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1.0. УВОД

По налогу Директора ЈП ПЕУ Ресавица радна група у сасатаву:

 Бранко Ђукић, дипл.инж.руд. Директор Угаљ пројекта из Београда
 Владимир Тодоровић, дипл.инж.руд. Технички директор РМУ „Рембас“
 Ивица Аврамовић, дипл.инж.руд. Технички директор РМУ „Штаваљ“
 Раде Шавија, дипл.инж.руд. Управник јаме РМУ „Соко“
 Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд. Гл. инж. за пројектовање РМУ „Соко“

у периоду од 12 – 16. 05. 2015. године обишла је пројектанску кућу Бањски пројекти ВДО 
Д.О.О. Острава из Чешке, рудник са подземном експлоатацијом угља Казимир Јулијус у 
Пољској и компанију Хорнонитрианске Бане Превидза, а.с. (ХБП) са обиласком рудника 
са подземном експлоатацијом угља Цигел у Словачкој. Радна група је имала задатак да 
изврши:

 консултације  око  подлога  за  израду  техничког  пројекта  методе  откопавања 
дубоким минским бушотинама применом механизоване хидрауличне подграде са 
колегама из пројектанске куће Бањски пројекти ВДО Д.О.О. из Остраве из Чешке 
Републике;

 упознавање  са  методом  откопавања  угља  стрмих  слојева  дубоким  минским 
бушотинама применом механизоване хидрауличне подграде која је у примени у 
руднику Казимир Јулијус у Пољској;

 упознавање  са  оперативним  методама  дегазације  метана  из  откопних  комора  у 
руднику са подземноом експлоатацијом угља Цигел у Словачкој Републици.

2.0. ПРВИ ДАН СЛУЖБЕНОГ ПУТА 12. 05. 2015. ГОДИНЕ

Први  дан  службеног  пута,  12.05.2015.  године,  проведен  је  у  путовању  до  Остраве  у 
Чешкој. Смештај је организован у хотелу Јашковска крчма у месту Терлицко (слика 1). 

Слика 1: Хотел Јашковска крчма у месту Терлицко
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Након смештаја одржан је кратак радни састанак са власником предузећа ВДО Д.О.О. из 
Остраве  Јаромиром  Зелничеком,  организатором  путовања.  На  састанку  су  договорене 
ативности у данима посете и то:

 Дана  13.05.2015.  године, радна  група  у  саставу:  Владимир  Тодоровић,  Ивица 
Аврамовић и Раде Шавија са још два представника из предузећа ВДО Острава – 
извршиће  обилазак  рудника  Казимир Јулијус  у  Пољској  са  задатком да  изврше 
упознавање  са  методом  откопавања  угља  стрмих  слојева  дубоким  минским 
бушотинама применом две механизоване хидрауличне подграде;

 Друга радна група  у саставу: Бранко Ђукић и Слободан Кокерић – консултације 
око израде техничког пројекта методе откопавања дубоким минским бушотинама 
применом две  механизоване  хидрауличне  подграде  са  колегама  из  пројектанске 
куће Бањски пројекти ВДО Д.О.О. из Остраве из Чешке Републике;

 Након обиласка предвиђених дестинација одржаће се заједнички састанак у 16:00 
часова у Острави, а након састанка слободне активности до наредног дана.

 Дана 14.05.2015. године, предвиђено је путовање обе радне групе из ЈП ПЕУ и два 
представника  предузећа  ВДО до Словачке  у  град Превидза,  седиште  компаније 
Хорнонитрианске Бане Превидза, а.с. (ХБП) и смештај у хотелу Под Замком.

 Дана 15.05.2015. године, организована је посета компанији Хорнонитрианске Бане 
Превидза,  а.с.  (ХБП),  обилазак  рудника  са  подземном  експлоатацијом  лигнита 
Цигел и фабрику за производњу рударске опреме која послује у склопу ХБП-а.

 Дана 16.05.2015. године завршетак посете и повратак кући.

