микропетрографским испитивањима узорака угља утврђено је 
присуство хумусног детруита нижег и вишег ранга, гелифицираног дрвенастог 
ткива, хумусног гела и фузинијета.Присутни микролитотипови и мацерали су 
високог степена гелификације између који се јављају танки прослојци угљевитих 
глина, чија је дебљина испод  1 м.

Најзначајнији литотипови у слоју су : денсинит, улминит, антринит, липтинит, 
тексинит и др. Од јалових пратилаца најчешће је заступљена глиновита материја, а 
нешто ређе карбонат и пирит.

За праћење основних елемената “квалитетних” особина угља у лежишту 
се редовно раде хемијске и техничке анализе на узорцима узетих у процесу 
експлоатације и приликом истражног бушења.
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Средње вредности за комерцијлне класе угља су:
 • Влага% 19.22
 • Пепео%  11.83
 • Испарљиво %  35.80
 • Ц-фиx % . 34.47
 • Сагорљиво % . 70.62
 • Кокс % . 45.71
 • С-укупан %   1.70
 • ТЕГКЈ/кг  19.506
 • ТЕД на укупну влагу КЈ/кг    18.239
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Сагледавајући радове истраживања, отварања и откопавања лежишта и 
елабората o резервама,  стање геолошких резерви угља у Руднику “Соко” на дан 
01.10.2011.год  приказане су у табели 1.

Геолошке карактеристике и 3Д модел лежишта угља рудника „Соко“ приказан 
је на слици 4. 

 3. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ УГЉЕНОГ  БАСЕНА РУДНИКА 
„СОКО“
Сокобањски угљени басен захвата скоро једну половину територије општине 

Сокобања. Међутим од око 200 км2 колико се налази под неогеним наслагама, 
истражен је само мањи део истог, око 10 км2, са билансираним резервама од 60 
милиона тона у атару села Читлука односно крајњом источном делу басена.

Када говоримо о потенцијалности Сокобањског басена, треба нагласити да се 
иста базира искључиво на развићу „читлучке угљоносне серије“-средњи миоцен М2, 
са главним угљеним слојем који се годинама експлоатише у крајњем источном делу 
у лежишту рудника „Соко“. 

Млађа врмџанска серија такође има широко распрострањење, са локално 
развијеним слојем лигнита (дебљине 3,0-8,0 м, у атару села Врмџе-западни део 
басена), који  у овој фази са аспекта оцене  потенцијалности  ставља у даље  
приоритете.

С обзиром да се активни рудник „Соко“ налази у крајњем источном делу басена 
те да је исти делом истражен, или бар захваћен истраживањима чиме је потвђена 
потенцијалност тог дела басена. како је у претходном делу текста наглашено 
распрострањење читлучке угљоносне серије захвата читав простор Сокобањског 
басена, то ће  овде бити речи о „потенцијалности“о  два условно издвојена  дела  
басена.

Источни део у коме је на ширем простору утврђено присуство угља и
Западни део који није истраживан у коме није позната угљоносност. Према 

томе, читав сокобањски басен у погледу угљоносности може да се подели на два 
потенцијална простора:

- Угљоносни простор првог (I) приоритета- простор источно од Сокобање и 
- Угљоносни простор другог (II) приоритета- простор западно од Сокобање 
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Угљоносни простор I приоритета (источни део)
Овај део басена се издваја као простор првог приоритета са аспекта истражености 

и захвата површину од око 80 км2. 
Јужна граница овог простора дефинисана је јасним контактом неогена и обода 

басена који се приближно поклапа са трасом реке Моравице; северну границу чине 
обронци Крстатца, Слемена и Ртња; западну границу условно чини Николичевска 
река, Превалац-Сокобања; источна граница се зауставља на простору Левовика. 

 С обзиром на присуство угљеног слоја и дебљину неогена и истражености овај 
простор I приоритета смо поделили на два мања дела:

а) Источни део
б) Западни део
а) Источни део захвата простор око 30 км2, источно од Сеселачке реке до 

Левовика. На овом простору се налази активни рудник „Соко“. На истом су 
билансиране резерве од око 60 милиона (А+Б+ Ц1) и резерве Ц2 категорије од око 
140 милиона тона (бушотина КМ-208, атар села Богдинац) на северу.

б) Западни део захвата простор западно од Сеселачке реке (око 50 км2) до Сокобање.
Наше уверење је да се присуство главног угљеног слоја у источном делу 

басена на  дубини од 50-1000м које смо издвојили као I приоритет (потенцијалност) 
са аспекта наставка истраживања и даљег развоја и повећања производње, може 
сматрати потпуно извесним и реалним на читавом овом простору а што ће обезбедити 
значајно веће количине угља од оних које се наводе у овом раду.

Угљоносни простор II приоритета (западни део)
Потенцијални простор II приоритета –западни део басена захвата простор  од 

преко 100 км2, од Сокобање до Бованског језера а није значајније истраживан па  
стога за њега нема довољно података о правој  и реалној оцени потенцијалности.

Ипак чињеница да је на више места овог простора утврђено и регистровано 
постојање „млађе врмџанске серије“ са слојевима лигнита а у неким (мали број) 
бушотина и део „старије читлучке серије“ што упућује на закључак да се и на овом 
простору може очекивати присуство главног угљеног слоја.

Ради провере потенцијалности овог дела басена урађен је пројекат „Основних 
истраживања угља у Сокобањском терцијерном басену“ са планом да се до 2014 
године на сваком потенцијалном простору избуши по једна бушотина са 800 м, а на 
основу чега би се усмеравали будући истражни радови.

 5. ЗАКЉУЧАК
На основу до сада изведених истражних  радова и расположивих података, може 

се закључити да је цео басен продуктиван, али да се о стварној економској вредности не 
може ништа одређеније рећи јер је степен истражености басена веома низак (истражена 
површина 10 км2 ). Досадашња истраживања су претежно концетрисана око простора 
постојећег рудника што је разумљиво са сапекта обезбеђења резерви за текућу производњу.
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Даљим истражним радовима на ширем подручју, знатно би се повећала 
потенцијалност Сокобањског басена. На тај начин би се ово лежиште уврстило у 
категорију већих лежишта угља у Србији, и као такво представљало би значајан 
енергетски потенцијал.
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ДАЉИ ПРАВЦИ УНАПРЕЂЕЊА ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У 
СЈЕНИЧКОМ УГЉЕНОМ БАСЕНУ
Менсуд Турковић; Драгомир  Букумировић; Гојко Радека; Сафет Мушовић
ЈП ПЕУ-Ресавица, Рудник „Штаваљ“-Сјеница
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ИЗВОД
На основу спроведених истраживања и искуства стечених досадашњим радовима експлоатације 

угља у Сјеничком басену неспорно је да се капацитет производње може значајно увећати уз предходно 
решавање питања изградње термоенергетског објекта. Резерве угља и релативно повољни природно-
геолошки услови који допуштају примену високопродуктивних механизованих технолошких решења, 
што овом руднику даје низ компаративних предности у односу на остале руднике угља у Србији.

Кључне речи: угљени басен, рудник угља, подземна експлоатација, сагоревање угља, термоелектрана

 1. УВОД
Геолошка истраживања ширег подручја Сјеничког басена утврдила су значајне 

резерве квалитетног мрколигнитског угља које представљају озбиљан енергетски 
потенцијал и сировинску базу за изградњу рудника са јамском експлоатацијом већег 
капацитета за услове Србије.

Садашњи степен истражености Сјеничког басена са неоспорно доказаним 
резервама квалитетног угља, потврђује  да је ово лежиште  угља, једно од   
најперспективнијих у Републици Србији за јамску експлоатацију.
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Сјенички угљоносни басен налази се на југозападу  Србије. Укупна површина 
басена износи око 150 км², на надморској висини од 950 до 1100 м. Неколико река 
пресеца терен басена, где је највећа река Вапа која се северно од Сјенице улива у 
реку Увац. Саобраћајне везе су доста неповољне и одвијају се искључиво моторним 
возилима, асфалтним путем који се преко Новог Пазара и Рашке  везује са пругом 
и  путем на Ибарску магистралу а преко Нове Вароши и Пријепоља са Јадранском 
магистралом, као и пругом Београд-Бар. На северу је подручје повезано асфалтним 
путем другог реда са Ивањицом.

Локација рудника Штаваљ у односу на друге руднике ЈП ПЕУ приказан је на 
слици 1.

У морфолошком погледу Сјенички басен представља потолину унутар 
Динарског планинског система , ограничен са источне и североисточне стране  
огранцима планине Голије , са северне стране  планином Јавором , са северозапада 
огранцима Златара и Јадовника , а са јужне огранцима Гиљеве планине. У 
хидрографском погледу ово подручје обилује многобројним потоцима и рекама. 
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Геолошка карта басена и литостратиграфски стуб приказани су на сликама 2 
и 3. 

 2. ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ БАСЕНА
Сјенички неогени басен, са морфолошко-тектонске тачке гледишта, образује 

дијагонално тектонско улегнуће, дубоко смештено унутар централне офиолитске 
зоне Динарског планинског венца. Почетком неогена у Сјеничком басену дошло 
је до стварања језера и таложења слатководних наслага, које су током средњег и 
горњег миоцена испуњавале басен, а уз повољне климатске и вегетационе услове 
формирале угљоносну серију. 

Свим досадашњим изведеним истражним радовима , геолошким картирањем 
, истражним бушењем и рударским радовима утврђена је продуктивна угљоносна 
серија на простору  од око 30 км². У средишњем делу басена  на бази до сада 
спроведених геолошких истраживања, од реке Вапе до села Брњице геолошке  
резерве угља износе око 200 000 000  тона свих категорија.

Читав басен, односно истражни простор, подељен је у три истражно-
експлоатациона поља:
 • Источно експлоатационо поље
 • Централно експлоатационо поље и
 • Западно експлоатационо поље.
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Источно експлоатационо поље
Источно експлоатационо поље простире се од Брњице и Брњичке реке на истоку, 

Вескова клеча на југу, села Ступа и Распоганча на северу до Радуловске главице и 
Кокошића на западу. Елаборат о резервама за Ступски део урађен је 1985. године. 
Републичка Комисија је потврдила ове резерве (Потврда број 310-249/84-02/1 од 
14.03. 1985. год.) у количинама од 2.044.510 тона. 

У осталом делу источног поља, на основу података добијених истражним 
бушењем, Елаборат о резервама угља 1987 год. Републичка Комисија ове резерве је 
потврдила (Потврда број 310-301/87-02/1 од 03.05.1989. год.) у количинама 27.723.090 
тона. 

Централно експлоатационо поље
Централно експлоатационо поље налази се у централном делу басена и захвата 

простор између Источног и Западног поља. Ово поље истражено је дубинским 
бушотинама и рударским радовима. На основу података истражног бушења и 
података рударских истражних радова урађен је Елаборат о резервама угља. 
Резерве угља рачунате су на чист угаљ без јалових прослојака. Просечна вредност 
запреминске масе чистог угља, са којом су рачунате резерве износи 1,30 т /м3.

Републичка Комисија ове резерве је потврдила 31.12.2009 (Потврда број 310-
02/006-00619/2010-06 од 20.07.2011. год.) у количинама 15.278.416 тона.

Укупне геолошке резерве лежишта Централног поља Рудника „Штаваљ“ у 
износу од 15.278.416 тона  разврстане су у класе билансних и ванбилансних, које 
су у међусобном односу 62:38, чиме се у знатној мери умањује њихов геолошки 
потенцијал, углавном ради изграђених објеката на површини

Западно експлоатационо поље
Западно угљоносно поље захвата простор од реке Вапе на истоку, површине 12 

км2. Поље је издељено на три самостална блока:
 • Северни
 • Средњи и 
 • Јужни

Северни блок
Северни блок захвата површину од 4,7 км2. Елаборат о резервама угља за 

овај блок урађен је 1983. године, у којем су обрађени подаци добијени истражним 
бушењем на основу којих је надлежна државна Комисија потврдила (Потврда број 
02-133/83 од 24.11.1983. год.) резерве угља у количинама 55.328.880 тона. 

Средњи и јужни блок
Средњи и јужни блок захватају површину 7,3 км2. Према степену истражености 

резерве припадају категоријама Б и Ц1.  Количине утврђених резерви 93.479.270 тона.
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Посматрајући Сјенички басен у целини, досадашњим истраживањима и на 
основу њих извршеним прорачунима, потврђене су резерве угља чије су укупне 
количине приказане у табели 1.

Утврђене резерве угља А, Б и Ц1 категорија сврставају Сјенички басен у 
најперспективније у погледу количина и квалитета у Србији. 

Прегледна слика лежишта са ознаком откопних поља представљена је на слици 
4.
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 3. КАРАКТЕРИСТИКЕ  УГЉЕНОГ СЛОЈА,ВРСТА И КВАЛИТЕТ 
УГЉА
У неогеној серији Сјеничког басена развијен је један експлоатабилни угљени 

слој, сложеног литолошког састава. Угљени слој је ретко хомоген. Као јалови 
прослојци јављају се углавном угљевити лапорац, ређе глина, угљевита глина и 
пешчар. Карактеристична су два прослојка јаловине дебљине 0,5-2,5 м којим је 
угљени слој подељен на подински, средњи и кровински део. Дебљина угљеног слоја 
са јаловим прослојцима најчешће је 10-16 м. Просечна дебљина угљеног слоја са 
јаловином износи 11,1 м, без јаловине, чист угаљ 9,1 м. Средњи садржај јаловине у 
угљеном слоју износи 16,2 %.

Карактеристични профил угљеног слоја дат је на слици бр. 5.

Упоређујући рударско-геолошке  прилике  дела лежишта које је откопано, може 
се објективно претпоставити да у лежишту не треба очекивати појаве примарних 
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рудничких гасова. Међутим не треба занемарити чињеницу да су досадашњи 
рударски радови углавном на релативно малој дубини, те на већој дубини није 
искључена и  евентуална појава гасова.

Испитивање вредности природног индекса самозапаљивости за угљени слој из 
активног дела јаме показала су да се крећу у границама од 103-111°Ц/мин, а за угаљ 
без влаге и пепела од 118-134°Ц/мин, те према овим вредностима угаљ је сврстан 
у самозапаљиве. Ипак може се рећи да су опасности  од јамског пожара смањене 
уколико се предузму одговарајуће техничке мере и усагласи начин откопавања са 
благовременом изолацијом откопаних простора.

Угљени слој припада групи мрколигнитских угљева, са врло добрим физичко-
механичким карактеристикама. Директну подину и повлату угљеног слоја чине 
добро услојени лапорци, врло добрих физичко-механичких особина, са становишта 
изградње рударских просторија и одржавања њихове функционалности.

Угаљ је тамно-мрке до црне боје, а прелом му је шкољкаст. Микро и 
макропетрографска испитивања угља указују на хетерогеност структуре и јасно 
изражену  текстуру – слојевитост. Структура је тракаста, а само делимично зрнаста 
и сочиваста. Угаљ је компактан и жилав и као такав под утицајем атмосферилија 
и транспортовањем релативно мало се дроби. Влажност угља износи просечно 
око 25 %. На ваздуху угаљ брзо губи влагу, тако да максимални губитак може 
да изнесе и до 24 %. Просечна запреминска тежина угља износи 1,30 т/м3.  Према  
петрографском саставу и физичким особинама угаљ припада тврдим мрким 
угљевима. Угаљ Сјеничког басена према последњем елаборату има квалитет, дат 
у табели 2.

С обзиром на веома мали садржај сумпора и друга својства угаљ из овог басена 
сматра се идеалним тврдим горивом са широким могућностима његове примене, 
у првом реду за потребе домаћинстава и градских топлана, а затим за потребе 
индустрије и енергетике.

Досадашњим хидрогеолошким испитивањима је показано да се највеће 
скупљање површинских и подземних вода дешава у области тријаског кречњака 
карстног карактера на северној ивици басена. Сакупљена вода затим отиче у лежиште 
дуж тектонских раседа и подручја раседа повезаних са северном ивицом басена. На 
сличан начин у лежиште тече и вода из површинских водених токова, извора и 
водоносних улегнућа која се ствара директно у неогенској равни басена. Прилив 
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воде се решава одводњавањем, изградњом водосабирника у које се инсталишу 
одговарајућа пумпна постројења.

 4. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА
Могућности и услови производње угља у Сјеничком басену , треба посматрати 

првенствено у смислу постојећих природних и техничко-технолошких услова 
експлоатације и у погледу могућности изградње нових производних капацитета и 
потрошачких објеката

Производно-развојне могућности  Рудника  “ Штаваљ “
Производне могућности у смислу  постојећих природних и техничко-

технолошких услова експлоатације, други је елеменат по важности и условима 
постојања Рудника ако пођемо од чињенице да је тржиште први. Код рудника 
“Штаваљ” тржиште постоји у много већем обиму од постојеће производње и 
производно-техничких могућности рудника па постоји не само пуно оправдање 
већ обавеза за реалном проценом производно-развојних могућности у постојећим 
условима.

Микролокација рудника “Штаваљ” када је у питању цео Сјенички угљоносни 
басен представља релативно мали део лежишта а ипак само централно – 
експлоатационо поље  рудника представља први ред величина угљених лежишта 
који су предмет експлоатације у Србији. Са становишта сировинске базе (186.000.000 
тона. – билансних резерви) очигледно је да рудник “Штаваљ” може бити не само 
носилац регионалног развоја већ укупне подземне експлоатације у Србији. Реперни 
проблеми постојећег производног стања Рудника су ниска производња (око 70 000 
тона. годишње) високи производни трошкови и нерентабилан рад. 

Реалност производног и пословног оздрављења Рудника почива на следећим 
чињеницама:
 1. Резерве угља у Централном експлоатационом пољу од 9.519.554. тона 

билансних резерви, реално обезбеђују континуирани производни капацитет 
од минимум 130 000 тона годишње у наредних 30 година експлоатације.

 2. Релативно мала разуђеност јаме са скоро праволинијском комуникационом 
повезаношћу основних просторија отварања и припреме са производним 
ревирима, као и њихова пропусна моћ одговарају капацитету годишње 
производње .

 3. Истражни и припремни радови морају се изводити са приоритетом и 
динамиком која обезбеђује континуитет откопавања. 

 4. Израду просторија основне припреме и разраде лежишта у јами треба изводити 
механизованим поступком а за откопавање применити високопродуктивне 
механизоване методе. 

 5. Оспособљеност  радне снаге за модерне технологије почев од руководног 
инжењерског особља до свих нивоа квалификационе структуре запослених . 
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Наведене чињенице и њихово техничко-технолошко разрешење, чине основу 
будуће концепције развоја  јаме и Рудника.

Развој лежишта у целини
Рудник је са малом  производњом, те слаба конкурентска способност на 

тржишту, неповољни климатски услови, и велика удаљеност од потрошача су 
основне карактеристике рада рудника. Треба истаћи негативне околности друмског 
транспорта и удаљеност најближе железничке станице (станица Рудница- Рашка)  
удаљеној око 60 км од Рудника.

На основу анализе рударско-геолошких услова експлоатације и стања угљених 
резерви,  чињенице да се на овом подручју и сада врши експлоатација, као и 
свих компаративних предности може се закључити да постоје реалне техничке 
могућности за изградњу рудника са производним капацитетима веома широког 
дијапазона. Производњу енергије сагоревањем угља у непосредној близини рудника 
би омогућила изградња термоенергетског објекта -  ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ снаге 250 
МW.

Термоелектрана 
Полазећи од услова експлоатације и расположивих резерви, актуелне енергетске 

ситуације у земљи, затим квалитета угља , могу се разматрати следеће варијанте 
производног капацитета које би задовољило потребе ТЕ снаге 250 МW:

“Западна варијанта“  са  700. 000 т/год. комерцијалног угља,
“Источна  варијанта“ са  300. 000 т/год. комерцијалног угља,
те  је планирани извор енергије у износу од око 1 милион тона годишње. 

Геолошко структурне анализе лежишта у целини показују да је најбоља област 
за примену механизованих експлоатационих система Западно поље. Можемо 
претпоставити да је коришћење механизованог откопавања потребан услов за 
постизање економске исплативости у дужем временском периоду. План разраде, 
припреме и експлоатације решава проблем ефикасне експлоатације економски 
исплативих резерви у Западном пољу за потребе ТЕ.

Због тога, имамо у виду параметре мање концентрације код просторија и 
откопних чела. Са друге стране, након проверавања повољних експлоатационих 
услова у Западном пољу, које једино може, у овој фази, бити узето у обзир, на 
основу искуства приликом откопавања у Централном пољу, разрада, припрема и 
експлоатација могу постати ефикаснији.

Детаљно анализирајући рударско-геолошке услове Западног поља, мишљења 
смо да се може направити Рудник капацитета 700.000 т/год. комерцијалног угља. 
Локација Термоелектране би била баш у непосредној близини на излазу из Штаваљске 
клисуре, ближе Мравин пољу.

Изградња производног капацитета по “Западној варијанти“ вршила би 
се у Северном блоку  западног поља где су резерве угља око 55 000 000 тона. 
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Микролокација јаме би се налазила у Мравин пољу. Постојећа инфраструктура 
Рудника “Штаваљ би у потпуности задовољавала потребе јаме “Мравин поље”.

За потребе производње по Источној варијанти изградио би се модерни мањи 
Рудник на микролокацији Вилујак неких 600 м од асфалтног пута ка селу Ступ. Из 
ове јаме захватале би се резерве угља Источног поља у количинама од 200.000 т/
год. комерцијалног угља источно према селу Весковићима и западно према јами 
рудника “Штаваљ”. 

Остатак од 130.000 т/год. комерцијалног угља до милион тона колико је потребно 
за ТЕ снаге 250 МW обезбеђивала би постојећа јама РМУ „Штаваљ”.

Са производњом из постојеће јаме рудника “Штаваљ” укупна производња из 
целог басена износила би око 1.000.000  т/год. комерцијалног угља. Ове количине 
угља  представљале би већу производњу од целокупне садашње производње ЈП за 
ПЕУ Ресавица .

 5. ЗАКЉУЧАК
Садашњи степен истражености Сјеничког басена са неоспорно једно од 

доказаним великим резервама квалитетног угља, потврђује  да је ово лежиште  
угља  најперспективније у Републици Србији за јамску експлоатацију. Укупне до 
сада истражене геолошке резерве угља на свега 20 %  истраженог простора износе 
око 194 000 000 тона  угља.