3.0. ДРУГИ ДАН ДАН СЛУЖБЕНОГ ПУТА 13. 05. 2015. ГОДИНЕ

3.1. Извештај радне гупе о обиласку рудника Казимир Јулијус у Пољској

Дана 13. 05. 2015. године у 6.00 часова смо из места Терлицко код Остраве кренули у 
посету руднику Кazimierz – Јuliusz код Катовица у Пољској. По раније утврђеном плану 
посете, екипу ЈП ПЕУ су чинили по 1 представник РМУ „Соко“, РМУ „Рембас“ и РМУ 
„Штаваљ“, са два водича из ВДО Острава. На одредиште смо стигли око 8:00 часова где 
смо  примљени  од  стране  техничког  руководства  рудника  и  упознати  са  основним 
подацима о руднику. 
Након свих припрема по процедури рудника у пратњи Управника јаме смо око 9:00 часова 
кренули  у  обилазак  јаме.  Силазак  и  излазак  из  јаме  смо  обавили  помоћу  електричне 
локомотиве опремљене вагонима за превоз људи. Обилазак јаме је завршен око 12 часова, 
после чега је следио краћи радни састанак са домаћинима и сумирање резулатата посете. 
Стекли смо утисак, да је рудник одлично организован са свим објектима на површини у 
складу и функционалности са високим стандардима, где влада ред и дисциплина. Јама има 
одличну  инфраструктуру,  решен  превоз  запослених  до  радних  места,  све  просторије 
комфорне без деформација подграде. Капиталне просторије су подграђене бетонском или 
зиданом  подградом,  а  остале  комбинованом  подградом,  уз  примену  анкерне,  челичне 
подграде  и  фрикционих  ступаца.  Изради  просторија  је  посвећена  посебна  пажња,  уз 
примену  машина  за  израду  просторија  резањем,  што  обезбеђује  очуване  контуре 
просторија,  без стварања пукотинских система током избијања профила, за разлику од 
примене  технологије  бушачко  –  минерских  радова.  Систем  допреме  и  отпреме 
репроматеријалаи и опреме се обавља горњом шином, диверзификован је и разгранат по 
целој  јами.  По  главној  траси  жичаре  возове  са  теретом  вуче  дизел  хидраулична 
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локомотива, а у преосталим деловима јаме допрема се врши уређајима са бесконачним 
челичним ужетом. Рудник ничим не одаје стање у којем послује, јер је претходне године 
донета одлука о његовом затварању. Без обзира на чињеницу да све резерве угља нису 
откопане и да је за откопавање припремљено 150.000 тона, власници рудника су одлучили 
да од јуна ове године започну процес затаварања рудника, због његове нерентабилности у 
условима великог пада цена угља на тржишту.

3.1.1. Општи подаци o руднику

Рударске  активности  у  угљеном  басену  источне  Пољске  у  ширем  подручју  Катовица 
почеле су почетком 19 века на више локација. Рудник Кazimierz је основан 1884., рудник 
Јuliusz 1914., а организационо повезивање у рудник под садашњим називом 1938. године. 
Модернизација рудника је почела после Другог светског рата, а од 1959. откопавање угља 
се  обавља  резањем  угља  комбајном  у  оквиру  методе  широког  чела.  Од  1993.  рудник 
послује у оквиру компаније Katowicki Holding Węglowy S.A. која је откупила 11 рудника 
угља који су били акционарска друштва у власништву државе. До краја 2014. затворено је 
шест рудника,  а  рудник  Кazimierz  – Јuliusz  (који има око 1.000 запослених)  је  продат 
државној агенцији за реструктуирање, која ће од јуна ове године прекинути производњу и 
започети  процес  затварања.  Компанија  KHW  S.A.  са  17.000  запослених,  обавља 
производњу у преостала 4 рудника и остварује физички обим од око 11 милиона тона 
каменог  угља  годишње,  уз  примену  најсавременијих  технологија,  са  компанијским 
учинком од око 3 тоне/надници. 
Деценијама је откопавање вршено пратећи иновативне токове у подземној експлоатацији 
угља, примењујући високопродуктивне и механизоване технологије у деловима лежишта 
са регуларним елементима слоја.  Када се крајем XX века са експлоатацијом дошло до 
ободних делова слоја,  где су биле изражене бројне  геолошке  неправилности,  уз  нагли 
пораст  нагиба  слоја,  примена  високопродуктивних  и  механизованих  метода  је  била 
отежана.  Инжењери  са  рудника  су  у  сарадњи  са  стручњацима  Универзитета  науке  и 
технологије из Кракова 2003 године иновирали методу за откопавање стрмих и моћних 
слојева  угља,  по  узору  на  примењене  методе  у  екплоатацији  металичних  минералних 
сировина. 