На основу анализе рударско-геолошких услова експлоатације и стања угљених 
резерви, чињенице да се на овом подручју и сада врши експлоатација, као и свих 
компаративних предности може се закључити да постоје реалне техничке могућности 
за изградњу рудника са производним капацитетима веома широког дијапазона. 

Производња енергије сагоревањем угља у непосредној близини рудника захтева 
изградњу термоенергетског објекта ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ снаге 250 МW.

Свеобухватна анализа постојећег стања јаме Рудника “Штаваљ” показује 
да се спроводећи  програм оптимизације, на основу рударско-геолошких услова 
експлоатације и стања угљених резерви у басену, може се закључити да постоје 
реалне могућности за изградњу више  подземно  производних система – јама. 
 • Постојећа јама рудника производња од 130 000 тона годишње
 • Јама “ Западна варијанта “ са производњом од 700 000 тона годишње
 • Јама “ Источна варијанта “ са производњом од 200 000 тона годишње 

Са постојећом јамом  може се у другој етапи развоја басена производити 
годишње око милион тона угља из јамске експлоатације. 

То омогућава изградњу термоенергетског објекта ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ снаге 
250 МW  на локацији излаз из Штаваљске клисуре према Мравин пољу.
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 ИЗВОД
У раду је приказано лежиште угља “Лубница” Лубничко-звезданског басена,и описана  примењена 

метода откопавања. Дат је предлог мера за модернизацију садашњег начина откопавања и могућности 
повећања капацитета производње 

Кључне речи: подземна експлоатација лигнита, истраживање лежишта, механизована израда 
просторија, подграђивање, подграђивање рударских просторија

 1. ОСНОВНЕ ПРИРОДНО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛЕЖИШТА
Лубничко-звездански басен захвата површину око 14 км2, и представља котлину 

сложеног типа, која је формирана раседањем и тоњењем горњокредног копна. 
Котлина се састоји од неколико мањих и већих, плићих или дубљих депресија, 
међусобно одвојених праговима израђених од седимената горње креде (андезита 
и њихових пирокластита). Хелветска, језерска угљоносна серија, формирана у 
тим депресијама, нестала је у различитим условима и била изложена тектонским 
активностима. Примарне разлике између појединих поља Лубничко-звезданског 
басена усложене су каснијим раседањем и тоњењем делова басена. На тај начин у 
Лубничко-звезданском угљоносном басену формирано је више већих или мањих 
угљоносних поља, која су једна од других јасно одвојена раседима. Лубнички и 
Звездански басен представљају две депресије: југоисточну и северозападну.

У делу Звезданског басена вршена је експлоатација угља у више наврата на 
различитим локалитетима: у близини села Звездан, угаљ је експлоатисан у две 
јаме “Звездан” и “Нови Звездан”, 14 км од Зајечара у селу Леновац постојала је 
јама “Хајдук Вељко” у којој је откопаван угаљ све до 1950 године, али писана 
документација о преосталим резервама у овом басену није доступна. 

Лежиште угља “Лубница” је највеће лежиште угља унутар Лубничко-
звезданског угљоносног басена и једино је лежиште овог басена које је још увек 
у експлоатацији. Налази се јужно од села Лубница код Зајечара. Лежиште захвата 
површину од око 369 ха. Реч је о скривеном лежишту лигнита које највећим делом 
лежи испод Горњег брда (к. 330). Ово лежиште је првенствено раседном тектоником, 
издељено на неколико угљоносних поља у којима су развијена два угљена слоја, док 
су у једном мањем делу лежишта развијена четири угљена слоја (“Осојно”- југ) .

Лежиште угља “Лубница” сачињавају угљоносна поља “Осојно” на западу, 
поље “Стара јама” у централном делу, и Централно и Источно поље на истоку. 
Досадашњом подземном експлоатацијом је откопаван доњи угљени слој и то унутар 
поља “Стара јама” и “Осојно”-центар. Површинским копом “Баре” су у једном 
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кратком периоду експлоатисани делови трећег и четвртог угљеног слоја поља 
“Осојно”-југ. Главни носилац билансних резерви је I угљени слој. Поље “Осојно” је 
са неколико раседа већих размера додатно подељено на “Осојно”-север, “Осојно”-
центар и “Осојно”-југ.

На структурној карти лежишта (слика 1.)означена је сложена структура поља 
раздвојена раседима предпостављеним или утврђеним на основу дубинског бушења 
и на основу изведених рударских радова у јами. 

“Осојно”-север захвату површину од 231.301 м² унутар радне контуре 
прорачуна резреви. Поље „Осојно”-север је најдубљи део лежишта са котама подине 
I угљеног слоја које се крећу у распону од -76,18 до 92,91. У литолошком смислу ово 
поље карактерише постојање два угљена слоја, првог и другог. Међусобно растојање 
између слојева износи од 50–100 м .Привидна дебљина угља I угљеног слоја у пољу 
износи и до 22 м. Раслојен је прослојком туфозног пешчара а повремено и угљевитим 
глинама. Констатоване дебљине чистог угља I слоја износе од 2,60 до 20,40 м која је 
највероватније последица повијања угљеног слоја на раседу који ово поље дели на 
западни и источни део. Поље је тектонски јасно одвојено од осталих делова лежишта 
и само за себе у структурном смислу чини једну синклиналу. Синклинални облик 
поседује и други угљени слој с тим што има мање развиће од првог слоја поготово 
на источној граници поља, где нагло завршава на гребену палеорељефа.
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Експлоатабилна површина другог угљеног слоја је далеко мања од генетске, 
имајући у виду карактеристику раслојавања, са угљеним прослојцима дебљине као 
и у осталим деловима лежишта. Из тог разлога други угљени слој је и у овом делу 
лежишта, у највећем погледу ванбилансан, са дебљином угљених прослојака око или 
испод 1 м. У деловима поља где је други угљени слој експлоатабилан, дебљина угља 
износи од 2 м до 12,7 м са мањим јаловим прослојцима који немају већих утицаја на 
експлоатацију угља.

„Осојно”-центар је раседима Р-2 и Р-3 издвојен од северног и јужног дела 
„Осојна”. Од откопаног дела у „Осојно”-центар је одвојен предпостављеним раседом 
који је највероватније паралелан са рударском просторијом . Овај блок захвату 
површину од 33.928 м². У пољу „Осојно”-центар су развијена два угљена слоја, први 
и други. Откопаван је први угљени слој. У преосталом делу за који су прорачунате 
билансне резерве регуларно је развијен I угљени слој. У структурном погледу овај 
блок има облик моноклинале, са падом угљеног слоја ка југоистоку и са котама 
подине од 90 до 200. Истражним бушотинама утврђена је привидна дебљина чистог 
угља у првом слоју од 4,80 м до 10,55 м, просечна 7,57 м. Угљени слој је углавном чист 
са карактеристичним јаловим прослојком туфозног пешчара дебљине 0,20 – 0,40 м. 

„Осојно”-југ је раседном зоном раседа Р-3 и Р-4 одвојен од „Осојна”-центар и 
„Старе јаме”. Тренутно се у овом делу врши експлоатација I угљеног слоја. Површина 
овог поља је 266.919 м². Карактерише га присуство четири угљена слоја од којих је 
само први експлоатабилан, односно за њега су срачунате билансне резерве. Први 
или најдоњи угљени слој, на основу досадашњих истражних радова, је хомогене 
грађе и дебљине до 10,90 м. Структурно, први угљени слој у пољу „Осојно”-Jуг 
поседује облик изломљене синклинале. Оса синклинале је правца пружања СЗ-
ЈИ, са падом крила синклинале од 14–20° при тектонским зонама. У самом пољу 
на основу досадашњих истраживних радова, предпостављено је постојање једног 
капиталног раседа, маказастог типа чији повремени скок износи и до 30 м са правцем 
пружања СИ–ЈЗ са падним углом од 50º и дуж њега је спуштен западни део поља. 
Јача тектонска активност, локалног карактера уочена је у југозападном делу поља. 
Уочени расед или систем раседа уједно чине и границу у овом делу поља. Овај део 
лежишта источно од раседа Р-10 карактерише се већим бројем детектованих раседа 
који деформишу I угљени слој али не утичу битније на саму експлоатацију. II угљени 
слој „лежи” на растојању од 40–80 м изнад I слоја. Основна његова карактеристика 
је раслојавање. Међуслојни јалови прослојци могу бити дебљине од 0,20-4 м. Чисти 
угљени прослојци имају дебљину од 0,50 м до 2,50 м. 

Поље „Стара јама” је део лежишта оконтурен раседима Р-1, Р-3а, Р-4 и раседом 
Р-6а У пољу „Стара јама” регуларно је развијен I или подински угљени слој који је у 
том делу откопан ранијим рударењем. Потребно је напоменути да је откопаван само 
горњи део слоја, изнад прослојка туфозног пешчара. Подински део I угљеног слоја, 
који је углавном чист, без примеса глине, откопаван је до разраде „Осојна”-југ. Падни 
угао слоја је око 20°. Дебљине угља се крећу од 2,9 м до 3,5 м. Преостале резерве 
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се простиру од ИХ-4 на истоку до раседа Р-3б на западу. У овом пољу подаци о II 
угљеном слоју су непотпуни, али је констатовано да га има имеђу раседа Р-3б, Р-4 и 
Р-6а. Дебљине чистог угља крећу се у распону од 2,34 до 13,90 м. Средња дебљина је 
4,55 м. Слој је најчешће сложене грађе, раслојен угљевитим глинцем или лапорцем. 
Код већих дебљина и учешће јаловине је веће (може износити и преко 50%). 

У Централном пољу, у северозападном крилу синклинале развијена су оба 
угљена слоја. У југоисточном крилу горњи слој је делимично еродован, док је у 
Источном пољу услед издизања палеорељефа развијен само горњи слој. Дебљина 
доњег слоја у северозападном крилу синклинале прилично равномерно опада са 
дубином. Док је у вишим хоризонтима, који су већ откопани, износила 6,5–8,5 м, у 
преосталом делу дебљина се мења неравномерно и на краћим растојањима.

У структурном погледу, усаглашавајући се са палеорељефом, угљена формација 
Лубничког дела басена задобила је облик синклинала, локално одвојених тектонским 
зонама. Може се рећи да Централно и Источно поље чине југоисточну синклиналу 
лежишта, док поље “Осојно” чини северозападну сложену синклиналу (слика 2.). 

 Палеорељеф односно подлогу лубничког лежишта изграђују турон - сенонске 
андезитске вулканогене формације. Дискордантно преко палеорељефа леже 
угљоносни седименти хелветске старости. Укупна дебљина ових формација у 
централном делу лежишта износи око 200 м, и она је подељена на три седиментна 
пакета односно хоризонта (слика 3.).

Подински хоризонт је просечне дебљине око 40 м и састављен је од сивозелених 
конгломерата са глиновито песковитим матриксом, сивозелених лапоровитих глинаца 
и алеврита. Подински пакет се завршава тамносивим песковитим и лапоровитим 
алевритима са јасно израженом паралелном ламинацијом.

Угљоносни хоризонт је просечне дебљине око 70 м и почиње развићем I или 
главног угљеног слоја који је дебљине од 7 м - 9 м. Угљоносни хоризонт се завршава 
II, кровинским угљеним слојем који је представљен врло сложеном структуром. 
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Просечна дебљина II угљеног 
слоја је од 12 м - 14 м са дебљинама 
угљених прослојака од 0,2 м - 
2,4 м.  Између I подинског и II 
повлатног угљеног слоја налази 
се пакет светлосивих лапораца 
са прослојцима лапоровитих 
кречњака. Лапорци су у 
смењивању са сивомаслинастим 
лапоровитим алевритима и 
слабовезаним пешчарима.

Повлатни хоризонт се 
простире изнад угљоносне фор-
мације и укупне је дебљине до 
80 м. Изграђен је од зелених и 
сивомаслинастих лапоровитих и 
песковитих глинаца у смењивању 
са сивозеленим трошним 
лапоровитим и глиновитим 

пешчарима. Цео повлатни хоризонт карактерише укрштена слојевитост са учесталим 
прослојавањем песковитих ламинарних алеврита. 

Карактеристика целог лежишта је развиће два угљена слоја. Реперни ниво 
појављивања I угљеног слоја је на 40 м - 50 м од палеорељефа лежишта. Главни 
угљени слој је умерено сложене геолошке грађе са карактеристичним глиновитим 
делом у подинском делу угљеног слоја. Подински део угљеног слоја је прослојком 
туфозног пешчара раздвојен од кровинског дела слоја. Дебљина прослојка туфозног 
пешчара је у границама од 0,30 м - 0,50 м. Повлатни део угљеног слоја је просте 
структурне грађе са јасно израженим кливажом за разлику од подинског дела 
угљеног слоја у коме преовлађује шкриљава текстура. 

Просечна дебљина главног угљеног слоја је око 8 м и до данас овај угљени 
слој је једини био предмет експлоатације угља у овом лежишту. У текстурном 
смислу може се рећи да је овај угљени слој сложене грађе. Прослојак туфозног 
пешчара, дебљине од 0,30 м - 0,50 м дели главни слој на подински и повлатни део. 
Дебљина повлатног дела главног угљеног слоја је доказана у границама од 4,0 м 
до 6,0 м, дефинише га проста геолошка грађа са јединственом угљеном масом 
и високим квалитативним особинама. Подински део главног угљеног слоја је 
дебљине од 2,0 м - 3,5 м  и овај део угљеног слоја карактерише сложена геолошка 
грађа са дециметарским јаловим прослојцима унутар угљене масе. Овако сложена 
грађа главног угљеног слоја карактеристична је за део лежишта који је назван 
“Стара јама” и у коме се својевремено откопавао само повлатни део слоја. и 
“Осојно”- југ који се тренутно откопава. Непосредну подину главном угљеном слоју 
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чине сивозелени песковити алеврити, лапоровити и ламинарне структуре као и 
лискуновити  невезани пешчари. Непосредну кровину главном угљеном слоју чине 
беличасти услојени лапорци са дециметарским прослојавањем ситнозрног туфозног 
пешчара у склопу лапораца.

Други угљени слој се простире на око 60 м -70 м изнад главног угљеног слоја. 
Овај угљени слој је сложене геолошке грађе са учесталим јаловим прослојавањем. 
Дебљина јалових или угљених прослојака је нестална и варира од 0,20 м - 3,0 
м. Јалови прослојци су представљени глиновитим и песковитим седиментима. 
Укупна дебљина другог угљеног слоја је доказана у границама од 12 м -14 м, али са 
неповољним односом чисте угљене масе у односу на јалове прослојке. Тај однос је 
у границама од 45% : 55% у корист јалових прослојака па из тих разлога до данас 
овај угљени слој није био предмет експлоатације.

 2. МОГУЋНОСТ ОВЕРАВАЊА НОВИХ РЕЗЕРВИ И ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕЗЕРВЕ У ЛУБНИЧКО-ЗВЕЗДАНСКОМ БАСЕНУ
Постоји сасвим реална могућност да се у атару села Леновац налазе значајне 

количине угља, јер је у овој области и постојао рудник, па ће даље истраживање 
нових резерви бити усмерено на тај део басена. Угаљ из Лубничко –звезданског басена 
припада групи ксилитских, хумусних угљева, који по степену карбонификације 
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припадају групи између правих мрких и меких лигнита. Угаљ је браон –мрке боје са 
сивим нијансама, зависно од глиновитих примеса. Оштрог и тамног прелома, угаљ 
се дроби на комаде а под утицајем атмосферија распада и троши.

Из параметара техничких анализа, карактеристично за I угљени слој, се може 
видети да се угаљ из лежишта „Лубница” креће по својим особинама између лигнита 
и мрких угљева (табела 1.) 

Угаљ из другог слоја припада групи лигнита са симболом Л. Угаљ из 
ванбиласних слојева – трећег и четвртог припада групи лигнита са симболом Л. 
Лежиште “Лубница” је, на основу познавања лежишних услова сврстано у II групу 
II подгрупу – “Стара јама”,  Централно и Источно поље а поље “Осојно је због 
сложенијих услова сврстано у II групу III подгрупу. 

Преостале билансне резерве су резерве у првом и другом угљеном слоју, док 
су преостале резерве трећег и четвртог слоја проглашене ванбилансним након 
престанка експлоатације ових слојева.

Према Елаборату о резервама и Књизи резерви оверене резерве у басену износе 
преко 75 милиона тона, а што је детаљније приказано у табели 3.
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Рачунајући са губицима од око 20% при откопавању то експлоатационе резерве 
износе 12.360.000 тона, а чији век експлоатације износи 40 година са капацитетом 
производње 300.000 т/годишње.

 3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ  ЈАМЕ “ОСОЈНО”
Отварање јаме “Осојно југ” извршено је са две међусобно паралелне просторије; 

и главним извозним нископом ГТН и главним вентилационим нископом ГВН. Главни 
извозни и главни вентилациони нископи повезани су међусобно спојним ходником 
СХ-1 и СХ-2, СХ-3 У циљу повезивања јаме “Осојно југ” са “Старом јамом” израђени 
су нископ Н-3 и Н-2, који су 2011. године изоловани, након престанка експлоатације 
у овом делу лежишта. На ГТН и ГВН се надовезују транспортни ускоп ТУ-1, ветрени 
ускоп ВУ-1, на ове две паралелне просторије наставља се транспортни ходник ТХ-1 
и ветрени ходник ВХ-1. Изглед јаме „Осојно“ у плану дат је на слици 5.

За откопавање угља у руднику “Лубница” користе се: Коморно стубна метода 
и Стубна Т метода са смакнутим откопима. За откопавање угља у јами “Осојно” – 
југ пројектована је примена Широкочелне методе са комплексном механизацијом. 
Коморно-стубна метода откопавања показала се као најповољнија за сложене 
рударско-геолошке условиме у јами “Осојно” -југ. Основна припрема за ову 
методу откопавања састоји се од израде просторија по пружању слоја - основице за 
откопавање, којим се лежишта подели на стубове ширине 40-60 м. Дужина основних 
припремних просторија износи од 200 до 300 м. Основица за откопавање, односно 
транспортно вентилационе просторије се раде из просторија отварања јаме или 
просторија отварања откопног поља. Транспортно вентилационе просторије израђију 
се бушачко-минерским радовима, а подграђују кружном челичном подградом Ø 3,5 м.

Припремне просторије лоциране су у угљеном слоју на самој подини слоја. 
Просторије откопне припреме подграђују се дрвеном трапезном подградом. 
Транспорт и извоз угља врши се континуелним системом транспорта који чине 
дволанчани грабуљасти транспортери и транспортне траке. Дволанчани грабуљасти 
транспортери користе се за транспорт угља и јаловине непосредно са откопних и 
припремних јединица, као и за транспорт најкраћим путем до сабирног транспортног 
система који чине транспортне траке.

Допрема репроматеријала и опреме обавља се жичаром са горњом шином и 
бесконачним ужетом, а запослени се по јами крећу пешице. Јама се проветрава 
проточно депресионо уз помоћ аксијалног вентилатора АVЈ 1000, а радилишта 
сепаратно компресионо. Прилив воде у јамске просторије износи максимално 0,7 л/ 
мин. Вода се из главног водосабирника СХ3 испумпава из јаме на површину путем 
цевовода у постављеног у ГВН и уз помоћ пумпи. 

 4. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУДНИКА “ЛУБНИЦА”
Даљу производњу угља у РЛ “Лубница” треба заснивати на модернизацији 

технолошких операција (транспорта, откопне методе и израде јамских просторија) 
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уз повећање капацитета производње, отварањем нових откопних поља (“Осојно”-
север) постојећим системом отварања јаме. 

Модернизација и повећање капацитета рудника, отварањем нових откопних 
поља, и уз коришћење постојеће инфраструктуре и радне снаге захтева:
 • Модификацију примењене методе откопавања
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 • Већи број откопних и припремних чела у истовременом раду
 • Напреднију организацију рада 
 • Боље искоришћење постојећег транспортног система
 • Бржу припрему откопних поља за експлоатацију
 • Мањи утрошак репроматеријала

Транспортни систем
Рудник лигнита “Лубница” има веома сложен и дисконтинуиран систем 

транспорта угља. Угаљ се из откопа грабуљастим транспортерима допрема до 
сабирних транспортера а њима даље на главни транспортни систем који чини низ 
транспортних трака којима се угаљ извози на површину до погона рудника, одакле 
се даље користи камионски транспорт за превоз угља до сепарације у Грљану. 
Цикличан рад на откопима, мала производња угља са чела радилишта, неравномеран 
ток угља, чине искоришћење континуалног транспорта у јами незадовољавајућим. 
Поред тога изломљен транспортни систем, неаутоматизован, чији су капацитет 
предимензионисани у односу на производњу, доприносе већој енергетској потрошњи 
и ангажовању великог броја радника да би систем функционисао. 

Решење се мора тражити:
 • Аутоматизацији система
 • Изради акумулационих бункера 

Могућност примене комбинованих машина за израду просторија при 
отварању нових угљоносних поља у руднику лигнита “Лубница”. 
Потреба за модернизацијом откопавања у рудницима подземне експлоатације 

угља која је и више него неопходна поред увођења новог механизованог начина 
откопавања захтева и модернију израду просторија отварања и припреме, у којој 
би најефикасније било применити израду просторија комбинованим машинама, а 
саме просторије подграђивати комбиновано подупирућом и висећом подградом - 
анкерима. У руднику лигнита Лубница просторије се израђују бушачко-минерским 
радовима и подграђују већином сталном подупирућом подградом различитих 
конструкција и облика. Најчешће се примењује кружна челична попустљива подграда 
израђена од звонастих профила К-24, и троделна ниско засвођена попустљива 
подграда. 

Ове подграде су примењују у различитим срединама андезити, глинци, 
лапоровита глина, угаљ и уграђују се на растојању од 1,00 до 0,5 м зависности од 
услова радне средине и века трајања просторије.

У близини раседа просторије припреме захтевале су честу перманизацију. 
јер су после саме израде губиле функционалност услед појачаних притисака који 
су деформисали подграду. Овај проблем се евидетно јаваља и као последица 
повећаних притисака у тренутно откопаваном делу лежишта “Осојно” – југ, 
израженог бујања подине, постојање великог броја микро раседа. Такођер ово је 
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и последица неправилног и неконтролисаног минирањања услед ког долази до 
растресања дела угља око просторије, поремећаја структуре масива услед детонација, 
и појава пукотина. Статичке карактеристике уграђиваних подградних оквира као 
и квалитет везних елемената, благовремено залагање, и редовно затезање везних 
елемената, одговарајуће осно растојање, могу такође знатно утицати на рационалност 
примењеног начина подграђивања.

Сам начин израде просторије припреме, поред малог напредовања и изузетно 
отежаних услова рада, не би задовољио повећање капацитета рудника. Да би се 
испратили савремени токови у рударству требало би увести механизовану израду 
рударских просторија применом комбинованих машина.

Просторије у руднику лигнита Лубница се израђују у различитим радним 
срединама од чијих физичко-механичких карактеристика зависи могућност примене 
комбинованих машина. 

Физичко-механичке особине угља и пратећих стена добијене лабораторијским 
испитивањима дате су у табели 4.

Примена комбинованих машина ограничена је чврстоћом на притисак радне 
средине, при чему је граница оправдане примене, због потрошње резних елемената, 
око 120 МPа. Међутим постоји могућност разарања и прослојака веће чврстоће- 
краткотрајно. Јако битан фактор је и отпор при резању који је један од фактора 
који утичу на избор облика и величине резних елемената, пошто лубнички угаљ 
спада у класу средње чврстих угљева. На основу података о физичко - механичким 
карактеристикама стена подине, кровине и угљеног слоја може се констатовати да не 
постоје ограничења везана за примену савремене механизације за израду просторија.

Предности механизованог начина израде просторија су:
 • Нижа цена јединичних трошкова израде просторије,
 • Већа стабилност израђених просторија,
 • Боља безбедност радника и хуманији услови рада,
 • Већа брзина израде просторија.
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Начин подграђивања
Данас постоји широк спектар разних врста анкера различитих произвођача који 

могу да у потпуности да замене класичан начин подграђивања који се примењује 
у нашим рудницима. Поготову анкери са двокомпонентним смешама који поред 
брзе и лаке уградње дају додатну стабилност масиву очвршћавањем околне стене и 
скоро тренутну носивост након уградње. Најпрактичније би било експериментално 
проверити могућности примене анкера са двокомпонентном смешом самостално 
или у комбинацији са пројектованом подградом. 

Механизовано разарање стене без појаве пукотина и растресања стенског 
масива, омогућава ефикасну примену висеће подграде, уз залагање просторије 
челичном мрежом. Ова подграда би се одмах након напредовања просторије 
уграђивала и око просторије би се створила зона која је способна да на себе прими 
оптерећења стенског масива. У случају да се докаже да анкери не могу у потпуности 
да се супротставе притисцима треба их користити као привремену подграду, док 
комбинована машина не оствари довољно напредовање да се у позадини може 
несметано подграђивати сталном подупирућом подградом.

Модификација методе откопавања
Тренутно се откопавање врши у јами “Осојно” југ, ово поље је густо изпресецано 

микро раседима који доводе до мањих скокова угља али на врло блиским растојањима. 
Поремећаји у слоју, изражени притисци и бујање подине, коморно – стубну методу 
чине најповољнијом за откопавање. Одлике ове методе као што су : велико учешће 
мануелног рада, ниска производност, велики утрошак репроматеријала, могу се 
побољшати модернизацијом појединих фаза откопавања. Предлог мера: 
 • Применом стубни пнеуматским или електроходрауличних  бушилица  

омогућило би се бржи и квалитетнији рад уз контролисану геометрију бушења 
у откопу, лако прилагодљиву честим променама дебљине слоја.

 • Постоје могућности механизованизованог  утовара угља са чела радилишта, 
применом самоходних утоварних машина или континуалних утоварних 
машина са захватњем материјала одозго. Услов примене оваквог начина 
утовара је квалитетнији начин подграђивања, без деформација у профилу 
просторија.

 5. ЗАКЉУЧАК
Истражне радове у оквиру Лубничко-звезданског басена, у реону атара села 

Звездан и Леновац, првенствено треба усмерити на изналажење нових лежишта, 
повољних рударско-геолошких карактеристика, у којима се може применити 
механизовано откопавање угља продуктивним широкочелним метода. Повећање 
производње у садашњој јами треба реализовати отварањем поља “Осојно”- север, 
и “Осојно” – центар. У складу са тенденцијама у подземној експлоатацији, у 
постојећем лежишту треба применити сва технолошка решења која ће смањити 
учешће мануелног рада при добијању угља и то: 
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 • механизована израда јамских просторија, 
 • аутоматизација транспорта и извоза угља,
 • подграђивање и осигурање рударских просторија анкерима и торкетирањем у 

посебним случајевима,
 • примена модификоване методе са механизованим утоваром угља , 
 • решење превоза радника у јами

Већи капацитет производње у басену може се постићи и радом са више јамских 
отвора, при чему се димензионисање капацитета зависити од реализације плана 
изградње термоенергетског објекта у граду Зајечару.
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ИЗВОД
Подземна експлоатација угља у Србији ће у наредном периоду све више добијати на значају, а посебно 

је интересантно активирање сада неактивних лежишта. Једно од потенцијалних лежишта са значајним 
резервама угља и природно-геолошким условима повољним за примену савремених технолошких решења 
откопавања и израде подземних рударских објеката је лежиште „Пољана“.

На основу расположивих података и искуства у овом раду се дају основне природно-геолошке 
карактеристике лежишта и оцена могућности експлоатације предметног лежишта.

Кључне речи: угаљ, подземна експлоатација, лежиште угља

 1. УВОД
Могућност отварања и експлоатације лежишта угља „Пољана“ озбиљно се 

разматра већ скоро пола века. 
За потребе Индустријско-енергетског комбината из Костолца, још 1963. године, 

израђен је „Геолошки елаборат угљоносног лежишта „Пољана“ од стране Завода за 
геолошка и геофизичка истраживања из Београда. Исте године, Рударски институт 
из Београда, израдио је „Идејно решење рудника Пољана“. Због потребе истог 
инвеститора 1964. год., Рударски институт је израдио „Инвестициони програм 
отварања и експлоатације рудника лигнита Пољана“. На основу Инвестиционог 
програма, такође у Рударском институту, израђена је 1965 године „Инвестиционо-
техничка документација рудника угља Пољана“ у 5 књига. Нажалост, до отварања 
рудника није дошло, јер је у међувремену угаљ потиснут увозним енергентима.

Почетком осамдесетих година уследиле су промене у енергетској политици и 
заокрет према домаћим енергетским ресурсима, што је поново актуелизовало отварање 
рудника „Пољана“. У том циљу инвеститор (ИЕК Костолац) је поверио предузећу 
„Угаљпројекту“ 1980. год. да изради анекс поменутом Инвестиционом програму. 

Нов степен геолошке истражености лежишта у 1982. год. условио је и израду 
„Елабората о категоризацији и класификацији резерви угља лежишта Пољана“ на основу 
којег је урађена коначна верзија Инвестиционог програма од стране „Угаљпројекта“. 

До отварања рудника није дошло, иако је готово све било решено, чак је 
формирана и Управа рудника у отварању. На трајно одустајање ИЕК Костолац од 
отварања рудника „Пољана“ у том периоду утицали су проблеми са финансирањем 
отварања копа „Дрмно“ и изградње Термоелектране 2 x 350MW. 

 2. ОПИС ОБЛИКА И ПОЛОЖАЈА ЛЕЖИШТА
Облик и положај лежишта ,,Пољана’’ приказан је на слици 1. Ова велика угљена 

плоча, издуженог и неправилног облика, нема према досадашњим сазнањима, 
прекида или тектонских поремећаја.
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Лежиште је благо нагнуто у правцу севера-северозапада (N-NW). 
Најиздигнутији положај лежишта налази се на југу (кота+150 m), а најнижи на 
северној страни лежишта - кота +50 (45) m. Лежиште се практично може сматрати 
хоризонталним, јер ни у једном свом делу, на било ком правцу нема нагиб већи од 5°. 

Јужни и централни део лежишта има просечну дубину од око 90 m, док се 
северни део налази на дубини од око 70 m. Уздуж западне стране лежишта угљени 
слој тоне, али се и рељеф терена благо спушта и прелази у пожаревачку равницу са 
нивелетом +81 m. Ова је карактеристика од посебног значаја за глобалну оријентацију 
прилаза лежишту. Није без значаја чињеница да је западна страна лежишта једина 
повезана са активном путном мрежом III реда и налази се изван зоне насеља.

 3. ЛИТОЛОШКИ САСТАВ ПРОДУКТИВНЕ СЕРИЈЕ
Продуктивну серију чине глиновито-песковити седименти са два угљена слоја, 

доњи А и горњи Б, са међуслојном јаловином дебљине 5-25 m најчешће 10-15m. 
Mеђуслојнu јаловинu чине зелене и плаве песковите глине и глине са прослојцима 
угља и угљевите глине, или зелени и плави песак. Непосредну подину главног (А) 
угљеног слоја у највећој мери чине жути и сиви лискуновити пескови, који могу 
бити у мањој мери заглињени. Местимично се у непосредној подини јављају масне 
глине дебљине до 0,5 m. Дебљина подинских пескова утврђена на основу резултата 
истражног бушења и износи преко 65 m. Литостратиграфски стуб лежишта Пољана 
приказан је на слици 2.
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Експлоатабилан је само доњи угљени слој, док је горњи без веће економске 
вредности (непостојане дебљине, раслојен јаловином, лошег квалитета). Доњи угљени 
слој дебљине до 7 m, углавном је хомоген, ређе садржи танке прослојке угљевитих 
глина.

 4. ОСНОВНЕ ПРИРОДНО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛЕЖИШТА
Структурне и тектонске карактеристике 
Доњи угљени слој у лежишту Пољана представља плочу неправилног 

облика велике површине. Дебљина ове угљене плоче релативно је уједначена и у 
просеку износи 4,2 m. Више од 80% целокупне површине угљеног слоја има ову 
карактеристику, с тим што ободни делови нагло исклињавају до потпуног губитка 
угљеног слоја.

Угљени слој није у целости компактне структуре, јер се местимично појављују 
јалови прослојци, дебљине 0,05 до 0,35 m што није општа карактеристика лежишта, 
па се може сматрати да је угљени слој релативно чист, јер укупна маса јаловине не 
прелази 7% у најнеповољнијем делу лежишта. Од преко 190 истражних бушотина, 
само на 2 бушотине, укупан збир јалових прослојака прелази 0,6 m. 
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Тектонски склоп лежишта „Пољана’“ је пример мирне и једноставне тектонске 
ситуације. Шире подручје лежишта Пољана припада такозваној моравско-банатској 
структурној јединици, чији су седименти претежно хоризонтални и субхоризонтални 
са благим падовима, који не прелазе 5°, а оријентисани су у правцу севера и 
северозапада, према банатској депресији. 

Досадашња истраживања самог лежишта нису утврдила постојање раседних 
структура, па се може закључити да осим благог таласања угљеног слоја, нема 
никаквих других тектонских манифестација на читавом истражном простору. 
Утврђена структура лежишта изузетно погодује примени савремених метода 
откопавања.

Хидрогеолошке карактеристике 
Хидрогеолошка истраживања ширег подручја нису вршена. Једини подаци 

за сагледавање основних хидрогеолошких односа добијени су на бази истражног 
бушења и делом рударских истражних радова, као и при геолошком картирању 
терена. 

Према  досадашњим хидрогеолошким истраживањима утврђено је да се 
максимални ниво подземних вода из алувијона Велике Мораве издиже до изохипсе 
подине угљеног слоја +80 m. Различити услови који могу настати у лежишту изнад 
и испод ове граничне линије, захтевају и одговарајући концепцијски и технолошки 
третман.

Геомеханичке карактеристике угља и пратећих стена
Репрезентативни литолошки стуб лежишта (слика 2) изграђен је од песковито-

глиновитих седимената и угља. Литолошки комплекс сачињен је од следећих 
чланова: лесне наслаге, I глина, I песковита глина и I песак, затим угљени хоризонт 
Б (угаљ и угљевите глине) и II глина, II заглињени песак и II песак и надаље угљени 
хоризонт А (угаљ и угљевите глине) и III песак. Иако су наведени литолошки 
чланови доста сродни они се у геомеханичком погледу значајно разликују. Њихова 
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разлика није прецизно утврђена, јер нису подједнако испитивани. Сразмерно броју 
узетих непоремећених узорака боље су испитани: лесне наслаге, I глина, II глина, I 
песковита глина и главни угљени слој (хоризонт А) од осталих литолошких чланова. 
Основне карактеристике непосредне кровине, угљеног слоја и подине дате су у 
табели 1.

Гасоносност лежишта 
На испитиваним узорцима  у лабораторијским условима (Рударски институт 

– Београд) није утврђено присуство примарних аутохтоних гасова, метана (CH4) и 
угљендиоксида (CО2). Такође и у извештајима при извођењу истражних бушотина 
нису констатоване, нити запаженепојаве поменутих или других гасова.

 
Запаљивост угља и експлозивност угљене прашине
У Елаборату Рударског Института резултати испитивања дефинишу се на 

следећи начин:
„Вредност природног индекса самозапаљења (СЗ) креће се у границама 81-85°C/

min, за узорке који садрже приближно исту количину инертне материје. Према 
усвојеној класификацији мало су склони самозапаљењу“.

„Вредност експлозивног показатеља за композит узорака угља из бушотина: 
LT-759, L-839 (1) и L-839 (2), налазе се испод вредности ЕК од 80 bar/s. па се сматра 
експлозивно безопасним“.

„Резултати испитивања који дефинишу опасност од паљења наталожене 
прашине под дејством константног извора спољне топлоте, показала су да се 
наталожена прашина висине 5 mm пали на температури од 240-250°C и под 
одређеним условима представља латентну опасност од пожара“.

Резерве и квалитет угља
Резерве угља у лежишту „Пољана“, приказане у табели 2, утврђене су 

„Елаборатом о класификацији и категоризацији резерви“ са стањем на дан 31. 12. 
1982. год.
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На основу анализа квалитета угља и анализа пепела и пратећих карактеристика 
при сагоревању угља, за угаљ лежишта Пољана може се рећи да представља погодно 
гориво и у домену енергетских сировина. Средње вредности резултата бројних 
техничких и елементарних анализа угља и анализа пепела дате су у табели 3.

 5. ОЦЕНА МОГУЋНОСТИ ОТВАРАЊА ЛЕЖИШТА
У до сада израђеној техничкој документацији, усвојена је подела експлоатационог 

подручија лежишта „Пољана“ на два могућа производна јамска објекта и то: 
јаму „Виногради“ ( билансне резерве  21.166.800 тона) и јаму „Бресје“ (билансне 
резерве 21.825.480). На избор овакве концепције отварања имали су пресудан утицај 
хидрогеолошка структура и њени односи у лежишту.

Изохипса подине угљеног слоја +80 m представља карактеристичну линију 
хидро-геолошке структуре целог лежишта и представља вештачку границу по 
којој је извршена подела лежишта. Наиме до те коте према истраживањима досеже 
максимални ниво подземних вода у лежишту. Део лежишта северно од ове изохипсе 
припада јами „Бресје“ и налази се испод изохипсе подине слоја +80 m. 

Јами „Виногради“ припада друга половина лежишта која се налази јужно 
и изнад изохипсе подине слоја +80 m. Како је идеална локација за површинске 
објекте баш на овој генералној коти (пожаревачка равница) ова би се јама лако могла 
отворити системом поткопа, што се показало као најбољи систем отварања јаме у 
рударској пракси.

Са друге стране јама „Бресје“ са својом локацијом испод коте подземних вода 
и испод коте површинских објеката имала би много компликованији и тежи начин 
отварања системом нископа.

Непосредна близина насеља са веома повољном саобраћајном структуром: 
асфалтни локални и регионални путеви, железничке саобраћајнице и сл. омогућавају 
лако и јефтино повезивање рудника са потрошачима и добављачима.
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 6. ОЦЕНА МОГУЋНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА
На основу свеобухватног сагледавања, може се закључити, да је лежиште 

„Пољана“ погодно за механизовано откопавање широкочелном методом 
откопавања уз примену хидрауличне подграде. На експлоатационом делу лежишта 
угљени слој је углавном уједначене дебљине, која се креће од 4 до 5,5 m, са 
просеком дебљине од 4,7 m. У јамским условима експлоатације ова дебљина 
угљеног слоја налази се у горњем граничном опсегу могућности откопавања у 
једном захвату, што је значајан податак, јер откопавање широким челом у једном 
захвату даје најбоље резултате.

Мишљења сам да би, без обзира на могућност отварања две независне 
производне јаме, производњу требало прво покренути у јами „Виногради“, због 
повољнијих услова експлоатације, па тек касније и у јами „Бресје“. 

У јами „Виногради“, према постојећим концепцијама отварања, основне и 
детаљне припреме, могуће је формирати два производна ревира са по једном, две 
и више откопних јединица, што отвара могућност постизања високих капацитета 
производње (више од 700.000 тона годишње). Горња граница капацитета 
производње, обзиром на могућност формирања релативно великог броја откопних 
јединица са највећом могућом дужином откопног фронта, практично би зависила 
од могућности пласмана угља и може се проценити на 2 до 3 милиона тона 
годишње.

 7. ЗАКЉУЧАК
На основу изложеног може се закључити следеће:

 • Лежиште „Пољана“ има потврђене значајне резерве угља солидног квалитета 
и активирање експлоатације овог лежишта, у актуелној тражњи енергената, 
сигурно представља стратешки интерес наше државе.

 • При експлоатацији лежишта „Пољана“ могућа је примена савремене 
високопродуктивне технологије откопавања уз потпуну аутоматизацију 
процеса.

 • Погодности које експлоатационо подручје лежишта „Пољана“, а пре свега 
јаме „Виногради“ реално пружају, код избора система и локације просторија 
отварања и спољњег погона морају се оценити као изузетно повољни, без 
конкуренције у досадашњој рударској пракси у Србији.

 • На лежишту „Пољана“ може се изградити модеран и савремен рудник, који би 
уз одређена улагања могао да оствари капацитет од минимално 700.000 тона 
угља годишње, са могућношћу повећања капацитета и до 2 до 3 милиона тона 
годишње.

 • Лежиште „Пољана“ могуће је отворити и организовати као рудник са две 
засебне јаме са заједничком спољном инфраструктуром. Обе јаме би биле 
приближно истих величина и карактеристика, осим што би јама „Бресје“ због 
локације испод коте подземних вода била нешто тежа за експлоатацију.
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ИЗВОД
У раду су приказане основне геолошке карактеристике експлоатационог поља „Забела-Коса“ 

Деспотовачког угљеног басена, на основу резултата итведених истражних радова у предметном подручју.
При изради овог рада коришћена је обимна литература везана за истражне радове у ранијем периоду, 

као и резултати истражног бушења изведени у периоду 2009-2011. године.
Кључне речи: истраживање, истражно бушење, угаљ, квалитет угља

 1. УВОД
Лежиште мрко-лигнитског угља Забела-Коса, налази се у Деспотовачком 

неогеном басену, око 7 km северозападно од Деспотовца, између села: Плажане, 
Медвеђе, Суботице и Роанде. Заузима површину од око 5 km2 са надморском висином 
од 140 до 240 метара. 

Хидрографска мрежа ширег подручја припада сливу реке Ресаве. Подручје 
лежишта има добре саобраћајне везе са целом Србијом (слика 1.).

 На територији лежишта нема изграђених инфраструктурних или других 
објеката од друштвеног значаја, углавном су то њиве и ливаде. Једини новији објекти 
су викендице и породичне куће који су изграђени поред локалних путева, тако да се 
не очекују сметње у случају отварања рудника.

Експлоатација угља у Деспотовачком басену отпочела је у селу Милива 1837. 
године и у историји рударства представља први активни рудник угља у Србији.
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Први општи подаци о угљоносности ове области срећу се у приказу “Географска 
испитивања у области Кучаја у Источној Србији”, Ј. Цвијића, 1893 год. 

Систематски приступ истраживању угљоносности Деспотовачког басена 
почео је 1952. када су Д. Веселиновић и Б. Максимовић радили на дефинисању 
стратиграфије терцијарних седимената и повезивању угљених хоризоната у лежишту 
Венац. Након тога јавља се плејада аутора који су детаљније истраживали или са 
различитих аспеката третирали лежишта угља Деспотовачког басена.

Дубинско истражно бушење је била главна истражна метода која је примењивана у 
истраживању лежишта Коса. У приоду од 1952.-1985. године је избушено 83 бушотина.

На основу резултата извршених истражних радова, 1986. године је урађен 
последњи елаборат о резервама у овом лежишту, којим су оверене резерве нешто 
мање од 25 милиона тона.

Досадашње истраживање путем дубинског бушења није у потпуности 
оконтурило ревир Коса и то у првом реду у правцу запада и северозапада где је 
констатовано присуство сарматских слојева.

Министарство за животну средину, рудраство и просторно планирање 
Републике Србије већ трећу годину за редом, финансира из средстава буџета РС, 
геолошка истраживања Деспотовачког басена.

У 2009. Години, на иницијативу ЈП ПЕУ-Ресавица, Геолошки институт Србије 
је израдио Студију угљоносности Деспотовачког басена са геолошко економском 
оценом и SWOT анализом.

У 2010. и 2011. години ЈППЕУ-Ресавица, РМУ РЕМБАС изводи геолошка 
истраживања перспективног простора лежишта Забела- Коса, са циљем проширења 
резерви и утврђивања геолошких услова за будућу експлоатацију угља. Такође, 
у току 2011. године су изведена геофизичка истраживања Деспотовачког басена. 
Резултати геофизичких истраживања ће послужити као подлога и смерница даљих 
геолошких истраживања.

 2. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕСПОТОВАЧКОГ БАСЕНА
Ободни делови и палеорељеф Деспотовачког угљоносног басена изграђени су 

од стена протерозојске, палеозојске и мезозојске старости.
Најстарије откривене стене представљене су кристаластим шкриљцима 

рифејско-камбријског комплекса, преко којих трансгресивно и дискордантно леже 
Карбонски тресетично-лимнички седименти: конгломерати, пешчари, угљевити 
глинци и појаве угља. Творевине Перма леже конкордантно преко седимената горњег 
карбона. Представљене су црвеним пешчарима и глинцима који се наизменично 
смењују. Црвени пешчари су творевине континентално-пустињског типа, обично су 
банковити до местимично слојевити. Највећа дебљина откривеног стуба пермских 
пешчара је око 250 метара.

Тријас је трансгресиван преко пермских пешчара. Најстарији тријас је изграђен 
од карбонатно-теригених седимената који навише прелазе у кречњаке, лапорце 
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и алевролите средњег тријаса. Горњи тријас је представљен серијом кречњака, 
вапновитих и кварцних пешчара.