Основне карактеристике ободног дела слоја

 Угао залегања слоја 40-50°;

 Пружање слоја исток-запад;

 Пад слоја према северу;

 Дубина слоја 450 м;

 Моћност слоја 16-20 м;

 Једноосна притисна чврстоћа 13-35 MPa;

 Индекс компактности 0,9-1,1, лако се дезинтегрише;

 Метанообилност 0,0008-0,009 m3/t, занемарљива;
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 Индекс самозапаљивости 179°С/min, знатно изражен;

 Експлозивност угљене прашине ниска;

 Топлотна вредност 25-27 GJ/t, камени угаљ;

 Склоност горским ударима знатна;

 Оводњеност средња;

3.1.2. Систем отварања и основне припреме

Просторије  отварања  се  израђују  по  приподинском  систему  из  којих  се  просторије 
основне  припреме  израђују  према  угљеном  слоју  (слика  2)  .  Из  просторија  основне 
припреме се по правцу пружања слоја непосредно уз подину изађују откопни ходници у 
дужини од 150 – 200 метара. Висинско растојање ових ходника је од 10 – 20 метара и 
зависи од моћности слоја. Количина угља између откопних ходника чини експлоатационе 
блокове. (слика 3).

Слика 2: Систем основне и откопне припреме Слика 2: Приказ експлоатационих блокова

3.1.3. Опис припремних радова и методе откопавања

Припремни радови 

Израда  просторија  откопне  припреме  се  врши  механизовано,  машином  за  израду 
просторија – комбајном Пољског произвођача, који нисмо видели зато што се у руднику 
не врши израда просторија, а машина је демонтирана и отпремљена са рудника. Откопне 
припреме  се  израђују  правоугаоног  поречног  пресека  ширине  4,5м  и  висине  3,0м,  по 
правцу пружања слоја на око 2м од подине. Дужина откопних ходника је од 150 – 200 м.
Подграђивање откопних ходника (слика 4) се врши комбиновано и то: стропни део оквира 
се  састоји  од  два  права  профила –  шине  К-24,  који  се  на  средини  спајају  везним 
елементима.  Као  вертикални  сегменти  сваког  правоугаоног  оквира  служе  по  четири 
фрикциона  ступца,  типа  Valent  SN-400,  произвођача  MOJ  С.А  –  Katowice,  правилно 
распоређена у профилу, образујући три одељења. За залагање стропног дела ходника се 
користи челична мрежа пречника жице од 6 мм, димензија отвора окца 100 х 100 мм. 
Бочни делови просторије се подграђују челичним ребрастим анкерима, дужине 1,8 м, који 
се у бушотинама лепе патронама епоксидне смоле. У оба бока се уграђују по 3 анкера 
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преко положене мреже од развученог лима, са ромбоидним обликом отвора. Оквири се 
подграђују на осном одстојању од 1м, а у стропном делу се повезују челичним распонима. 
Око  оквира  нема  шупљина,  а  примењена  подграда  се  одлично  супротставља  јамском 
притиску и нигде није деформисана, чак и код откопа. 