Јурске наслаге у овом подручју припадају средњој и горњој јури. Средња јура 
је изграђена од песковито-лапоровитих кречњака и пешчара који поступно прелазе 
у кречњачке седименте горње јуре. Нижи делови горњојурских кречњака садрже 
рожнаце, доломитичне кречњаке и доломите. У титону депонују се спрудни и 
субспрудни марински и маринско-лагунски кречњаци и доломити.

Неоген Деспотовачког басена изграђен је од седимената континенталног и 
маринског типа. Услови седиментације карактеришу се честим променама физичко- 
хемијских услова седиментације, што је имало за последицу вишеструку цикличност 
у фазама испуњавања басена, стварања и дијагенезе појединих угљоносних 
хоризоната у њему.

У пребаденској фази створени су слатководни седименти „манасијске серије“ 
дебљине око 250 м. Представљени су лапорцима и лапоровитим глинама, угљеним 
слојевима и прослојцима (серија Д), пешчарима и конгломератима. 

Баденску серију чине седименти настали у условима вертикалних смењивања 
слатководне и маринске седиментационе средине. Дебљина ове серије је 120–
200 м. Базални део ове серије граде карбонатни седименти. Изнад су зелене и 
сивозелене глине, па баденска угљоносна серија (серија Ц) са раслојеним глинама. 
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Изнад угљоносног хоризонта су поново зелене и сивозелене глине са бочатном и 
слатководном фауном које прелазе у плавичасто-сиве глине са маринском фауном 
„реперног хоризонта“ према сармату.

Сарматски седименти су настали по овом редоследу: плавичасто-сиве глине 
(5–9 м), сиве глине са танким слојевима угља који су испод угљеног слоја Б. 

Слој Б је нехомогене грађе и има дебљину од 0,5 до 3,6 м. Унутар овог слоја су 
у појединим деловима констатовани финозрни пескови који могу бити водоносни. 
Изнад слоја Б су зелене и сиве глине, глиновити пескови и финозрни пескови у серији 
(15–35 м) која одваја угљене слојеве Б и А2. 
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Угљени слој А2 је хомогенији од слоја Б и има дебљину 1,2–4,0 м. Изнад слоја 
А2 на 5–8 м је економски неинтересантан слој А1.

Изнад слоја А1 је развијена серија глиновитих седимената дебљине 20–60 м. 
Унутар глиновитих седимената местимично се јавља хоризонт финозрног водоносног 
песка. 

Највиши делови сарматске серије чине песковити седименти. За овај део је 
карактеристично и појављивање танких слојева кречњака на 25–35 м изнад угљеног 
слоја А2.

Седименти квартарне старости имају значајно распрострањење, нарочито у 
оквиру широке алувијалне равни реке Ресаве, где су формирана два нивоа речних 
тераса. Терасе су изграђене од шљункова и крупнозрних пескова у којима се 
местимично јављају глиновите партије. Дебљина терасних седимената је до 12 м, 
најчешће 5–7 м. Поред терасних седимената развијени су и алувијални седименти 
у долини Ресаве и у коритима реке Роанде и Грабовичке реке. На слици 2. дата је 
геолошка карта шире околине Деспотовачког угљеног басена, а на слици 3. развиће 
миоценских наслага Деспотовачког басена.

 
 3. СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕЖИШТА

У лежишту угља Забела-Коса у сарматској угљоносној серији, формирало 
се више слојева угља од којих су економски интересантна два слоја, који на 
истраживаном простору не губе минималну економску  дебљину, а која износи 
1,5 метар за ову врсту угља. Економски интересантни слојеви, који су и били 
предмет истраживања добили су радне називе: слој угља А2, који је млађи и 
хипсометријски виши у односу на слој угља Б. Главна карактеристика поменутих 
слојева угља је њихова сложеност грађе, тј. раслојеност и присуство релативно 
танких уметака углавном глиновите компоненте у виду танких прослојака и 
сочива. 

Дебљина угљеног слоја Б у лежишту Забела - Коса варира од 0,6 m до 5,80 
m, просечно 2,93 m, а дебљина чистог угља варира од 0,6 m , до 5,30 m , просечно 
2,55 m. Дебљина јалових прослојака у оквиру слоја Б креће се од 0,10m до 2,10 m, 
просечно 0,61m.
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Дебљина угљеног слоја А2 у лежишту Забела Коса креће се од 0,7 m  до 6,10 m, 
просечно 3,14 m, а дебљина чистог угља варира од 0,50 m до 4,60 m, просечно 2,87 
m. Дебљина јалових прослојака унутар угљеног слоја А2 креће се од 0,10 m до 3,0 
m, просечно 0,57 m. 

Дебљина међуслојне јаловине креће се од 2,70 m до 41,60, просечно 17,90 m. 
Угљени слојеви А2 и Б су међусобно паралелни. Пружају се правцем север - југ 

са падом ка западу. Просечна вредност падног угла за оба угљена слоја износи 200 
у источном делу лежишта, да би се ка западу смањивао и износио максимално 100.

Лежиште Забела-Коса карактерише, у тектонском погледу, блоковска структура 
променљивог интензитета денивелације која се креће од 4 до 25 метара. Уочено 
је диференцијално кретање блокова са неједнаким спуштањем крила и појавама 
маказастих кретања. У систему раседа јасно се издвајају два типа: уздужни или 
рововски раседи правца пружања север-југ и попречни раседи правца пружања 
исток-запад.

 4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Геомеханичке анализе су рађене на узорцима из угљених слојева “А2 “и “Б”, 

као и из пратећих седимената из непосредне подине и кровине угљених слојева, 
узетих од језгра истражних бушотина. Укупно је испитано 50 узорака повлатних и 
подинских седимената из истражних бушотина са истраженог дела лежишта Забела-
Коса.

На основу резултата истраживања и испитивања закључено је следеће:
 • Стене које представљају радну средину у лежишту Коса представљене су 

пластичном средином које чине угљени слојеви као и еластичном средино 
које чине глине и глиновите средине али и некохерентне средине - творевине 
представљене песковима и песковитим седиментима.

 • Пратећи седименти кровине и подине угљених слојева А2 и Б представљени су 
углавном разнобојним глинама, карбонатним и са харнишама и са различитим 
уделом песковите компоненте у њима.

 • Подинске глине склоне су бубрењу у додиру са водом, што треба имати у 
виду при пројектовању јамских просторија, нарочито у деловима захваћеним 
тектоником, где се могу очекивати јачи приливи подземне воде.

 • Угаљ истраживаних слојева припада групи бољих лигнита. Одликује се 
дрвенасто-лигнитском структуром и релативно великом чврстоћом, нарочито 
у повлатном делу.

 • Угљени слојеви А2 и Б представљају углавном повољну радну средину 
за израду јамских просторија у свим видовима подграде све до почетка 
експлоатације.

 • У зонама са микротектоником могу се очекивати одређени проблеми, међутим 
у току допунских истраживања морају се допунити истражни радови, са 
захтевом да се одреде такве зоне у експлоатационом подручју.
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Општи закључак о резултатима испитивања физичко-механичких карактеристика 
угљеног слоја А2 и Б као и седимената непосредне кровине и подине угљених слојева 
је да се за даљу фазу пројектовања морају предвидети допунски истражни радови, 
како би се у геомеханичком смислу дефинисала кровина и подина у ширем смислу. 
И сам број испитиваних узорака не задовољава критеријуме виших пројектовања јер 
је недовољан да обезбеди потребну поузданост рачунских параметара.

 5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Деспотовачки неогени басен, у оквиру кога је и лежиште Забела-Коса, изграђен 

је од творевина које се одликују великом фацијалном разноврсношћу са интензивним 
вертикалним смењивањем бочатних, слатководних и маринских седимената. Према 
литолошком саставу, степену пропусности, стенске масе лежишта Коса могу се 
сврстати у водопропусне и водонепропусне стене. 

Водонепропусне стене су представљене разнобојним  глинама. 
Водопропусне стене представљене су песковима променљиве дебљине, са 

различитим садржајем прашине или шљунка у дубљим деловима или са крупнозрним 
до средњезрним песковима са садржајем средњезрних шљункова, у вишим деловима, 
који у хидрогеолошком смислу представљају хидрогеолошке колекторе.

Према структури порозности, водоносни хоризонти који се јављају у миоценским 
седиментима имају интергрануларну порозност. У њима је формирана претежно 
сапета издан углавном субартеског карактера, али има појава да вода избија на 
површину.

У хидрогеолошком комплексу неогеног терена постоје две значајније 
акумулације изданских вода у песковито-шљунковитим слојевима горњокровинске 
зоне сарматске серије, и локална, у подинским песковима угљеног слоја “Б”. 
Како се не располаже са довољним бројем осматрачких пијезометара у лежишту, 
претпоставља се да је смер кретања изданских вода у обе издани горњокровинске 
зоне идентичан општем нагибу сарматске серије у овом делу неогеног басена, што 
значи према западу. Правац и смер кретања локалне сапете издани у подинским 
песковима, на северу лежишта, оријентисан је према југу [11].

Хидрогеолошки услови храњења песковитог водоносног хоризонта у сарматској 
серији углавном су неповољни. С обзиром да су највиши делови ове серије 
заступљени са претежно песковитим седиментима, може се сматрати да се у овој 
површинској зони стално одржава издан, која под извесним условима може да храни 
ниже песковите хоризонте, нарочито у горњој кровинској зони. Потенцијални путеви 
прихрањивања и акумулирања подземних вода су раседи и раседне зоне (пре свега 
тзв. Забелски расед дуж Грабовичке реке) који могу поспешити дубља понирања 
ових вода, али само у условима директног контакта песковитих хоризоната, као што 
је то случај у лежишту Венац [11].

У алувијалној равни реке Ресаве формирана је плитка издан у алувијалним 
седиментима: шљунковима, песковима и муљевитим глинама. Дебљина ове издани 
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износи око 1 до 3 m и под великим је утицајем хидролошког режима реке Ресаве. 
Ова танка издан је слободна и има добру водопроводност и местимично велику 
издашност водних објеката. У деловима алувијалне равни коју изграђују фације 
суглина и супескова, издан која се формира има сасвим слабу издашност водних 
објеката

Са гледишта потенцијалне експлоатације угља и угрожености рударских радова 
од могућих продора воде из кровинских седимената као хидрогеолошки колектори 
који могу да буду опасни водоносни слојеви је песковити хоризонт који се простире у 
кровини угљеног слоја “А2”. То су слојеви изграђени од ситнозрних до средњезрних 
пескова дебљине од неколико до 30 m песка, који је раслојен глином дебљине од 3 
и 8 m.

У лежишту Забела-Коса хидрогеолошки услови су релативно неповољни са 
аспекта експлоатације угља. Уз додатна хидрогеолошка испитивања и  адекватне 
поступке одводњавања, негативне хидрогеолошке карактеристике лежишта би се  
ублажиле.

 6. КВАЛИТЕТ И РЕЗЕРВЕ УГЉА
Угаљ из лежишта Забела-Коса припада групи меких мрких угљева ксилитског 

типа. На свежем прелому, угљеви из лежишта Забела -Коса, имају мрку боју са 
светломрким фрагментима ксилита. Огреб је мрке боје, а микро и макротекстура 
је тракаста.

На основу извршених анализа средња вредност квалитативних параметара је 
приказана у следећим табелама:

Прорачун резерви угља у лежишту Забела - Коса рађен је тако да су рачунате 
геолошке резерве оба угљена слоја (Б. Максимовић 1983, Н. Блечић 1986 год.), а 
након сагледавања и израде техничко-економске анализе (Петровић и Вучић, 1986) 
добијене су и експлоатабилне билансне резерве угља у А2 и Б слоју (таб. 3). Према 
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прописаним посебним критеријумима за утврђивање и разврставање резерви угља 
у категорије и класе лежишта угља Забела-Коса код Деспотовца сврстано је у другу 
групу, другу подгрупу лежишта угљева. Припадност лежишта другој групи одређена 
је на основу сложености геолошке грађе, степена тектонске поремећености, као и 
променљивости истраживаних угљених слојева у погледу морфологије, дебљине и 
квалитета угља.

Резерве угља у лежишту Забела-Коса су приказане у табели 3, а просторни 
распоред на слици 5. 
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 7. ЗАКЉУЧАК
Из приказане анализе природно-геолошких услова и резерви угља 

у експлоатационом пољу „Забела-Коса“ цени се да је оно по свим факторима 
перспективно за активирање рударских радова. Посебну предност му поред 
наведеног дају још и близина највећег потрошача ТЕ „Морава“, као и потреба замене 
капацитета за суседне јаме РМУ „Рембас“ у којима ће у наредном периоду доћи до 
исцрпљења резерви угља у више јама.

У овоме експлоатационом пољу могуће је изградити релативно модеран 
и савремен рудник, који би уз одређена улагања могао да оствари капацитет 
производње већи него што је у јамама РМУ “Рембас“.
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ИЗВОД
У раду се обрађује сировински потенцијал Западно-моравског угљеног басена, са освртом на 

могућности његовог активирања у експлоатационом смислу, посебно у ситуацији обезбеђења заменског 
капацитета за јаме ИРКУ Баљевац

Кључне речи: рудник, подземна експлоатација, површинска експлоатација, лежиште угља, 
термоелектрана

 1. УВОД
Западно – моравски или Краљевачко – чачански угљени басен захвата простор 

површине око 1.000 км2. Прве податке о појавама угља у Западно – моравском 
угљеном басену даје Ј. Панчић 1867. године, а прва истраживања рударским радовима 
почела су 1908. године. У току Првог светског рата од стране Аустријанаца отворен 
је рудник угља. 

У наредном периоду експлоатација угља одвијала се  са променљивим 
интензитетом, углавном због неизграђености и недовољне опремљености, тако да 
је 1923. године дошло до затварања рудника. У периоду од 1923. год. до 1955. год. 
на овом подручју нису вршени никакви радови на истраживању или откопавању. 
Угљоносна серија Западно –моравског басена детаљније је истраживана почев 
од 1955. године. У наредном вишегодишњем периоду вршена су истраживања на 
следећим локацијама:

• У северном делу у пределу Мојсиње – Бресница
• У североисточном делу на простору Тавник – Лађевци и
• У јужном делу између Заблаћа и Слатине.
Према досадашњој истражености у угљоносном простору Западно – моравског 

угљеног басена процењује се да има преко 100.000.000 т геолошких резерви 
квалитетног угља, што по обиму и величини представља једно од већих лежишта 
угља ове врсте у Србији за подземну експлоатацију. 

Надлежни Републички орган је за простор Западно – моравског басена до сада 
оверио и издао следеће потврде о резервама угља:

Подручје ‘’Бресница – Тавник - Лађевци’’; 
Потврда о резервама бр. 310-148/80 од 13.01.1981. год. Стање резерви на дан 

15.04.1980. године приказана је у табели 1.
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Угљоносно поље ‘’Мрчајевци – Бечањ’’; 
Потврда о резервама бр. 310-117/84-02/1 од 11.01.1985. год. Стање резерви на дан 

31.12.1983. године приказана је у табели 2.

Угљоносно поље ‘’Вапа - Слатина’’, код Чачка; 
Потврда о резервама бр. 310-132/87-02/1 од 05.11.1987. год. Стање резерви на дан 

30.04.1987. године дато је у табели 3.

 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕЖИШТА РУДНИКА „БАЈОВАЦ“
Положај и простирање
Западно-моравски или Краљевачко-Чачански угљени басен налази се између 

Краљева и Чачка у средњем току реке Западне Мораве. Град Краљево и планина 
Котленик чине му источну границу, а планине: Овчар и Каблар западну; Рожањ, 
Вујан и Јешевац северну, а Јелица, Троглав и Столови јужну границу.

На простору Западно – моравског басена, у прошлости, егзистирало је више 
рудника са мањим и са већим успесима, са континуиналним радом и са прекидима 
у раду.
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Услед настале кризе у угљарству у периоду 1965.-1970. године, због отежаног 
пласмана угља и недостатка инвестиционих средстава дошло до обустављања свих 
значајнијих рударско-геолошких истраживања, тако да је 1968. године дошло до 
ликвидације рудника, када су затворене све јаме осим јаме рудника Бајовац, која је 
наставила са производњом угља у мањем обиму.

Рудник Бајовац је последњи рудник на овом простору и прекинуо је са радом 
1986. године. 

Рудник Бајовац, који је радио у саставу Ибарских рудника, налази се на подручју 
Бресница – Тавник – Лађевци, 14 км северно од Краљева. Саобраћајне везе су веома 
повољне. Средином басена пролази пут Ибарска магистрала, као и железничка пруга, 
који овај рудник везују са свим већим и мањим потрошачким центрима. Најближа 
железничка станица Адрани удаљена је од рудника свега 8 км. Низом локалних путева, 
повезана су и сва села овог подручја. Географски положај басена дат је на слици 1.

Експлоатационо право на простору рудника Бајовац припада Ибарским 
рудницима каменог угља – Баљевац из састава ЈП ПЕУ Ресавица.

Морфолошке, хидролошке и климатске прилике
Западно-моравски угљени басен има правац пружања ЈИ-СЗ и у целини је благо 

нагнут према ЈЗ. У морфолошком погледу представља једну динамичку потолину, 
која је дуж раседа дубоко спуштена унутар старог рељефа. Ободни делови басена су 
благо заталасани са надморским висинама од 340-550 м, док је рељеф у централним 
деловима скоро раван.

Хидрографска мрежа припада сливу реке Западне Мораве. Бројне речице и пото-
ци скромног су капацитета, једино после отапања снега повећавају своју издашност. 

Подручје Бресница - Тавник - Лађевци, благо је заталасано са надморским 
висинама 220-450 м. Главни водени токови овог дела су: Бресничка река, река 
Вољавча и Лађевачка река, као и потоци Стрмужак и Бајовац. Незнатног су 
капацитета, па и када се повећа после отапања снега, никада нису угрозили јамску 
производњу.

Климатске прилике су веома повољне и не представљају никакве препреке за 
нормално одвијање производње.

Геолошке карактеристике лежишта 
У геолошкој грађи североисточног дела Западно Моравског басена и његовог 

обода учествују разни литостратиграфски чланови представљени горње кредном – 
сенонско флишком серијом, неогеном – миоценском серијом, квартарним наслагама 
и еруптивним стенама.

Угљоносни хоризонт се налази у оквиру Панонско – понтијске серије. 
На основу радова из претходног периода утврђено је да се у овој серији налазе 

дебеле наслаге квалитетног тврдог лигнита од посебног привредног значаја и 
економске вредности. У оквиру ове серије утврђене су две угљоносне зоне:
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 • У доњој угљоносној зони налази се неколико тањих слојева лошег квалитета.
 • Горња угљоносна зона представљена је са два угљена слоја експлоатабилне 

дебљине, од којих је повлатни А1 угљени слој од посебне економске важности, 
хомогене структуре, константног развића, ујадначене дебљине и врлодобрих 
особина. Подински угљени слој Б2 је скоро истог квалитета.
Вертикално растојање између ова два слоја креће се од 50  до 60 м.
Повлатни А1 угљени слој има регуларно развиће на целом простору, уједначене 

дебљине 6,3 м-10,5 м. Подински Б2 угљени слој је развијен на целом простору, 
просечне дебљине 1,4 м – 5,6 м.

У подини угљоносне зоне налазе се сиво бели, танко услојени лапорци са 
интеракцијама глиновитих таложних пешчара. У повлати ове зоне појављују се 
сиве, жуте и зеленкасте песковите, масне и лапоровите глине са интеракцијама 
глиновитих пешчара и пескова.

Тектонски приказ басена
На основу геолошких и геофизичких испитивања у Западно - моравском басену 

уочени су тектонски покрети представљени раседима различитог интезитета. Главну 
улогу у формирању западноморавске котлине имао је уздужни западно-моравски 
расед, правца пружања ЈИ – СЗ.

Према подацима истражног бушења у атару села Катрге дебљина неогених 
седимената у северном спуштеном делу је 1910 м, а у јужном издигнутом делу око 
1200 м, што значи да је скок дуж овог раседа око 700 м, односно да је за толико 
спуштено северно крило. 

Северније, паралелно са претходним пружа се други Мрчајевачко – лађевачки 
расед, који на дужини од преко 20 км пресеца продуктивну серију, тако да је дуж 
њега јужно крило заједно са угљеним слојевима потонуло за око 350 м. Овај расед 
је од посебног значаја за експлоатацију, јер се рударским радовима може вршити 
откопавање само до његове границе у свим угљоносним подручјима.

Геолошке резерве угља
Геолошке резерве угља за подручје Бресница – Тавник – Лађевци ( Рудник 

Бајовац ) оверене су потврдом о резервама бр. 310-148/80 од 13.01.1981. год. Стање 
резерви укупно за подручје, на дан 15.04.1980. године приказано је у табели 1.
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 У табелама 4. и 5. су приказане геолошке резерве по угљеним слојевима А1 и 
Б2 овог подручја.

Водоносност лежишта
Наслаге које чине директну кровину и подину угљених слојева изграђене 

су од пелитских седимената, представљених песковитим и масним а делимично 
угљевитим глинама и танко услојеним лапорцима. Ове стене се одликују малом 
порозношћу и представљају водонепрпусне наслаге. 

Према вођеној евиденцији у неколико последњих година експлоатације 
закључује се да је прилив воде у јами преко целе године уједначен и креће се око 
0,5 л/сец. Такође приликом истражног бушења у бушотинама није констатовано 
присусрво артерске или субастерске воде а основу ових података у току 
експлоатације неби требало да постоји могућност продора подземних вода у јамске 
просторије.

Гасоносност
Јама Рудника Бајовац је решењем Републичког секретаријата за привреду СР 

Србије бр. 02-866/1 од 25.01.1968. год. разврстана у јаме са појавом метана. Током 
1981. године вршено је поново испитивање биланса метана. Утврђена је апсолутна 
метанообилност по мерним местима и јамским просторијама. 

Самозапаљивост угља и наталожене угљене прашине
Испитивања запаљивости наталожене угљене прашине из рудника Бајовац, 

1979. године извршио је Рударски институт – Земун. Резултати испитивања су 
приказани у табели 6.
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Квалитет угља
Испитивања квалитета угља вршена су у Рударском институту – Земун. 

Угаљ из рудника Бајовац је тракасте, делимично сочивасте структуре. На основу 
петрографских испитивања угаљ из рудника Бајовац припада групи мрко – 
лигнитских угљева.

Резултати техничке анализе угља из кровинског А1 слоја и подинског Б2 слоја 
приказани су у табели 7.

 3. МОГУЋНОСТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  УГЉА У ПОДРУЧЈУ 
БРЕСНИЦА - ТАВНИК – ЛАЂЕВЦИ – РУДНИК БАЈОВАЦ
Узимајући у обзир лежишне прилике и залегање угљених слојева, посматрано 

са рударско - техничког аспекта, ревитализацију рудника треба извршити израдом 
два вертикална окна, израђена у подини угљених слојева. Новим капиталним 
рударским просторијама захватило би се цело подручје лежишта, тј. свих   
27.000.000 тона угља. Оваквим приступом омогућава се откопавање дубинског дела 
лежишта применом високопродуктивне опреме за континуалан рад у подземној 
екплоатацији.

Израдом засека и усека приступит ће се отварању изданачких зона где се може 
применити технологија површинске експлоатације чврстих минералних сировина. 
Идејно решење отварања је приказано на слици бр.2

Технологија  откопавања  угља
Најбитнија фаза у свеукупном процесу експлоатације лежишта јесте избор 

технологије откопавања. Имајући у виду рударско-геолошке услове лежишта 
и досадашња сазнања науке и технике, технологија откопавања може бити 
организована на принципима:
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 • Примене високопродуктивне методе откопавања, у подземној експлоатацији,  
и

 • Уважавајући аргументе изнете у претходним освртима овог рада, на 
локалитету Бресница – Тавник – Лађевци постоји реална и оправдана 
могућност за отварање и експлоатацију овог дела лежишта капацитета:

 • Истовремена, подземна експлоатација
  кровинског А1 слојаи подинског Б2 слоја 240.000 т/год.
 • Површинска експлоатација 100.000 т /год.
 • Укупно 340.000 т/год. 

Откопавање као једна од најбитнијих фаза у свеукупном процесу експлоатације, 
обзиром на рударско – геолошке услове експлоатације и досадашњих сазнања науке 
и технике може бити организовано уз примену широко – челне методе откопавања 
уз примену комплексне механизације. 

Комплекс механизације на широком челу сачињава:
 • механизована хидраулична подграда,
 • машина за откопавање угља,
 • чеони грабуљасти транспортер, опремљен уређајем за кретање машине за 

откопавање угља
 • сабирни грабуљасти транспортер,
 • хидраулична станица високог притиска и
 • енергетски комплекс.

Технолошки процес откопавања применом комплексне механизације са 
добијањем угља из наткопног дела откопа чине следеће операције:
 • подграђивање радног простора, привлачење секције МХП и потискивање 

чеоног грабуљастог   транспортера,
 • откопавање, утовар и транспорт угља у поткопном делу откопа,
 • минирање наткопног дела откопа, точење и транспорт угља.
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Приказ рада на широкочелном механизованом откопу приказан је на слици 
бр. 3.

Откопавање угља на површинском откопу предвиђено је на принципу 
откопавања откривке и угља са хидрауличним багером и дисконтиуналним 
транспортом ископине применом камиона кипер-дампер са помоћном механизацијом 
за планирање откопаних маса ископине.

Приказ рада на површинској експлоатацији дат је на слици бр.4.
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 4. ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА У ЗАПАДНО - МОРАВСКОМ 
УГЉЕНОМ БАСЕНУ
У наредном периоду приоритетно је потребно испитати могућност активирања 

сва три подручја поменута у уводу: • Подручје ‘’Бресница – Тавник - Лађевци’’; 
- Бајовац, • Угљоносно поље ‘’Мрчајевци – Бечањ’’, • Угљоносно поље ‘’Вапа - 
Слатина’’, код Чачка,

Експертизом отварања и експлоатације Западно – моравског угљеног басена 
( Рударски институт, 1964. год. ) предвиђен је оптимални производни капацитет 
од 600.000 т годишње. Накнадном анализом Електросрбије утврђена је могућност 
откопавања једног локалитета технологијом површинске експлоатације, при чему би 
биле захваћене резерве од 15.000.000 т угља. Треба истаћи да кровинске наслаге у делу 
лежишта предодређеног за површинску експлоатацију чине песковито – шљунковити 
седименти, веома квалитетни по својим карактеристикама употребљивости у 
грађевинарству

Сликом бр.5 приказан је блок дијаграм редоследа радова на активирању 
западноморавског угљеног басена у експлоатационом смислу.

 5. ЗАКЉУЧАК
Сама чињеница да Ибарски рудници каменог угља – Баљевац са око 500 радника 

чине једину и највећу производну радну организацију на простору од Рашке до 
Краљева завређује посебан осврт за неминовност улагања у развој производње угља 
за потребе термоелектрана и широке потрошње.
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Даљим радом површинског копа Прогорелица и ревитализацијум рудника 
Бајовац уз истовреман рад Ибарски рудници би годишње производили 520.000 т 
каменог и мрког угља.

Отварањем нових и ревитализацијом затворених рудника Република Србија 
једним делом решава дефицитарност квалитетних угљева, запошљава  се нова радна 
снага, покреће се индиректна запосленост пратећих и услужних делатности, решава 
демографски и социјални проблем становништва.

Према досадашњој истражености Западно–моравског басена, рударско 
експлоатационим радовима, тржишним факторима, регионалним факторима, 
потенцијалности лежишта и могућности проширења сировинске базе, део Западно–
моравског басена у подручију Бресница –Тавник – Лађевци (Рудник Бајовац) без сваке 
сумње је локалитет за стратешко планирање коришћења домаћих необновљивих 
ресурса, односно мрко-лигнитских угљева.
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ИЗВОД
Приоритетан задатак подземне експлоатације угља, је повећење производње. Данас се у рудницима 

са подземном експлоатцијом угља у Србији ради у лежиштима са малим степеном отворености и 
за откопавање угља користе се коморно-стубне методе, тако да уколико се жели постићи повећање 
производње неопходно је у рудницима у којима рударско-геолошке прилике дозвољавају извршити 
отварање и разраду нових лежишта,уз примену  механизованог откопавања угља.

У оквиру овог рада, дају се варијантна решења отварања и разраде,са применом широко челног  
механизованог откопавања, уз остваривање оптималног капацитета производње за услове јаме „Мелница“. 

Кључне речи: рудник,подземна експлоатација ,широко чело, метода,откопавање, угаљ

 1. УВОД
Лежиште угља “Мелница” налази се у сливу реке Млаве и представља 

део пространог Млавско-петровачког неогеног басена, који се на северу, према 
Пожаревцу наставља на Костолачки, а према југу на Деспотовачки угљоносни басен. 
Ово лежиште је у источном делу басена на око десетак километара североисточно од 
Петровца на Млави, у атару села Мелница и административно припада СО Петровац 
на Млави. 

Становништво Мелнице и околине, углавном се бави пољопривредом, а један 
део ради у државном или приватном сектору углавном у Петровцу.

До 1960. године у овом крају је била развијена и рударска делатност, са бројним 
запосленим мештанима у рудницима угља Мелница, Стамница, Петровац и Рановац.

На целој површини изнад лежишта угља Мелница налазе се неправилно 
распоређени грађевински објекти сеоских домаћинстава, чији број је релативно мали.

Главне саобраћајнице којима је мелничко лежиште угља повезано са осталим 
деловима Републике Србије, су пут I реда Пожаревац - Петровац - Жагубица - Бор 
и пут II реда Петровац - Кучево, који делом пролази преко самог лежишта, и то 
његовог југоисточног дела. Изнад лежишта има и више путева локалног значаја који 
су за време кишног периода углавном непроходни. Од железничке пруге нормалног 
колосека Пожаревац - Кучево – Мајданпек, лежиште је удаљено око 15 км у правцу 
југа. Географски положај лежишта угља „Мелница“ приказан је наслици 1.

 2. ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕЖИШТА
Геоморфолошке и хидрографске карактеристике
Лежиште “Мелница” налази се на подручју Млавско-петровачког неогеног 

басена на западном ободу Хомољских планина. Од долине реке Млаве код Петровца 
даље према истоку издижу се висоравни Клокочан и Смрдан, чије надморске висине 
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достижу 250-280 м и уједно представљају вододелницу између сливова реке Млаве 
и Витовнице. 

На подручју самог села Мелница ове висоравни полако се издижу, а затим 
према истоку нагло прелазе у огранке Хомољских планина. Највише апсолутне 
коте налазе се у источном делу лежишта, где на подручју старог рудника угља 
достижу 307 м.

Терен у коме је формирано лежиште Мелница углавном је брежуљкаст и са 
јужне стране ограничен је узаним алувијоном реке Витовнице и Великог потока, а 
са севера реком Јерином. 

Надморске висине долина ових речица крећу се око 200 м. У јужном делу 
терена протиче Мелничка река са генералним правцем тока исток-запад, а њој 
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гравитирају мањи потоци, који имају релативно мале количине воде, тако да немају 
већи утицај на формирање издани и опште хидрогеолошке карактеристике самог 
лежишта.

На терену изнад самог лежишта Мелница уочљиве су јаруге, што значи да 
су развијени ерозиони процеси и повремени токови са акумулационим облицима 
делувијалних покривача и плавинских лепеза. Већи број повремених извора има 
малу издашност од 0,5 до 1,0 Л/с и у току сушних периода практично остају без 
воде.

Литолошки састав угљоносне серије
Продуктивна серија је представљена глиновито-песковитим и лапоровито-

кречњачким седиментима са једним сложеним угљеним слојем.
 • Подина угљеног слоја представљена је разнобојним глинама, угљевитим 

глинама,песковитим глинама и глиновитим пешчарима. Непосредну подину 
чине глине, повремено и глиновити пешчари. Карактеристике подинских 
седимената испитиване су у ограниченом броју узорака и то само минералошке 
и делимично геомеханичке карактеристике.

 • Угљени слој је сложене грађе. Јаловина у угљеном слоју је заступљена 
или у већем броју тањих прослојака дебљине од неколико центиметара, 
који се смењују са угљем а распоређени су у доњем делу слоја. Јаловина се 
местимично јавља и у појединачним прослојцима дебљине од 0,1 м до 1 м или 
у пакету дебљине од 1 м до 4 м која дели угљени слој на два огранка. Јаловину 
чине глине, угљевите глине, лапорац а ређе пешчар. Дебљина угљеног слоја 
је променљива. Најмања дебљина слоја утврђена бушењем износи 1,5 м а 
максимална 15 м укључујући и јалове прослојке.

 • Повлата угљеног слоја је углавном лапоровито-кречњачког састава а 
местимично, претежно у вишим деловима, пешчарског и туфозног састава. 
У непосредној повлати угљеног слоја је бели лапоровити кречњак. Према 
извршеним петрографским анализама на узорцима две бушотине, повлата 
угљеног слоја је представљена углавном лапоровитим кречњацима који се 
смењују са лапорцима, светло сиве су боје и шкољкастог прелома са доста 
битуминозне и угљевите материје. 

Структурне карактеристике лежишта
Према Елаборату о класификацији и категоризацији резерви угља лежишта 

Мелница на дан 30.06.1984 године (Георад – Костолац, у даљем тексту Елаборат) 
лежиште угља Мелница највероватније представља тектонску депресију са правцем 
пружања дуже осе ССИ-ЈЈЗ и наглим повијањем према западу. Основни синклинални 
облик је нарушен читавим низом попречних и уздужних раседа, услед чега је 
лежиште у целини задобило блоковску структуру. Према датој интерпретацији у 
Елаборату, готово сви раседи су вертикални и највећим делом са спуштеним крилом, 
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чији скокови местимично достижу и до 100 м. Падови угљеног слоја у издвојеним 
макро блоковима су различити, што је вероватна последица вишеструког кретања 
дуж раседних површина.

Структурне карактеристике лежишта могу се дефинисати на следећи начин:
 • Подељеност лежишта на макро-тектонске блокове заснива се на 

претпостављеним и у дубљим деловима несигурно лоцираним раседима па је 
и међусобни однос блокова недовољно прецизно дефинисан.

 • При геолошкој интерпретацији лежишта на основу података, до сада добијених 
истражним бушењем, уочени су само крупнији раседи, па је реално очекивати 
у лежишту и друге мање њима субпаралелне разломе. При томе ће, вероватно, 
даље од обода, односно у смеру пада угљеног слоја дислоцираност лежишта да 
опада.

 • Стиче се утисак да је блок II, уједно највећи блок, најмање тектонски 
поремећен.

 • Падни угао угљеног слоја се мења од 0-40°. При источном ободу лежишта 
(блок I и III) и локално при централном гребену палеотерена (блок II и IV) пад 
износи 30-40°. Постепено се смањује са дубином, тако да при дну депресије 
слојеви постају скоро хоризонталан.

 • У геолошком блоку I слој благо таласа задржавајући при том генерално 
пружање скоро С-Ј, при чему падни угао постепено опада у правцу пада серије. 
Обзиром на то, као и на густу мрежу истражних бушотина вероватно је слој 
блока I највећим делом просторно дефинисан, осим у југозападном његовом 
делу. 

 • Нагло повијање слоја у блоку II из правца С-Ј у правцу запада, односно 
северозапада, скоро под 90° указује и на могућност цепања, кидања угљеног 
слоја. Додатним истражним бушењем дуж осе интерпретиране синклинале 
треба проверити дате претпоставке.

 • Једноставна структура блока III у јужном пољу, која се огледа у континуираном 
пружању (СИ-ЈЗ) и континуираном паду слоја претпостављена је на основу 
само четири позитивне бушотине унутар продуктивног дела блока и положаја 
изданака угљеног слоја, као и 3 периферне бушотине са јужне стране. 
Имајући у виду и недефинисаност раседа према блоку IV мора се закључити 
да приказани просторни положај угљеног слоја не даје довољно гаранције 
за рударско пројектовање, односно да се исти мора прецизније дефинисати 
истражним бушењем.

 • Структура угљеног слоја у блоку IV, обзиром на густину истражних радова 
прогнозирана је без већих дилема, осим у зони раседа према блоку III, где је 
такође потребна провера истражним бушењем.

 • Доистраживањем блока III истовремено ће се разјаснити и међусобни однос 
блока III и блока IV. Просторни положај лежишта “Мелница” са ознакама 
блокова дат је на слици 2.
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 3. РЕЗЕРВЕ И КВАЛИТЕТ УГЉА У ЛЕЖИШТУ
Резерве угља лежишта Мелница утврђене су Елаборатом са стањем на дан 

30.6.1984. године (Геолошка служба И.Е.К. “Костолац”). Ове резерве потврдила је 
Републичка комисија за утврђивање резерви минералних сировина (потврда бр. 310-
83/85-02/1)и оверила: 21.021.761 т Б категорије, 8.899.908 т Ц1 категорије, односно 
29.921.669 т Б+Ц1 категорија.

Након израде Елабората, у 1985 години, изведени су нови истражни радови, 
претежно у северном делу лежишта. На тај начин створени су услови за делимичну 
прекатегоризацију резерви угља из Ц1 у Б и из Ц2 у Ц1 категорију, на основу новог 
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прорачуна резерви који је извршен у оквиру “Студије геолошке истражености 
лежишта “Мелница” са посебним освртом на могућност јамске експлоатације” 
(Р.Ристивојевић, М. Бабовић, С.Милошевић и др. 1987), 

Овај прорачун је урађен уз промену неких параметара (пре свега површине 
геолошких блокова и средње дебљине угљеног слоја унутар појединих обрачунских 
блокова). Као минимална дебљина угљеног слоја усвојена је дебљина од 2,5 м. 

С обзиром да је лежиште Мелнице подељено јаловом зоном на два угљоносна 
поља:

- северно поље 
- јужно поље
те је прорачун резерви угља извршен је за свако поље посебно (табела 1.).

Резерве су прелиминарно сврстане у А+Б+Ц1, (варијантно у Б) категорију, изузев 
преосталих резерви у домену старих јамских радова, које нису ни рачунате. Резерве 
угља у деловима угљеног слоја чија је дебљина мања од 2,5 м, као ванбилансне нису 
рачунате. 

Поред истражених резерви угља (таб. 1), које се односе на оконтурене делове 
лежишта, у неоконтуреном западном и северозападном делу лежишта процењене 
су резерви Ц2 категорије на око 10.000.000 т.

У оквиру испитивања квалитета угља вршена су лабораторијска испитивања 
петрографског састава и физичких особина угља, техничке и елементарне и 
технолошке анализе угља.

При испитивању физичко механичких особина угља вредност запреминске 
масе се кретала од 1160 до 1390 кг/м3 (средња вредност 1290 кг/м3). Прегледом 
документационог материјала уочено је да су у пробе угља углавном укључивани 
танки јалови прослојци. 

На основу се могло закључити да би запреминска маса чисте угљене масе била 
нешто мања. У елаборату код прорачуна резерви усвојена је вредност запреминске 
масе 1200 кг/м3.Квалитет угља по блоковима приказан је у табели 2.
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 4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ГАСОНОСНОСТ, САМОЗАПАЉИВОСТ И 
ЕКСПЛОАЗИВНОСТ
Гасне карактеристике лежишта
Гасне карактеристике лежишта (угљеног слоја, повлате и подине) је 

лабораторијски испитивао Рударски институт 1986.г. на узорцима узетим са 
истражних бушотина: Б-1694, Y-1689, А-1725 и Т –1694. 

При извођењу истражног бушења регистроване су две појаве избацивања гаса 
- гасне смеше вероватно метана, угљендиоксида и азота под притиском и то на 
бушотинама ξΔ –1704 И ξФ-1699 .

Избацивање гаса под притиском регистроване су при бушењу кроз угљени слој, 
те је он највероватнији колектор гаса под притиском.

Гасоносност лежишта је недовољно истражена-испитана, да би се могла 
дати потпуна оцена - нема довољно егзактних параметара. Но и поред тога,на 
бази лабораторијског испитивања и регистрованих појава избацивања гаса– под 
притиском при бушењу, може се рећи да је мелничко лежиште МЕТАНОСНО а у 
појединим деловима гас се налази и под притиском и као такво га треба третирати 
у будућим радовима на његовом доистраживању.

Самозапаљивост угља и угљене прашине, експлозивне карактеристике 
угљене прашине
Природне самозапаљиве карактеристике угља одређене су од стране Рударског 

института 1986.г. на узорцима узетим из 7 бушотина преко одређивања природног 
индекса по методи “Олпинског”. 

У првој групи налази се 62,5%,у другој групи 25%,а у трећој групи 12,5%,од 
броја испитаних узорака.

Температура паљења смеше прашина/ваздух (узвитлана прашина) пали се на 
температури од 600 до 680ОЦ, што значи да се прашина угља из Мелнице налази 
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у класи тешко запаљивих. У сваком случају прашина овог слоја је и експлозивно 
опасно, а испитивањима треба утврдити доњу границу експлозивности.
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Инжењерско-геолошка структура лежишта
Стенске масе у лежишту “Мелница” су са инжењерско-геолошког аспекта 

подељене у три етаже по вертикалном профилу: доњу, основну и површинску етажу.
Оваква подела је коректно изведена и условљена је како литолошким саставом, 

тако и суперпозицијом стенских маса у оквиру мелничке серије.
Доња етажа изграђена је од седимената базалног и подинског дела мелничке 

серије. Састављена је од невезаних или везаних шарених шљункова, делимично 
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везаних пескова, те од сивих и зелених глина, глиновитог пешчара и угљевитих 
глина, који представљају непосредну подину угљеном слоју. 

Дебљина доње етаже је различита у различитим деловима лежишта и креће се 
од 20 до 100, па и више метара при ободу лежишта Мелница.

Основна етажа обухвата угљени слој, његову непосредну кречњачко-лапоровиту 
и лапоровиту кровину, као основну повлату изграђену од лапораца, лапоровитих 
глина,ређе пешчара, кречњака и туфогених седимената. 

Дебљина угљеног слоја је утврђена у интервалу од 2 до 12 м, док дебљина 
повлате, зависно од степена њене еродованости местимично достиже и до 100м.

У састав површинске етаже улазе творевине “црвене серије”, сарматски 
седименти и то: глине, песковите и лапоровите глине у наизменичном смењивању 
са глиновито-конгломератичним и песковито-шљунковитим седиментима. Поред 
ових седимената у састав површинске етаже улазе и кречњаци дебљине до 10м. 
Карактеристичан структурно-геолошки профил дат је на слици 5.

 5. ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА ОТВАРАЊА ЛЕЖИШТА
Отварање лежишта врши се на основу свестране анализе грађе лежишта,угљеног 

слоја и оцене услова експлоатације,на основу којег се одређује оптимални капацитет 
производње.

Када је у питању основна концепција отварања лежишта, доминантан је 
економски критеријум, преко кога се геолошки и техничко технолошки фактори 
валоризују у позитиван економски биланс експлоатације. 

Критеријуми морају у потпуности или у највећој мери бити задовољени избором 
техничко-технолошког решења отварања лежишта.

Другим речима, са економског аспекта место и положај просторија отварања 
рудника, одређује се из услова минималних трошкова производње уз максималне 
продајне цене производа.

Овакав приступ се примењеује, да би према приказаној истражености и 
степену остварене детекције лежишта, дошли до решења система и начина отварања 
лежишта, који за приказане услове представља оптимум.

Уважавајући ове принципе дајем три варијантна решења отварања која полазе 
од експлотационе целине усвојене досадашњим сазнањима и важећим Елаборатом 
(1984), унутар истражног простора лежишта угља “Мелница”.

Предложене варијанте отварања лежишта угља “Мелница”,сагледавају техничко 
технолошка решења у производности и економичности експлоатације угља.

  
 I  варијанта
Главне просторије отварања лежиста представљају две нископне просторије 

(ГИН и ГВН)  и једна хоризонтална просторија. Почетак нископних просторија 
лоциран је на источној страни изван експлоатационог дела лежиста, са усмерењем 
према западу.
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Главни извозни нископ ГИН полази са површинске коте терена к+257 м’ кроз 
јалову зону лежишта и под углом од 16°30’ силази на коту к-97 м’. 
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Главни вентилациони нископ ГВН полази са коте к+277 м’ на површини 
терена и са нагибом од 22°, 26° и 14° силази на коту к-45 м’. Спајајући дно главног 
вентилационог нископа на коти к-45,са главним извозним нископом на коти к-58,55 
м’, формира се основица првог експлоатационог хоризонта, којим се и завршава 
систем отварања лежишта.