Слика 4: Систем подграђивања 
2.Фрикциони ступци Valent SN-400;
3. Челични ребрасти анкери;

Метода откопавања

Примењена метода откопавања за ободне делове слоја спада у коморну подетажну методу 
са  обарањем  угља  технологијом  бушачко –  минерских  радова.  Као  последња  фаза 
припреме  за  формирање  прве  коморе  (пре  бушења  и  минирања)  од  чела  израђеног 
ходника  се  инсталира  дволанчани  грабуљасти  транспортер  типа  PZ-1000  Nowomag, 
произвођача Famur,  Katowice,  širine 1 м и дужине 40 метара,  а затим се са обе стране 
грабуљара  на  чело  монтирају  две  механизоване  хидрауличне  секције  типа  BMV-10, 
произвођача  BME-HBP,  Prievidza  из  Словачке  (слика  5).  Након  тога  се  кровни  штит 
секција подигне да подухвати стропне сегменте оквира, да би се сигурно са њих могли 
скинути везни елементи, као и приступити скидању фрикционих ступаца.
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Слика 5: Инсалирана опрема у етажном ходнику за откопавање
1.Секције механизоване хидрауличне подграде;2.Фрикциони ступци Valent SN-400;
3.Грабуљасти транспортер PZ-1000;4.Стропни сегменти оквира;5.Бочни анкери;

Вентилација откопа се врши сепаратним аксијалним цевним вентилаторима, депресионим 
начином  помоћу  флексибилног  ребрастог  цевовода.  Вентилатор  је  лоциран  у  излазној 
ваздушној струји вентилационог одељења. Овај начин проветравања даје задовољавајуће 
ефекте с обзиром да у лежишту нема присуства запаљивих и експлозивних гасова и да се 
при проветравању после минирања (где се активира знатна количина експлозива) гасови 
минирања и настала  прашина  одводе кроз  вентилациони цевовод,  тако  да  људство  на 
радилишту  није  изложено  њиховом  штетном  дејству.  Депресиони  начин  сепаратног 
проветравања смањује опасност од оксидације и самозапаљења угља, с обзиром да је на 
тај начин мања количина ваздуха у контакту са угљем у откопним коморама. Такође је 
запажено да су климатске прилике на откопном радилишту доста неповољне, због мале 
брзине и протока ваздуха ка откопима и велике влажности ваздуха, узроковане приливом 
воде у откопе.

Бушење минских бушотина се врши применом хидрауличне бушилице типа VPS-01 која је 
испоручена  и  РМУ „Соко“ и  РМУ „Рембас“.  Бушаће  спиралне  шипке  су  израђене  од 
квалитетног материјала, за разлику од оних испоручених у ЈП ПЕУ. Круне за бушење су 
четвороперне, чиме остварују боље ефекте бушења од двоперних. Хидраулични агрегат је 
типа  AUG-6  METRUX SP  J,  снаге  електромотора  од  30  kW,  произвођача  из  Пољске. 
Пречник  бушења  је  Ø75  мм,  а  дужине  бушотина  су  до  15м.  Мерењем  чисте  брзине 
бушења остварен је учинак од 0,5 м/минути (при пробном раду у руднику „Соко“ при 
пречнику бушења од Ø42 мм остварена је брзина бушења од 0,3 м/минути). За разлику од 
шеме бушења у техничкој  документацији где је за  један циклус  минирања предвиђено 
бушење 5 лепеза са по 8 бушотина различите дужине и нагиба, у пракси се примењује 
бушење по процени бригадира откопа и то једна до две бушотине. 