Главни вентилациони нископ приближно је паралелан главном извозном 
нископу, стим што у горњем делу пролази кроз подинске јалове седименте и након 
уласка у угљени слој прати генерални пад по ободу угљеног слоја у том делу 
лежишта (I макро-експлоатациони блок) и силази на основицу првог експлоатационог 
хоризонта на коти к-45 м’

II варијанта
Отварање лежишта и са овом варијантом, предвиђа се системом косих 

просторија. За разлику од I варијанте, нископне просторије лоциране су на јужној 
страни лежи шта и налазе се изван лежишта. Са површине терена на коти к+241 м’ 
полази главни извозни нископ ГВН у правцу северозапада и под углом од 15°43΄50΄́  
силази на коту к-97м’ . Главни извозни нископ ГИН лоциран је претежним делом у 
кро винским седиментима угљеног слоја који припада IV макро-експлоатационом 
блоку.

Главни вентилациони нископ паралелног је правца са главним извозним 
нископом, стим што полази са коте к+244 м’ на поврсини терена, под углом од 
16°49΄59΄́ силази на коту к-58,50 м где се помоћу нископне везе спаја са дном главног 
извозног нископа на коти к -97 м’. 

Главни вентилациони нископ смештен је у кровинским седиментима угљеног 
слоја који једним делом, припадају III макро-експлоатационом блоку а другим нешто 
већим делом припадају IV макро-експлоатаицоном блоку. Оба нископа завршавају 
се у јаловој зони лежишта.

Ускопна веза измеду дна главног извозног нископа на коти к-97 м’ и дна главног 
вентилационог нископа на коти к-58,50 м’, чини основицу првог експлоатационог 
хоризонта, којим се затвара систем отварања лежишта II варијантом. 

III варијанта
Ова варијанта предвиђа комбинован систем отварања лежишта, вертикалним, 

хоризонталним и косим просторијама.Косе просторије отварања представљене су 
комплетном I варијантом отварања лежишта угља “Мелница” и чини само један 
део просторија отварања ове варијанте (III). Други део просторија припада окну 
који је лоциран у јаловој зони лежишта на западном делу истражног подручја 
лежишта угља “Мелница”. Окно започње са површине терена на к+240 м’ и 
са дужном од 380 м’ завршава се на коти к-140 м’. На коти к-130 м’ налази се 
навозиште окна са пратећим и помоћним објектима. Правац навозишта окна (к-
130 м’) усмерен је према источној страни лежишта, прелазећи постепено у ходник 
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који се спаја са дном главног извозног нископа на коти к-97 м’ из I варијанте 
отварања лежишта. 
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Спецификација пројектованих јамских просторија III варијанте даје се 
табели 3.

Ова трећа концепциска варијанта отварања лежишта, својом функцијом и 
положајем је у предности у односу на друге, јер обезбеђује ефикасан и уравнотежен 
приступ свим експлатационим пољима у лежишту. 

На слици 6. је шематски приказан подземни производни систем-јама, код треће 
варијанте отварања са почетком механизованог широко челног откопавања првог 
експлатационог поља у блоку II.
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 6. ИЗБОР МЕТОДЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ОТКОПАВАЊА И 
ОДРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ
Угљени слој лежишта “Мелница”, сложене је структурне грађе, неуједначене 

дебљине и нагиба по макро експлоатационим блоковима. Кровински део угљеног 
слоја карактерише већа компактност угљене масе без јалових уметака. Подински део 
угљеног слоја мање је компактан и раслојен са једним, два и више јалових уметака 
различите дебљине.

Узимајући у обзир ове констатације као и све остале елементе утицаја 
који опредељују избор методе и технологије откопавања и полазећи од њихове 
процењене поузданости, предлаже се примена механизоване широко челне методе 
са комбинованим системом откопавања.

Откопавање угља са широким челом започиње лево од раседа Р-2, у II макро-
експлоатационом блоку, где се налази више од 60% свих резерви лежишта угља 
“Мелница”.

Генерално гледано откопавање угљеног слоја у II макро-блоку започиње од коте 
+20 м и завршава се на коти −130 м у најнижем делу лежишта.

За кровински део угљеног слоја пројектује се “метода широког чела са применом 
комплексне механизације у систему хоризонталне концентрације уз зарушавање 
кровине у откопани простор”

За подински део угљеног слоја пројектује се “метода широког чела са применом 
комплексне механизације у систему хоризонталне и вертикалне концентрације уз 
зарушавање откопаног простора”.

 7. ОДРЕЂИВАЊА КАПАЦИТЕТ ПРОИЗВОДЊЕ
Према одабраној методи и технологији откопавања у примени ће бити њена два 

вида са различитом кинематиком рада откопних јединица. С обзиром да кинематика 
рада у откопној јединици одређује елементе њене производности, то се у конкретном 
примеру постиже:

а) Производни капацитет откопа широког чела у кровинском делу 
угљеног слоја – хоризонтална концентрација рада.

Qк = л×н×хк×γ×Q, где су:

 • Qк – дневни капацитет откопа широког чела у кровинском делу угљеног слоја
 • л – активна дужина фронта откопа широког чела (100 м)
 • н – дубина реза, односно ширина радног органа машине за подсецање угља (0,7 м)
 • хк – висина хоризонталног захвата откопавања (подсецања) на широком челу 

у кровинском делу угљеног слоја (3,2 м’)
 • γ – специфична запреминска маса (1,3)
 • Q – број циклуса рада у току једног производног дана (4).
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Qгк = Qк×У, где су:

 • У – број производних дана у години
 • Qгк = годишњи капацитет  ≈ 350000 тона ров. угља/годишње

б) Производни капацитет откопа широког чела у подинском делу 
угљеног слоја хоризонтална и вертикална концепција рада.

С обзиром на измењену кинематику рада у откопу широког чела у подинском 
делу угљеног слоја, његов производни капацитет израчунава се на следећи начин:

Qп = л×хп×γ×Q где су:

хп = х + х’×к, где су:

 • Qп – дневни капацитет откопа широког чела у подинском делу угљеног слоја
 • хп – збирна висина хоризонталног и вертикалног захвата откопавања угљеног 

слоја, у подинском откопу широког чела (4,6 м’) и кровинском делу угљеног 
слоја (3,2 м’)

 • х – висина хоризонталног захвата откопавања (подсецања) на широком челу у 
поткопном делу угљеног слоја (2,6 м’)

 • х’ – просечна висина наткопног дела угљене плоче на широком челу у 
подинском делу угљеног слоја (3,4 м’)

 • к – коефицијент искоришћења масе угља у наткопном делу откопа широког 
чела у приподинском делу угљеног слоја (65%)

Qп ~ 1100 тона ров.угља/дан

Qгп = Qп×у = Qп ×304 ≈ 350000 тона ров.угља/год.

Свеукупни годишњи капацитет производње из технолошке фазе откопавања 
износи:

Qд = Qк + Qп = 1164,80 + 1123,20 = 2288 тона.ров.угља/дан, односно

Qг = Qгк + Qгп ≈ 700000 тона ров.угља/год.

На основу срачунате  величине, може се усвојити годишњи производни 
капацитет од око 700 000 тона ровног угља годишње. 

За остваривање овог капацитета потребна је и разрада основних и детаљних 
припрема из којих се такође одстварује производња.
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 8. ЗАКЉУЧАК
Експлоатациони простор лежишта угља “Мелница” треба отворити конбиновано 

,вертикалним и косим просторијама отварања по изабраној варијанти јер се у 
потпуности подухвата цело лежиште.

При експлоатацији угља у лежишту «Мелница» могућа је примена савремене 
механизације при изради рударских просторија, односно примена механизоване 
израде рударских просторија. Такођер могуће је: 
 • примена континуираног транспорта угља и механизована допрема репро-

материјала и опреме (јамска једношинска жичара ).
 • примена савремене механизације на откопним јединицама широког чела, 

односно примена хидрауличне подграде уз машинско добијање угља 
комбајном.

 • аутоматска контрола гасновентилационог стања у поземном производном 
систему.

 • aутоматизација свих фаза производног процеса у поземном производном 
систему.
Анализирајући изнето може се закључити да се на локалитету лежишта 

«Мелница» може изградити модеран и савремен поземни производни систем који 
би уз одређена улагања могао да оствари и већи капацитет од 700.000 тона ровног 
угља годишње.
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ИЗВОД
У овом раду даје се преглед активност усмерених ка валоризацији резерви уљних шкриљаца у 

Алексиначком басену. Детаљно су обрађени резултати ранијих истраживања, приказани актуелни радови 
и назначене будуће активности

Кључне речи: уљни шкриљци, површинска експлоатација, синтетичка нафта

 1. УВОД
Алексиначки терцијарни басен је још у првој половини деветнестог и током 

двадесетог века био предмет истраживања са аспекта истраживања угља. Ј.Жујовић 
(1889) је први од домаћих аутора писао о терцијарним слојевима у којима се налазе 
слојеви уљних шкриљаца и слојеви угља.

Први рударско-геолошки истражни радови на уљним шкриљцима вршени 
су код села Суботинац у зони извозног окна. За најстарији рударски рад на 
уљним шкриљцима сматра се истражни ускоп са десне стране реке Моравице код 
Суботинца, који је урађен 1937. године. И каснији рударски радови на шкриљцима 
на локалитетима измедју ИО и ВО код села Суботинца а који су вршени у склопу 
припрема за пробну експлоатацију и прераду уљних шкриљаца. У овој зони 
1946/47 године избушено је 7 истражних бушотина (Б-1ш – Б-7ш) на основу којих је 
дефинисан површински коп за пробну експлоатацију.

У периоду 1952/62 године постојала је у алексиначким рудницима геолошка 
служба која је узимала пробе из рударских радова у укупној дужини од око 2500 
метара. Рударским радовима шкриљци су истражeни до коте 100, локално до коте 
200, јер се до ове дубине припрема угљеног слоја за експлоатацију вршила кроз 
повлатне седименте тј. повлатни пакет уљних шкриљаца. Преласком на подински 
систем отварања и разраде лежишта, престала су истраживања повлатних шкриљаца 
из јаме.

Истраживања уљних шкриљаца дубинским бушењем вршене су 1960/63, у 
оквиру истраживања угља у централном и западном делу алексиначког лежишта. 
Избушено је укупно 15 бушотина (Б-МР 1 до Б-МР 14). Уљни шкриљци су испитани 
на садржај уља у комплетном интервалу.

Нова фаза истраживања уљних шкриљаца започела је 1978. године у северном 
делу, експлоатационо поље „Дубрава“ према пројекту који је урадио „УРМУС“ 
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(удружење рудника мрког угља Србије, којом су припадали алексиначки рудници 
угља) 1974. године. Према овом пројекту, у циљу припреме за површинску 
експлоатацију уљних шкриљаца, ради добијања сировог уља, реализовано је 7 
истражних бушотина (Б-С1–Б-С7) и истражни ходник на коти 330.

Године 1980 „УГАЉПРОЈЕКТ“ који је настао трансформацијом „УРМУС-а“, 
израдио је „Пројекат основних и детаљних истраживања алексиначких уљних 
шкриљаца, који је реализован у наредне три године, а финансиран је од стране: 
Републичке и регионалне самоуправне интересне заједнице за геолошка 
истраживања, Пословне заједнице за истраживање, производњу и коришћење уљних 
шкриљаца и Рударско–индустријског комбината Алексинац. Према овом пројекту 
избушено је 14 истражних бушотина (Б-С 8 до Б-С 20).

На основу синтезе свих извршених истражних радова на уљним шкриљцима 
урађен је, 1984. године од стране „УГАЉПРОЈЕКТ-а“, аутора Р. Ристивојевић, 
ЕЛАБОРАТ о резервама уљних шкриљаца у алексиначком лежишту, поље 
„ДУБРАВА“, који је брањен пред комисијом за утврђивање резерви минералних 
сировина. Комисија је оценила да се геолошки део елабората, категоризација и 
прорачун резерви могу у целости прихватити, а да се техно- економски део и 
билансирање резерви, због недостатка домаће технологије прераде уљних шкриљаца, 
за сада не могу усвојити, тако да се утврђене резерве уљних шкриљаца сматрају 
ванбилансним.

За валоризацију уљних шкриљаца услов је освајање технологије добијања 
синтетичке нафте, у ком циљу су настављена истраживања, чији приказ се даје у 
овом раду.

 2. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА УЉНИХ ШКРИЉАЦА
Прве хемијске анализе уљних шкриљаца алексиначког басена урадио је С. 

Лозанић (1878. и 1881.) и закључио да сав шкриљац нема подједнак састав, јер има 
партија које су богатије и партија које су сиромашније керогеном. У периоду од 
1932. до 1934. године су истраживања уљних шкриљаца рударским радовима на 
локалитетима Бован (код Бованске цркве) и Суботинац (на десној обали Моравице) 
поткопом дугим 70 метара пресечен повлатни пакет уљних шкриљаца. Анализе су 
рађене упоредо у лабораторији у Берлину, а извршио их је К. Лис (1936.) добивши 
следеће резултате: 

Пепео • 70,4% 
Сумпор • 3,5% 

ГТЕ • 9808 КЈ/кг 
ДТЕ • 9150 КЈ/кг

Уље • 13,8 % 
Кероген • 46,6 %

Кокс+пепео • 78,9 % 
Гас+губитак • 5,4 % 
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Прва практична испитивања добијања уља из уљних криљаца вршена су у 
селу Суботинац, где је 1954. године основано предузеће за експлоатацију уљних 
шкриљаца и производњу уља које је радило само три године. Експлоатација и 
технолошки процес прераде вршен је примитивно са малим степеном искоришћења 
и проблемима око загађења животне средине. 

Технолошка испитивања уљних шкриљаца обављена су 1953. године у 
полуиндустријском постројењу у Панчеву. До 1959. године урађено је око 200 анализа 
која показују да је просечан садржај уља износио око 10%, а однос органске према 
неорганској материји је био 1:4.Самлевени шкриљац загреван до 520 С° давао је 10% 
уља. Садржај укупне органске материје био је 21% а неорганске 79%.

За потребе Електропривреде Србије 1978. године урађена је ’’Студија о 
могућности коришћења уљних шкриљаца за добијање електричне енергије’’, коју 
је урадио Рударски институт у Земуну, и закључили да електрична енергија 
произведена из уљних шкриљаца као енергетског ресурса не би могла да буде 
конкурентна у тадашњим условима. 

У циљу проучавања добијања сировог уља из шкриљаца методом ’’ин ситу’’ 
Рударски институт је 1981. године, по наруџбини Пословне заједнице за уљне 
шкриљце урадио ’’Прелиминарну техно-економску студију о ретортовању уљних 
шкриљаца методом ’’ин ситу’’ у Алексиначком лежишту’’ на основу којег су 
предузећа Енергопројект и Нафтагас урадили ’’Идејни пројекат концепцијског 
решења опитног модула за ретортовање уљних шкриљаца комбинованом методом 
ин „ситу“ са идејним решењима објеката и постројења“. Рецезентска комисија 
није прихватила понуђена идејна решења и донела је закључак да се предложена 
технологија не може применити на алексиначко лежиште.

По наруџбини Пословне заједнице за уљне шкриљце, урађена је 1985. године 
„ Студија о површинском ретортовању уљних шкриљаца“. Студију су урадили 
Технолошко- металуршки факултет и институт „Кирило Савић“ наводећи у закључку 
да се Пројекат површинске експлоатације, прераде и коришћења уљаних шкриљаца 
у алексиначком басену са довољном сигурношћу може реализовати.

Испитивања могућности примене уљних шкриљаца са садржајем испод 5 % у 
цементној и опекарској индустрији и путоградњи, вршена су на иницијативу Пословне 
заједнице за уљне шкриљце. У фабрици цемента „Нови Поповац“ стручњаци ПМФ- 
Београд у сарадњи са колегама из фабрике, током 1982. и 1983. године вршили су 
лабораторијска, полуиндустријска и индустријска испитивања у циљу испитивања 
могућности примене алексиначких уљних шкриљаца у производњи цемента, при 
чему би се извршила супституција основног енергента који се користи за печење 
клинкера. Резултати ових испитивања били су задовољавајући и доказали су знатну 
уштеду основног енергента уз добијање цемента задовољавајућег квалитета, али са 
евидентним тешкоћама приликом вођења процеса.

Добри резултати добијени су и приликом додавања уљних шкриљаца асфалтним 
мешавинама, које су имале бољи индекс пластичности и већи индекс отврдњавања.
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 3. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕЖИШТА УЉНИХ 
ШКРИЉАЦА
Истражни радови
У лежишту уљних шкриљаца ’’Дубрава’’ до 1983. године реализовани су 

следећи истражни рударски радови:
Рударски истражни радови вршени су првенствено у циљу истраживања и 

експлоатације мрког угља, док су у мањем обиму извођени само у циљу истраживања 
уљних шкриљаца и то у повлатној зони. Обим ових радова у лежишту ’’Дубрава’’ 
у периоду од 1946-1978. год. је укупне дужине 4.590 м. и из њих узето је укупно 
265 проба уљних шкриљаца на којима су урађене анализе на садржај уља (швелне 
анализе). Опробавање је вршено методом бразде углавном по дебљини слоја, а ретко 
по пружању. Интервали опробавања нису прецизирани. Документација о овим 
истраживањима није комплетно очувана, а из ранијих периода истраживања не могу 
се наћи документовни подаци. 
 • Истражна бушења вршена су у периоду од 1924 године па све до 1994/94 

године са различитим идејама и циљевима ( на целом лежишту Алексиначког 
басена, а највећа густина је у пољу ’’Дубарава’’) а на основу расположивих 
података избушено је укупно 148 бушотина. 

 • Геофизичка испитивања вршена су у три бушотине у пољу ’’Дубарава’’ са 
циљем прецизног литолошког рашчлањивања, одређивања запреминских 
тежина, садржаја пепела, топлотне вредности и садржаја органске материје, 
као и осталих параметара битних за дефинисање минералне сировине и 
сагледавања лежишних услова.

 • Технолошка испитивања 80-тих година прошлога века, вршена су на 
појединачним и композитним узорцима и масивним пробама уљних 
шкриљац у лабараторијском, полуиндустријском и индустријском обиму. 
Од лабораторијских анализа урађено је: 1.005 швелних анализа, 108 анализа 
пепела, 108 одређивања топлотне моћи, 108 елементарних анализа, 108 
спектографских анализа и 88 радиометријских анализа.
Технолошка испитивања у полуиндустријском и индустријском обиму вршена 

су у пробном индустријском постројењу у Панчеву, технолошка испитивања у 
Шведској и СССР, технолошка испитивања у фабрици цемента ’’Нови Поповац’’ 
код Параћина и технолошка испитивања у циглани у Житковцу. 

Подаци о дебљини и квалитету пакета уљних шкриљаца
У лежишту ’’Дубрава’’ у оквиру алексиначке продуктивне серије постоје две 

зоне са пакетима уљних шкриљаца различите дебљине. Према положају у односу 
на главни угљени слој, слој уљних шкриљаца се дели на подинску(доњу) зону и 
кровинску (горњу) зону.

У подинској зони, дебљине 7-50 м присутно је више пакета уљних шкриљаца 
чија се дебљина креће од 3,5-25 м. Просечна дебљина чистих уљних шкриљаца у 
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подинској зони износи 20 м, а просечан садржај уља износи око 12 % и односи се на 
све присутне пакете уљних шкриљаца у подинској зони. 

У повлатној зони такође је присутно више пакета уљних шкриљаца раздвојених 
пакетима јаловине дебљине до 10 м. Пакет уљних шкриљаца у непосредној повлати 
угља има дебљину 20-30 м и просечан садржај уља 6%, док се преко њега налази 
пакет приближне дебљине али са садржајем уља од 17 %.

У лежишту ’’Дубрава’’ укупна дебљина повлатних уљних шкриљаца је око 70 м 
са просечним садржајем око 10 %. Повлатни уљни шкриљци су откривени на више 
локалности изданачке зоне у источном делу лежишта ’’Дубрава’’, где стрмо падају 
према западу, а са дубином се смањује падни угао. 

Геолошке резерве уљних шкриљаца у Алексиначком басену
На бази резултата изведених истражних радова у Алексиначком басену угља 

и уљних шкриљаца, урађен је 1984. године Елаборат о резервама уљних шкриљаца 
у алексиначком  басену– поље „Дубрава“.

Након тога 1986. год прорачунате су резерве за поље „Морава“ и „Логориште“. 
Овом приликом резерве уљних шкриљаца поља „Морава“ и „Логориште“ су 
срачунате само једном методом и овај документ није рађен по правилнику о 
садржини елабората о резервама минералних сировина, јер није обрађивана 
Техничко-економска оцена.
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Резерве уљних шкриљаца које су срачунате горе наведеним документима су 
приказане у наредној табели 1.

Подаци о квалитету уљних шкриљаца приказан је у табели 2.
Основни параметри квалитета уљних шкриљаца из раскопа у пољу ’’Дубрава’’ 

рађени у лабораторији рудника Соко дана 08. 06. 2011.год, и из бушотине БД-2 дана 
11. 10. 2011 године приказани су у табели 3.

 4. ПРИКАЗ ИЗРАЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Према расположивим подацима у ЈП ПЕУ Ресавица-Алексиначки рудник, 

познато је да је до сада урађена следећа техничка документација за коју се може 
рећи да је битна:
 1. СТУДИЈА о могућности коришћења уљних шкриљаца за добијање електричне 

енергије, Рударски институт у Земуну, 1978. година
 2. ПРОЈЕКАТ основних и детаљних истраживања алексиначких уљних 

шкриљаца, Угаљпројект Београд, 1980. година
 3. ’’ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ концепцијског решења опитног модула за ретортовање 

уљних шкриљаца комбинованом методом ин „ситу“ са идејним решењима 
објеката и постројења“, Енергопројект и Нафтагас, 1981 година
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 4. СТУДИЈА експлоатације уљних шкриљаца површинским копом на локалитету 
’’Дубарава’’ Алексиначког лежишта, Угаљпројект, Београд 1983. година

 5. ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ експлоатације уљних шкриљаца површинским 
копом на локалитету ’’Дубарава’’ Алексиначког лежишта, Угаљпројект 
Београд, 1983. Година

 6. ЕЛАБОРАТ о резервама уљних шкриљаца лежишта ’’Дубарава’’, Угаљпројект 
Београд, 1984. година

 7. „СТУДИЈА о површинском ретортовању уљних шкриљаца“. Технолошко-
металуршки факултет и институт „Кирило Савић“, 1985 година

 8. ПРОЈЕКАТ детаљних истраживања уљних шкриљаца и угља у лежишту 
„Дубрава“, ЈП ПЕУ Ресавица, 2010 година.

Основни подаци о пројекату детаљних истраживања уљних шкриљаца 
и угља у лежишту „Дубрава“, ЈП ПЕУ Ресавица, 2010. год:
Лежиште угља “Дубрава“ налази се у северном делу Алексиначког угљеног 

басена и поред лежишта “Морава“ и “Логориште“ представља саставни део 
Алексиначког терцијарног басена. Овај део Алексиначког басена је био предмет 
ранијих истраживања на основу којих је урађен Елаборат о резервама уљних 
шкриљаца лежишта ’’Дубарава’’, који је 1984. године брањен пред државном 
Комисијом за оверу резерви, али су резерве уљних шкриљаца сврстане у ванбилансне 
због недостатка домаће технологије прераде уљних шкрљаца, као и ниске цене барела 
нафте услед чега је техно-економска оцена била негативна.

Услед повећања цене барела нафте, која тренутно износи 90-110 $ техно-
економска оцена Елабората би дала позитивне резултате а тиме би и резерве уљних 
шкриљаца у највећем делу биле билансне. Поред тога треба узети у обзир нове и 
савременије технологије прераде уљних шкриљаца које су у многоме јефтиније од 
метода које су примењиване у току израде Елабората 1984. године. 

Из тих разлога ЈП ПЕУ Ресавица-Алексиначки рудник, је урадио овај Пројекaт, 
чијом реализацијом ће се створити услови за израду новог Елабората о резервама 
уљних шкриљаца а након тога и проширење одобрења за експлоатацију и на уљне 
шкриљце. 

Реализацијом пројектованих истраживања очекују се нови резултати 
као и резултати који би потврдили до сада извршених испитивања и на 
основу којих би се овериле резерве уљних шкриљаца и угља. Пројектованим 
истражним радовима (4 бушотине дужине 1.220 м и раскоп дужине 120 м) 
и лабараторијским испитивањима уљних шкриљаца треба да се добију 
поуздани подаци а уједно потврде подаци о величини, облику и сложености 
грађе продуктивне серије, о квалитативним карактеристикама уљних 
шкриљаца и угљеног слоја (хемијске, физичко-хемијске, физичко-механичке 
и технолошке карактеристике), о енергетској вредности уљних шкриљаца и 
могућности сагоревања у термоелектрани, о хидрогеолошким и инжењерско-
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геолошким карактеристикама на основу којих се могу сагледати услови будуће 
експлоатације.

Започета је реализација ПРОЈЕКТА детаљних истраживања уљних шкриљаца 
и угља у лежишту „Дубрава“: 

Урађен је пројектовани раскоп и узети узорци за неопходна лабораторијска 
испитивања.
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Започета су истражна бушења на предвиђеним локацијама, а извиђачи су РТБ 
сектор за геологију ,,РББ,, Бор и Рудник ,,Соко,, Сокобања. 
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 1. Урађена је бушотина БД-1 са прогнозном дубином од 200 м и координатама Y 
7.555.430 и X 4.828.700. Бушотина је урађена до дубине од 79,0 м, избушени су 
кровински шкриљци и набушен угљени слој, када је дошло до лома прибора 
и принудног завршетка бушења. Извршено је картирање језгара бушотине и 
узети узорци сходно важећем правилнику и стандардима (слика 1.)

 2. Завршена је бушотина БД-2, ротационо са језгровањем са завршним пречником 
NQ 76 мм, са крајњом дубином од 136,70 м и координатама X 7.555.370 и Y 
4.828.670. Иако је пројектована дубина била 220 м, ова бушотина је завршена 
на дубини од 136,70м, делимично због проблема са даљим бушењем, али и 
одлуком геолога, јер је и овом дубином жељени циљ остварен. Према важећем 
стандарду извршено је картирање бушотине и узимање узорака током бушења. 
Физичко-механичке и геотехничке анализе раде се у Рударском институту у 
Земуну, док се анализе квалитета (DTV/ulje%, XRF, XRD) раде у Естонији у 
фирми ,,ESTI Energi,,.
Приказ бушотине (литтолошки стуб) БД-2 дат је на слици 2.

 3. Завршена је истражна бушотина БД-3 према ПРОЈЕКТУ детаљних 
истраживања уљних шкриљаца и угља у лежишту „Дубрава“ коју изводи РТБ 
сектор за геологију РББ Бор, са дубином од 178,0 м, начин бушења-ротационо 
са језгровањем и завтшним пречником NQ-76 мм. 

 4. Завршена је бушотина БД-4 са дубином од 264 м, систем бушења ,,VAILAN,, 
са почетним пречником PQ-122 мм и завршним пречником HQ-96мм. Према 
важећем стандарду извршено је картирање бушотине и узимање узорака током 
бушења за лабораторијска испитивања која се врше у Естонији и Рударском 
институту у Земуну. 
На сликама 3, 4, 5, 6,7  прилозима дат је структурни план повлатних и подинских 

шкриљаца и 4 прогнозна геолошка профила 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6, у пољу’’Дубарава’’.

 5. ЗАКЉУЧАК 
За све даље планове и стратегију по питању уљних шкриљаца, основни услов 

je- ЕЛАБОРАТ о резервама уљних шкриљаца у Алексиначком басену.
За израду новог ЕЛАБОРАТА неопходни су нови елементи из лежишта, како 

би се утврдиле количине и квалитет билансних резерви, где ће се сагледати се све 
битне геолошке, инжењерско-геолошке, хидрогеолошке и тектонске карактеристике 
лежишта као и могућност примене уљних шкриљаца као енергетске сировине за 
производњу нафте, гаса или сировине за сагоревање у термоелектрани.

Управо се реализацијом ПРОЈЕКТА детаљних истраживања уљних шкриљаца и 
угља у лежишту „Дубрава“ и синтезом резултата ранијих истраживања на простору 
овог басена, ствара могућност за израду ЕЛАБОРАТА о резервама уљних шкриљаца 
у Алексиначком басену.

Иначе у свету се прерада уљних шкриљаца према нама доступним подацима 
врши у три земље, и то: у Естонији, Бразилу и Кини. 
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Познате технологије у свету са хоризонталним и вертикалним ретортовањем, 
као што су Kiviter и Enefit (Естонија), Petrosix (Бразил), Fushun и UTT 3000 (Кина) 
примењују се веома успешно у технологији прераде уљних шкриљаца. Најновија и 
најморернија технологија са аспекта екологије и искоришћења минералне сировине 
која ће се примењивати већ у 2012 години у Естонији, је ,,Енефит 280,, која би могла 
бити примењена и у условима технолошке прераде уљних шкриљаца у Алексиначком 
басену. 

У условима Алексиначког басена, експлоатација и технолошка прерада уљних 
шкриљаца заснивала би се најреалније на експлоатацији и преради уљних шкриљаца 
на бази концепције површинског ретортоваља (’’ex situ’’).Експлоатација уљних 
шкриљаца у лежишту „Дубрава“, с обзиром на положај лежишта и конфигурацију 
терена, вршиће се рударским радовима (прибижно једна трећина ће се откопавати 
површинским путем а остатак подземном експлоатацијом), а избор технологије 
и начин прераде дефинисаће студија изводљивости која ће и усмерити даље 
активности.
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ИЗВОД
У раду се дају резултати истраживања могућности откопавања резерви угља у дубљим деловима 

површинског копа “Ћириковац” (Костолачки угљени басен), које се немогу рентабилно откопати системом 
површинске експлоатације.

Кључне речи: површински коп, лежиште угља, резерве угља, подземно откопавање, механизовано 
широкочелно откопавање

 1. УВОД
Током 2009. године прекинута је експлоатација угља на Површинском 

копу ,,Ћириковац’’ због нерентабилне и релативно мале производње, пошто је 
пројектовани капацитет од 2,5 милиона тона остварен само 1983. године, када је 
произведено 2,517 милона тона, док је у периоду од 2006. до 2008. године производња 
износила око 550. хиљада тона годишње. Након затварања Површинског копа 
,,Ћириковац’’ на локацији површинског копа предвиђено је одлагалиште пепела, на 
чему се тренутно активно ради.

 2. РЕЗЕРВЕ И КВАЛИТЕТ УГЉА
На локацији ПК ,,Ћириковац’’ преостале су значајне резерве угља 

задовољавајућег квалитета, које више није могуће откопавати системом површинске 
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експлоатације, па се намеће могућност експлоатације преосталих резерви подземним 
радовима. 

У табели 1. дате су преостале укупне геолошке резерве на ПК „Ћириковац“ по 
класама и категоријама, са стањем на дан 30.06.2010. године :

Преостале резерве угља у лежишту Ћириковац, по свом квалитету потпуно 
одговарају потребама термоелектране, а могуће је одређену количину угља пласирати 
и у широку потрошњу. Квалитет угља по слојевима дат је у табели 2: Превођењем 
дела ванбилансних резерви у билансне цени се да су билансне преостале резерве у 
величини од 120 милона тона.

Узевши у обзир средњу калоричну вредност угља лежишта Ћириковац, која 
износи ДТС = 10,32 МЈ/кг (неопходна минимална вредност за рад ТЕ Костолац 
износи 7,32 МЈ/кг), садржај сагорљивог сумпора Сс = 0,66 % и садржаја влаге W = 
37,96 % , неопходно је на економски исплатив начин откопати преостале резерве 
угља овог лежишта.

 3. НАЧИН ОТКОПАВАЊА ПРЕОСТАЛИХ РЕЗЕРВИ УГЉА
Сагледавајући светска искуства у откопавању лежишта оваквог типа, 

најсврсисходније је применити ПЕРФОРИРАЈУЋУ ШИРОКОЧЕЛНУ РУДАРСКУ 
ТЕХНОЛОГИЈУ, која је спој површинске и подземне експлоатације. Наиме, 
отварање лежишта се врши површинским системом, а само откопавање подземном 
– широкочелном методом. Оваком методом откопавања избегнуто је највеће 
финансијско улагање у просторије отварања лежишта, које се по правилу врши у 
ободним јаловинским зонама. Све подземне рударске просторије се израђују кроз 
угаљ и у функцији су откопавања и сервисирања производње. На површинском копу 



148  Национална Конференција о подземној експлоатацији угља, Ресавица, 09. 12. 2011.

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ РЕЗЕРВИ УГЉА ЛЕЖИШТА ,,ЋИРИКОВАЦ’’ У КОСТОЛАЧКОМ БАСЕНУ

Ћириковац, већ је извршено отварање сва три угљена слоја, тако да није потребно 
изводити радове на отварању лежишта. Продуктивност која се постиже оваквим 
комбинованим начином откопавања износи и до 25.000 т/зап/год. што је доста више 
од продуктивности применом МХП комплекса ( око 8.500 т/зап/год ) или 16.000 т/
зап/год. на површинским коповима. 

Припремни радови изводили би се на класичан начин, употребом комбајна за 
израду рударских просторија а подграђивање би се вршило челичним подградним 
оквирима са потпуним залагањем.

Само откопавање вршило би се применом широкочелне методе откопавања, 
употребом СХП подграде у разним комбинацијама, у зависности од пројектованог 
обима производње. Ова рударска технологија је позната и навише је у примени код 
откопавања слојевитих лежишта угља, тако да не би било проблема исту применити 
и за откопавање лежишта Ћириковац. 

Предложена метода откопавања може да се примени на два начина, са 
управљањем кровином и без управљања кровине, самозарушавањем. У деловима 
лежишта где нема потребе штитити површину терена, примењивала би се метода 
са зарушавањем кровине. Досадашњим подземним рударским радовима у овом 
лежишту (Стари Костолац 1870-1966, Кленовник 1883-1959, Ћириковац стара јама 
1929-1940 и Ћириковац нова јама 1957-1974 ) потврђено је да су улегања на површини 
терена без већих деградација истог, тако да је земљиште на површини и даље у 
функцији пољопривредне производње. У случају потребе заштите површинских 
објеката, примењивала би се метода са хидрозасипом, чиме би се деформације 
површине терена свеле на минимум. Повећани трошкови ове методе ревалоризовале 
би се депоновањем пепела из термоелектране, пошто би се за хидрозасип користио 
пепео настао сагоревањем угља у термоелектрани. На овај начин би се омогућило 
и откопавање тренутно ванбилансних резерви угља.

Предложеном методом откопавања реално је планирати производњу од 1,5 
милиона тона по етажи, а у другој фази експлоатације могуће је вршити паралелно 
откопавање два слоја истовремено, па је сасвим реално планирати производњу од 3 
милиона тона годишње.

Укупна инвестициона улагања у опрему и рударске радове за постизање 
производње од 1,5 милиона тона годишње крећу се у износу од 30 до 35 милиона евра, 
а за достизање производње од 3 милиона тона око 50 милиона евра. Ово су релативно 
мала средства узевши у обзир крајњу производњу и трошкове експлоатације након 
достизања пројектованог капацитета производње.

 4. ЗАКЉУЧАК
Сагледавајући општу енергетску ситуацију Србије и планове ТЕ-КО Костолац о 

изградњи додатних енергетских производних капацитета, а узевши у обзир квалитет 
угља лежишта Ћириковац и ,,Б + Ц1’’ резерве угља које износе 149.517.868,66 
тона са стањем на дан 30.06.2010. године, сасвим је примерено озбиљно узети у 
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обзир да се преостале резерве лежишта Ћириковац откопају подземним системом 
експлоатације.
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ПРИЛОГ РАСПРАВИ НЕОПХОДНОСТИ РЕШАВАЊА НОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У СРБИЈИ
Проф. др Младен Стјепановић
Члан Инжењерске Академије (ИАС)
Члан Српске Краљевске асоцијације академика иноватора и научника (СКАИН)

Поштоване колеге и колегинице, драги пријатељи
Прво желим да поздравим овај значајни скуп испред Инжењерске Академије 

Србије одељења за рударство и геологију и Академије СКАИН и пожелим плодоносан 
рад и успех у  будућности 

Драго ми је да сам данас саслушао ваша излагања и дубље спознао реалност и 
интензитет рада за развоју и раст производње угља. Ово је оптимистички резултат, 
а желим да овим  излагањем  помогнем у реализацији.

 I. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Много пута је указивано на стање у подземној експлоатацији угља Србије, на 

стручним и научним скуповима, пословним састанцима и на друге начине. Нисам 
сигуран да је шира јавност и органи који одлучују о положају рудника за подземну 
експлоатацију довољно упознати да покрену одлучну оријентацију за један нови 
приступ, једну нову свеобухватну развојну стратегију.  Већ две деценије рудници 
су у стагнацији, а технолошки процеси у ретроградном процесу. Рударска мапа 
стања у рударству угља много се изменила у последње време како у свату, Европи 
тако и нашем окружењу. Сви траже нова одржива решења. Данашња тема овог скупа 
активирања нових лежишта угља предиспонираних за подземну експлоатацију 
изузетно је значајна, јер поред сада активних лежишта која исцрпљују своје резерве 
постоје и бројна лежишта у Србији која се уз доистраживања могу активирати 
односно отворити, посебно лежишта са већим резервама и повољним природно 
геолошким условима. Перспектива развоја рудника је у великој потреби изградње 
термоенергетских капацитета што захтева потребу осавремењавања рудника и 
повећање производње као и отварање неактивних лежишта и изградњу нових 
рудника за подземну експлоатацију.  

Напред назначено захтева једну енергичну и свеобухватну преорјентацију и 
нову развојну стратегију да би се достигли ови значајни циљеви за цело друштво. 
Целокупна проблематика може се концентрисати на неколико главних правца 
и то:
 1. Доистраживања и активирања нових лежишта у Србији
 2. Решавање експлоатације дубљих лежишта освајањем нових  техничко- 

технолошких  решења
 3. Увођење нових високомеханизованих и аутиматизованих процеса за 

откопавање угља
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 4. Повећање база билансних резерви угља и експлоатације слојева угља моћности 
испод 1,5 м у повољним условима,

 5. Припрема и увођење нових алтернативних технологија (ПГУ, хидро добијање)
 6. Примена отврања путем заједничког система захватом више различитих врста 

минералних сировина.
Према излагању државног секретара Министарства за рударство израда 

Стратегије управљања минералним сировинама је при крају и иде у ширу расправу. 
То је и прилика да се укључе институције и појединци који са стручног и научног 
аспекта могу дати компетентна мишљења и предложити нова и добра решења. 
Задатак је сложен, велик и дугорочан, и ову прилику органи који усмеравају расправу 
неби требали да пропусте. Поред многих институција ту су и наша инжењерска 
удружења (СИТ, ЈУПИН и др) и њихове научне асоцијације- Академије наука (ИАС, 
СКАИН, САИН, АИН Србије и др). Снажна, широка техничка база најбоља је основа 
за добијање што боље и квалитетне Стратегије управљања минералним сировинама 
и техничко технолошких решења у појединим рудницима. Према подацима у нашим 
институтима и пројектним организацијама број истраживачких и научних радника 
у области рударства је испод криртичне масе, а ангажовање истраживача са наших 
факултета је само сепаратно чиме се не сагледава и решава стратегија из своје целине.
Разна струковна удружења и академије поседују велики број високостручних кадрова 
свих инжењерских профила и других струка који кроз заједнички рад са рудаским 
организацијама могу допринети да се реше и остваре најбоља решења у рударству.

Инжењерска Академија Србије (ИАС) донела је и Одлуку на садржај 
својих активности и да омогући ангажовање појединаца и организација који су 
заинтерсовани за стручно научну и пословну сарадњу са Академијом и успоставило 
је нови статус „ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН“ ИАС. Молимо придружите се.

 II. ОСНОВНИ ПРАВЦИ У СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА
У планирању развоја преба поћи од садашњег стања у појединим областима 

минералних сировина. Познато је да се са дубином лежишта његова експлоатација 
усложњава. Стари модел се троши, велики је обим и број припремних просторија, 
већих  дужина  и скучени простори за откопавање, те је економски нецелисходан и као 
такав мора да отпадне. Нови модел тражи нови приступ у односу према експлоатацији 
лежишта минералних сировина у сфери производње, научно истраживачког рада 
и свих нивоа едукације. Нови модел тражи нова сагледавања а и велика улагања.

Да би се превазишло садашње неповољно стање у области рударства потребно 
је преиспитати и иновирати стратешке и програмске циљеве у овој области на свим 
нивоима стручних, научних, друштвених, економских и државних институција.

Задаци стратегије
 - идентификација инвестиционих могућности за свако лежиште угља и за 

државу укупно
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 - израда студија о економској оправданости (Feasibility study) за сваки рудник 
угља који може да послује профитабилно, и за сваки рудник који може да 
послује рентабилно  уз одговарајуће преструктуирање,

 - израда пројеката затварања рудника који не могу издржати услове 
привређивања са предлозима за коришћење рудничких ресурса по затварању 
рудника, уз одговарајућа решења за запослене који затварањем рудника губе 
посао,

 - израда законске документације сагласно развијеним државама, за истраживање 
лежишта угља, за инвестирање у израду рудника, за саму изградњу рудника 
као и за праћење његовог рада у читавом експлоатационом веку,

 - дефинисање дугорочног и краткорочног рада у смислу стратешког 
унапређења рудараства и геологије (истраживање нових технологија, 
метода поступака, као и обезбеђење трансфера савремених токова у овим 
областима),

 - дефинисање статуса научних и истраживачких организација у погледу 
стратешких државних интереса и у односу на научни и стручни развој,

 - дефинисање обезбеђења научног и стручног кадра за потребе рударства и 
геологије, сагласно светским и европским стандардима.

Подлоге за стратегију развоја
 - утврђивање ребилансираних резерви угља по методологији Међународне 

класификације резерви минералних сировина,
 - преглед лежишта угља која могу бити предмет заједничких улагања за 

истраживање са термоенергетским проценама,
 - сагледавање садашње вредности капитала за сваки рудник угља појединачно,
 - класификација постојећих рудника угља на руднике који могу да послују 

профитабилно уз одговарајуће преструктурирање и на руднике који не могу 
издржати услове привређивања,

 - сагледавање сарадње са светским и европским организацијама (Светска банка, 
ММФ) у смислу подршке и унапређења пословања рудника угља и усмеравања 
инвестиција,

 - формирање појединачних и централизованих информационих система у 
рударству и геологији.

 III. ПОТРЕБЕ ДЕФИНИСАЊА У ОБЛАСТИ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
У домену научноистраживачког рада у области рударства и геологије који 

је сада већином дезинтегрисан, потребно је дефинисати и одредити стратешке 
циљеве који су у складу са потребама развоја рударства у свим његовим 
сегментима, развијајући већ достигнути ниво рада  у земљи уз трансфер светских 
достигнућа.
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 a) У том смислу потребно је детаљно сагледати потребу за реорганизацијом 
институција (института и пројектних организација) које би биле прилагођене 
новим циљевима уз далеко већу опремљеност институција и оспособљеност 
кадрова.

 b) Да би се рударство даље развијало приморано је да брже примењује нова 
техничка достигнућа и нове технологије. У овом развојном процесу, 
рачунарске интегрисане технологије ће имати значајну улогу јер интегришу 
низ инжењерских знања од рачунарства, информатике, примењене роботике, 
аутоматизације и управљања процесима менаџмента, едукације и др. Овакав 
приступ води ка развоју информационо управљачких система вишестепене 
логике са уграђеним функцијама вештачке интелигенције и високом 
надзорно-управљачком ефикасношћу. Резултат овог концепта је и идеја 
о развоју „интелигентних“ рударских машина „робота“. У визији блиске 
будућности рударски инжењер моћи ће да из комадног центра компјутерски 
доставља техничке налоге и упутства до оперативно-извршних места на 
радилиштима у руднику, за извођење радних операција, нпр. бушења, 
минирања, утовара, транспорта, одлагања, за извођење помоћних операција 
и др.

  У склопу таквих трендова све је значајније увођење сателитског система за 
глобално позиционирање. Увођење овог система у рудраство омогућено је 
лоцирање у реалном времену позиција машина и опреме на површинским 
коповима, праћење динамике извођења рудраских радова, прецизне навигације 
машинама и др.

  Водећи светски произвођачи рудраске опреме и машина дају велики значај 
истраживањима и улажу значајна средства у развој „интелигенције“ својих 
машина. Пример су „интелигентни камиони-дампери“ и друге машине.

  Најновија истраживања и интензивна сарадња између рудника и произвођача 
рудраских машина омогућили су израду нове концепције у примени 
аутоматизованих информатичко управљачких процеса у циљу подизања 
продуктивности и сигурности рада у рудницима, као што је истраживачки 
пројекат „интелигентни рудник“ који је истраживан 8 година и чији су 
резултати примењени у више рудника у Финској.

 c) Садашње традиционалне технологије подземне експлоатације минералних 
сировина више не могу значајније утицати на повећање продуктивности и 
економске оправданости производње због истрошености технолошких шема 
и модела, због веома дуге мреже рудраских просторија и многооперационих 
процеса добијања.

 d) Нужно је приступити развоју нове доктрине експлоатације минералних 
сировина посебно за лежишта на великим дубинама (преко 500 м).

  Зато посебан значај у стратегији будуће експлоатације има истраживање и 
примена нових алтернативних технологија (бушотинска експлоатација, 
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подземно лужење метала, подземна гасификација угља, специфичне методе 
биотехнологије и др.).

  У условима експлоатације лежишта минералних сировина у земљама 
транзиције ове стратешке циљеве наведене под а,б, ц и д нужно је изводити 
постепено и фазно, полазећи од увођења механизације већег капацитета 
у технолошке процесе експлоатације минералних сировина, затим 
њихова аутоматизација и роботизација и у будућности стварање услова за 
примену модела тзв „интелигентног рудника“ као и већи развој и примену 
„алтернативних“ технологија.

 IV. ПРИМЕРИ РЕШАВАЊА СТАЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА У 
НЕКИМ  ЗЕМЉАМА СА РАЗВИЈЕНИМ РУДАРСТВОМ
У последње време многе земље су се суочиле са великим проблемима који се 

јављају њиховом рударству. Наводимо неке примере из Пољске и Украјине чија 
решења су храбра и на високом нивоу техничке интелигенције који могу послужити 
и нама као идеје које би прилагођавањем нашим условима могле бити од велике 
користи кроз трансфер знања и међусобне сарадње.

Примери из Пољског рударства
Пољско рударство а највише подземна експлоатција угља пролази кроз 

интензивну промену која се огледа у следећем:
 - снижење производње (код угља) али уз повећање продуктивности у рудницима 

који су остали да егзистирају,
 - рационализује се модел рудника на рационални ниво смањењем вршења броја 

припремних јамских просторија ,
 - врши се интензивно механизовање и аутоматизација рудника,
 - остварују се нова техничко технолошка решења као:
 a. Израда капиталних просторија кроз наслаге глине.
 b. Сложена комбинована решења откопавања дубљих делова лежишта (до 

1000 м) са каптирањем и дегазацијом метана и његова коришћење за 
производњу електричне енергије и за хлађење ваздуха на дубљим нивоима 
експлоатације.

 c. Претварање ликвидираних рудника и површина у спомен музеје са 
пословним и рекреационим садржајима.

 d. Већи ниво подграђивања јамских просторија са методом анкерисања и на 
дубинама већим од 1000 м.

 e. Многа друга решења од којих је сада најзначајније увођење аутоматизације 
технике стругова нове генерације за откопавање танких слојева угља 
испод 1,5 м моћности.

Према стратегији коју је израдио Главни институт рударства Пољске - Катовице 
о развоју и експлоатацији угља, доказује се да би рудраство могло функционисати, 
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морају се повећати експлоатационе резерве и инвестиције. Уколико до тога не би 
дошло до 2020 године би се смањила производња на 2/3 садашњег стања.Стратегијска 
шанса побољшања ефеката у рудраству јесте у примени технологија са струговима 
нове конструкције и управљања. Од пре неколико година концентрација откопаваља 
у пољским рудницима са широкочелним откопима и комбајнима смањује се испод 
3000 т/дан.

Развој технике  откопавања са струговима је на најбољем путу да се реализују 
операције, добијање на откопу без присуства људи, чврсто и сигурно садејство 
уређаја за откопавање са механизованом подградом и савитљивим транспортером. 
Такво стање и даљи развој ове технике је сасвим могућ из следећих разлога:
 - брзог развоја електронике,
 - повећања могућности система стругова,
 - развој електромотора са могућношћу и способности непрекидног регулисања 

брзине радне главе и утицаја на капацитет уређаја.
Побољшањем параметара технике стругова у односу на раније конструкције 

могуће је:
 - повећати ефикасност експлоатације танких слојева или оних који припадају 

средњој моћности, где се могу постићи резултати подједнаки са откопавањем 
комбајнима,

 - могућност откопавања захватом струга од 5 до 25 цм као и брзом премештању 
маханизоване подграде у деловима са тешким условима стања кровине,

 - повећање сигурности рада која произилази из аутоматизације процеса 
откопавања,

 - мање издвајање гасова и снижење  и буке у односу на примену комбајна, 
 - мање уситњавање угља. 

Набројане предности омогућиле су укупну модернизацију стругова старог типа 
која се генерално односи на:
 - повећање погонског капацитета струга од 2*400kw до 2*800kw,
 - повећање пресека погонског ланца струга до 42 м/м,
 - повећање максималне брзине главе струга до 3,6 м/сек,
 - увођењем аутоматизованог система стругања дефинисана је дубина захвата 

угља при откопавању,
 - техником стругања омогућено је добијање танких слојева.

Моћност угљеног слоја је један од главних параметара који одлучује о избору 
технологије откопавања, а такође и избор уређаја за добијање. Са економског 
становишта може бити лимит моћност испод 1,5 м за примену комбајна за 
откопавање. Додатна тешкоћа често постоји због откопавања и дела кровине 
(јаловина) што чини експлоатацију мање исплативном због стварања велике 
количине отпадних материјала. У рудницима каменог угља у Пољској производе се 
су око 30 мил.т. отпада, којег према новим прописима ЕУ треба ускладити и свести 
на најмању меру.
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Постигнути резултати откопавања угља са струговима су импозантни и износе 
у руднику Богданка просечно око 8.200 т/дан (макс 16.894 т/дан (са једног откопа), 
у руднику Zafiowka око 3.400 т/дан (макс 4.600) и у руднику Jas-Mos око3.000 т/дан 
(макс 5.050 т/дан).

Може се потврдити да досадашња истраживања и примена везана за увођење 
технике са струговима нове генерације, ствара стратегијску шансу за побољшање 
ефекта рада у рударству. Ово се односи на таква достигнућа као:
 - пораст концентрације добијања што је значајно за смањење трошкова откопавања,
 - пораст количине (базе) експлоатационих резерви угља што утиче на повећање 

века трајања рудника и повећање вредности производње,
 - смањење количине отпадних материјала-јаловине у добијеној количини угља 

што има утицај на трошкове експлоатације и побољшања животне средине.

Примери из рударства Украјине
У Украјини подземна експлоатација се нашла у врло сложеним условима, 

посебно после распада СССР-а, а која се огледа у следећем:
 1. Своје потребе у енергетици из угља подмирују са само 30% а остало зависи од 

увоза из Русије, 
 2. Углавном је завршена експлоатација до 500 м дубине, а у Донбаском басену до 

1800 м дубине има још 220 милијарди тона угља што је 2/3 од укупних.
 3. Рударско - геолошке карактеристике су неповољне, углавном су то танки 

слојеви угља до 1 м дебљине и стрмог пада.
 4. Зато су приступили новој доктрини откопавања танких слојева и конструкцији 

таквих машина за израду просторија и откопавања који одговарају овим 
условима. То је нови правац у развоју технологија у подземној експлоатацији 
лежишта, са механизацијом и роботизацијом
И у другим земљама, поред наведених и анализираних ради се на развоју и 

унапређењу нових технологија.
Овом приликом наведимо један, али веома значајан истраживачки програм 

за примену тзв „интелигентног рудника“, који је разрађен и примењен у Финској 
у интензивној сарадњи Универзитета за технологију у Хелсинкију и рударске 
индустрије произвођача рударских машина.

 V. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ И МОГУЋНОСТИ УВОЂЕЊА 
ТЕХНОЛОГИЈЕ ПОДЗЕМНОГ САГОРЕВАЊА УГЉА (ПСУ)
Технологија ПСУ је намењена за сагоревања резерви угља који се не могу 

добити традиционалним технологијама или због техничко-технолошких потешкоћа 
или због економских неповољности.

Главни продукти код подземног сагоревања угља су:
 - Врела вода, која се може користити за потребе топлотних агрегата за локалне 

потрошаче (топлификација), затим стакленике поврћа и воћа, а после расхла-
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ђивања вода се може користити, такође за заливање са допунским ефектом као 
биолошки активан продукт.

 - Генераторски (горећи) гас, као гориво за индустријске и стамбено комуналне 
потребе а такође и као сировина за добијање гаса за моторе са унутрашњим 
сагоревањем.

 - Електрична енергија, за потребе локалног електроснабдевања.
Споредни продукти ПСУ могу бити високомолекуларна органска једињења, 

која се могу користити за даљу прераду помоћу познатих хемиских метода.
Област могуће примене технологије ПСУ су:

 - Резерве угља остављене у лежишту као технолошки стубови различите 
намене, величине и конфигурације у већ затвореним рудницима, такође и на 
експлоатационим хоризонтима и откопаним деловима активних рудника. 

 - Резерве угља у деловима лежишта кондиционих по моћности и квалитету 
угља али неоткопани због веома сложених рударско-геолошких услова 
(делова лежишта веома склони пожарима, као и зоне опасне горским ударима 
и избојима гасова на експлоатисаним слојевима итд.)

 - Ванбилансне резерве угља некондиционе по моћности, квалитету или 
геолошким условима слоја а такође и поједини некондициони делови на 
експлоатисаним слојевима.

 - Резерве угља малих лежишта нерентабилне за експлоатацију традиционалним 
методама, као и угљоносне површине које гравитирају великим тектонским 
раседима и структури.
Поједини стубови који могу бити  сагоревани  треба да садрже не мање од 

10.000 т угља. Више мањих стубова могу се добијати само груписањем ка јамској 
просторији који може да се користи као гасоводна магистрала при сагоревању, а који 
су јој блиско груписани.

Највише перспективним за примену ПСУ поред осталих јамских услова су 
резерве угља остављене у лежишту већ затворених (ликвидираних) рудника, јер у том 
случају сагоревање тих резерви није везано са неопходношћу примене специјалних 
мера за спречавање пролома или продора димних гасова у просторе активних делова 
рудника који функционишу. Осим тога наведене резерве угља у потпуности или 
великој мери су већ припремљене јамским просторијама, лако су доступне за извођење 
радова за специјалну припрему ових резерви за сагоревање (бушење перфорираних 
бушотина, делимично растресање угља у зонама првобитног огњишта за сагоревања, 
постављање подземних пунктова за паљење угља из јамских просторија итд).

Отворене и већ припремљене резерве угља (у потпуности или делимично) 
могу се експлоатисати са овом технологијом практично на било којој дубини 
експлоатације. Неотворене и неприпремљене резерве угља могу се експлоатисати 
са овом технологијом практично на било којој дубини експлоатације што зависи 
од могућности бушотинске технике и економских услова, тј практично у овом 
дијапазону услова технологија ПСУ је иста што и ПГУ.
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Оптимална количина резерви неопходна за рентабилан рад оваквог рудника 
одређује се на основу потребног капацитета и захтева потрошача.

 VI. ЗАКЉУЧЦИ   ДИСКУСИЈЕ
 - Данашња расправа о неопходност и решавања нове стратегије за побољшање 

стања подземне експлоатације угља у Србији постигла је свој пуни циљ.
 - Предложено је да се у рад на развоју рудника и стратегији отварања нових 

истражених лежишта укључе и наша струковна удружења  и њихове научне 
и иновационе Академије где је сконцентрисан велики број високо стручних 
научника и иноватора.

 - Наведени примери решавања развоја рударства у другим земљама указују на 
чињеницу да је дошао период новог приступа и снажног заокрета и стратегију 
експлоатације минералних сировина у 21. веку.

 - Изнесене идеје у овој дискусији могу послужити за потенцијална сагледавања 
одређених решења која се могу прихватити и применити  и у нашим рудницима 
са сложеним рударско- геолошким условима 

 - Свим учесницима овог скупа и  најкомпетентнијим стручњацима ЈП ПЕУ 
желим пуно успеха у будућем раду и нашој широј сарадњи.
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  Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина у сарадњи са ЈП 
ПЕУ – Ресавица, Институтом за рударство и металургију – Бор и Одељењем 
рударских и геолошких наука Академије инжењерских наука Србије одржао 
је 09.12.2011. године Националну начно-стручну Конференцију о подземној 
експлоатацији угља на тему: „Потребе активирања нових лежишта угља 
предиспонираних систему подземне експлоатације у Републици Србији“.

  На основу изложених реферата, предлога, мишљења и сугестија изнетих у 
дискусијама, учесници су усвојили следеће:

ЗАКЉУЧКЕ И ПРЕПОРУКЕ

 1. Учесници Конференције су се кроз више кореферата и дискусија упознали са 
нацртом Стратегије управљања минералним резервама Србије и исту оценили 
као значајан документ за развој рудраства у целини која треба да буде основа 
за привредни развој Републике Србије, с обзиром да је рудaраство један од 
темељa индустрије једне земље. Истакнута је потреба да се кроз Акциони 
план и Програме  остваривања Стратегије обраде сада неактивна лежишта са 
посебним нагласком на потребу њиховог  фазног активирања.

 2. Констатовано је да лежишта угља предиспонирана за системе подземне 
експлоатације располажу са верификованих билансних 270 милиона тона 
А, Б и Ц1 категорије у активним режиштима, док се у регистру неактивних 
лежишта ЈП ПЕУ воде резерве од око 190 милиона тона, као и потенцијалне 
резерве категорије Ц2 у величини од 136 милиона. У ове величине нису 
урачунате резерве и других већих лежишта угља које се не воде у регистру 
ЈП ПЕУ, а предиспониране су за системе подземне експлоатације, и веће 
су у односу на напред наведене, те чине значајну енергетску сировину за 
производњу топлотне и електричне енергије. У регистру ЈП ПЕУ воде се и 
резерве уљних шкриљаца Алексиначког подручја у величини нешто изнад 2 
милијарде тона.

 3. Енергетска позиција угља као основног, домаћег ресурса и отежани услови 
обезбеђивања увозних, течних и гасовитих енергената, захтеви тржишта, 
расположиве резерве, изграђени руднички инфраструктурни објекти и 
рударска традиција упућују на потребу развоја рудника са подземном 
експлоатацијом у активним лежиштима са већим резервама и етапног 
отварања нових рудника у сада неактивним лежиштима.

  Држава је кроз Стратегију препознала свој интерес у области подземне 
експлоатације угља, са посебним освртом на подземне руднике, не само као 
производне делатности већ и преко запошљавања сопствене радне снаге, 
регионалног развоја привредно неразвијених подручја, спречавања миграције 
становништва ка већим урбаним центрима и развоја пратеће индустрије 
рударској делатности.
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 4. Производња угља подземним системом експлоатације у Србији остварује 
се у осам рудника са једанаест производних система-јама организационо 
повезаних у државном Јавном предузећу за подземну експлоатацију угља (ЈП 
ПЕУ Ресавица).

 5. Подземну експлоатацију угља у Србији карактерише пад производње у дужем 
периоду да би се последњих неколико година забележио благи пораст и 
садашњи капацитет износи цца 700.000 тку/год.

  Поред сложених природно-геолошких услова експлоатације у одређеним 
активним лежиштима битан утицај на ниво производње имају:

 • Недовољан степен искоришћености,
 • Низак степен опремљености и заостајање у технолошком развоју,
 • Дотрајалост опреме и
 • Недовољна инвестициона улагања у развој производних капацитета,
 • Неповољни паритети цена импута, енергената и угља.
 6. Стратегијом развоја енергетике Србије и Стратегије управљања минералним 

сировинама, као и инвестиционо-техничком документацијом ЈП ПЕУ 
предвиђено је циљно достизање капацитета производње од 1.500.000 тку до 
2015 године. Услов за реализацију овог циља је повећање обима инвестирања 
у руднике, увођење нове савремене опреме и отварање рудника у неком од 
садашњих неактивних лежишта већ у I фази инвестиционог циклуса.

 7. Кроз реферате и дискусије оцењено је да су потенцијално перспективна 
лежишта угља предиспонирана за системе подземне експлоатације, са већим 
резервама, а сада су неактивна, следећа:

Лежиште Билансне резерве угља
А Б Ц1 А+Б+Ц1

Алексиначко подручје 2.731.960 17.017.380 7.766.280 27.515.620
Мелница - 21.121.761 8.899.908 29.921.669
Пољана - 48.467.000 10.527.590 58.994.590
Забела-Коса - 15.080.000 9.710.000 24.790.000
Западноморавски басен - 72.111.343 21.792.492 93.903.835
Драгачевски басен - - - 62.200.000
Ћириковац (дубљи део) - - - 120.000.000
Укупно  417.324.714

  Обзиром на релативно нижи степен истражености и упознатости природно-
геолошких услова у овим лежиштима, неопходно је исте иновирати и 
спровести додатна истраживања и испитивања  пре рангирања лежишта и 
доношења одлуке о њиховом производном активирању како би се избегли 
ризици по рационалну и сигурну експлоатацију.
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 8. Истраживања система подземне експлоатације у наведеним угљеним 
лежиштима треба усмерити ка примени комплексне опреме код 
конвенционалних система и могућностима освајања савремених система 
хидродобивања и подземне гасификације.

  У ова истраживања, морају бити укључени врсни познаваоци система 
подземне експлоатације угља, са дугогодишњим искуством у струци и научно-
истраживачком раду.

 9. У циљу ефикаснијег спровођења закључака предложено је пословодству ЈП 
ПЕУ да се на нивоу предузећа организује стручни рад и формира стручни 
пројектни тим са задатком да програмира и прати реализацију послова вазаних 
за активирање неактивних лежишта угља.

 10. Сва решења садашње и будуће експлоатације, морају се заснивати на 
принципима и критеријумима одрживог развоја. Ово значи да се њима, на 
одговарајући начин обухвата и заштита животне средине, као проблематика 
од посебног националног значаја, а  и шире.

 11. Разматрајући могуће процесе приватизације у области угљарства учесници 
конференције препоручују да је у нашим условима неопходно претходно 
утврдити све елементе Стратегије, с обзиром да је угаљ сировина од општег 
националног интереса.

  Заједничко улагање државе и стратешких партнера при отварању нових 
рудника и евентуалне изградње термоенергетских капацитета је најпогоднији 
начин приватизације у области угљарства.

 12. Учесници су констатовали да је законска регулатива која регулише рад 
рудника, а посебно отварање нових рудника изузетно реструктивна и 
ограничава њихов рад. Ово је посебно карактеристично за регулативу која 
се односи на делатности државних органа изван ресорног министарства, 
док је новим законом о рударству и геолошким истраживањима предвиђено 
поједностављење процедура издавања одобрења за истраживање, 
експлоатацију и извођење радова.

  Предлаже се ресорном министрству интензивирање започетих активности на 
такозваној „сечи прописа“, при чему избацити све нерелевантне ограничавајуће 
факторе, а већи значај дати Републичкој рударској и геолошкој инспекцији, 
што је знатно ефикасније решење.

 13. Закључено је да се овакве тематске научно-стручне конференције наставе 
одржавати чешће, са модификованим садржајем, детаљнијом припремом и 
уз ширу подршку министарства, рудника, произвођача опреме и стручних 
организација.
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СПИСАК УЧЕСНИКА НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О 
ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ УГЉА

Потреба активирања нових лежишта угља предиспонираних за системе 
подземне експлоатације у Републици Србији

Редни 
број

Име и презиме Организација Функција

1. Златко Драгосављевић Мин.ж.с., рударства и 
прос.планирања

Државни секретар

2. Драган Златановић Мин.ж.с., рударства и 
прос.планирања

Саветник

3. Небојша Илић Мин.ж.с., рударства и 
прос.планирања

Начелник РРИ

4. Слободан Вујић Академија инжењерских 
наука Србије

Члан Академије

5. Младен Стјепановић Инжењерска академија 
Србије

Члан Академије

6. Миленко Љубојев Инжењерска академија 
Србије

Члан Академије

7. Небојша Видановић РГФ Београд Редовни професор
8. Игор Миљановић РГФ Београд Редовни професор
9. Ненад Радосављевић РИ Београд Стручни сарадник
10. Саша Милић РИ Београд Стручни сарадник
11. Драган Милојевић РИ Београд Стручни сарадник
12. Мирослав Игњатовић ИРМ Бор Руководилац тима
13. Миладин Ђурић ИРМ Бор Руководилац тима
14. Синиша Владимировић ИРМ Бор Руководилац тима
15. Снежана Вуковић ЕПС Београд Председник УО ЈП 

ПЕУ
16. Радивоје Милановић ЕПС Београд Пом.дир.за раз.и инв.
17. Радомир Марић Ранији директор ЈП 

ПЕУ
18. Дејан Поповић Јемадра доо Директор
19. Мирослав Игњатовић Привредна комора Виши научни 

сарадник
20. Драгослав Јовановић Привредна комора Члан УО ЈП ПЕУ
21. Душко Ђукановић Биро за прој.и развој Директор
22. Бранко Ђукић Биро за прој.и развој Гл.пројектант
23. Иван Живковић Биро за прој.и развој Пројектант
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Редни 
број

Име и презиме Организација Функција

24. Мира Ковачевић Биро за прој.и развој Пројектант
25. Горан Бојић Управа ЈП ПЕУ Генерални директор
26. Драго Лазић Управа ЈП ПЕУ Технички директор
27. Мирко Ивковић Управа ЈП ПЕУ Помоћник директора
28. Миодраг Денић Управа ЈП ПЕУ Директор сектора
29. Ацо Петровић Управа ЈП ПЕУ Помоћник директора
30. Иван Вуковић Управа ЈП ПЕУ Директор сектора
31. Шћепо Ћеловић Управа ЈП ПЕУ Директор сектора
32. Сузана Бачић Управа ЈП ПЕУ Гл.инж.за геол.
33. Предраг Антовић Управа ЈП ПЕУ Гл.инж.за ПМС
34. Драгољуб Паљић Управа ЈП ПЕУ БЗНР ЈП ПЕУ
35. Милош Максимовић Управа ЈП ПЕУ Гл.инжењер
36. Горан Милосављевић Рудник „Вршка Чука“ Технички директор
37. Бранко Стакић Рудник „Вршка Чука“ Геолог
38. Миланко Кошанин Ибарски рудници Директор
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