За минирање се користи патронирани метански експлозив „barbaryt“, пречника Ø65 мм и 
масе једне патроне 1,75 кг. Активирање експлозивног пуњења се врши помоћу метанског 
детонирајућег  штапина,  а  иницирање  штапина  електричним  тренутним  детонатором. 
Пуњење минских бушотина се врши ручно, дрвеним минерским штаповима пречника Ø65 
мм,  који  имају  могућност  настављања.  Зачепљење  минског  пуњења  се  такође  обавља 
ручно глином која је патронирана у фолији. За прву патрону експлозива која се убацује у 
минску бушотину се лепљивом траком учврсте крајеви два вода детонирајућег штапина, 
чија дужина мора бити већа од дубине бушотине и угурају на дно бушотине. Затим се 
редом  пуне  остале  патроне  експлозива  без  прекида  пуњења  до  око  половине  дужине 
бушотине  и  остатак  бушотине  запуњава  патронама  глине.  На  крајеве  детонирајућег 
штапина се причврсти електрични детонатор који се активира машиницом за минирање. У 
једну бушотину се стави од 30 – 40 кг експлозива. Као што је поменуто распоред и број 
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минских  бушотина  у  практичној  примени  одступа  од  параметара  датих  у  техничкој 
документацији, а нама је представљен следећи начин рада:

Прво се у једном боку ходника на 4 – 5 метара испред секције механизоване хидрауличне 
подграде под углом од око 45° и закошењем према комори избуши једна до две минске 
бушотине, дужине 13 – 15 метара, напуне до половине дужине експлозивом и активирају 
истовремено. Геометријски елементи бушотина се одређују визуелном контролом коморе 
и подешавају по процени, тако да бушотина буде удаљена од контура коморе око 3 метра 
и да комплетно минско пуњење буде иза механизованих хидрауличних секција. Веома је 
битно да стуб угља изнад секција и по боковима буде непоремећен минирањем како услед 
обрушавања  велике  количине  угља  и  јаловине  не  би  дошло  до  заробљавања  опреме. 
Оборени угаљ се истаче са задње стране секција дозирањем помоћу хидрауличних крила – 
засуна,  и  транспортује  инсталираним  грабуљастим  транспортером.  Након  извоза 
одминираног  угља,  поступак  минирања  се  понавља  са  супротног  бока  ходника,  што 
иницира  самообрушавање  угља  из  стропног  дела  коморе,  које  се  понекад  потпомаже 
минирањем  између  секција  или  дробљењем  кровног  угља  потиском  хидрауличних 
секција. Током минирања и обрушавања угља на врата откопа долази доста негабаритних 
комада, који се уситњавају секундарним минирањем и пнеуматским откопним чекићем. 
Секундарно минирање се не врши у бушотинама, већ се испод сваког блока постављају 
патроне експлозива, које се активирају детонирајућим штапином, а штапин електричним 
тренутним детонатором. 

Након зарушавања откопа јаловином врши се  скраћивање грабуљастог  транспортера и 
померање секција помоћу хидрауличних цилиндара предвиђених за ту намену (корака од 
0,9 м). Између зарушеног откопа и наредне коморе оставља се тзв. грудобран, дужине око 
4  м,  који  спречава  продор  јаловине  из  зарушене  коморе  –  старог  рада  у  наредну 
производну комору. На слици број 6 дата је скица распореда лепеза минских бушотина.

Слика 6: Распоред лепеза минских бушотина

Транспорт  одминираног  угља  се  из  откопне  коморе  врши  дволанчаним  грабуљастим 
транспортером  типа  PZ-1000  Nowomag,  произвођача  Famur  из  Katowicа,  širine  1  м, 
максималне дужине 100 м, капацитета 3.000 t/h и инсталисане снаге 2x400 kW. 
Поменути  транспортер пребацује угаљ на наредни грабуљасти транспортер (тип нисмо 
успели сазнати), ширине 0,6м, дужине 40м, капацитета око 600 t/h и инсталисане снаге 110 
kW на који је инсталирана одговарајућа дробилица. Поменути транспортери раде обешени 
на висећу шину,  тако да се лако померају помоћу витлова. Даље се угаљ транспортује 
транспортерима са гуменим платном ширине 1.000 мм главним транспортним системом 
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ван јаме. Приметна је неусаглашеност капацитета грабуљастих транспортера код откопа, 
тако да грабуљар PZ-1000 ради са доста прекида, јер је наредни транспортер 5 пута мањег 
капацитета. Разлог инсталисања транспортера овако високог капацитета је што је он веома 
робустан и отпоран на обрушавање огромне количине угља и јаловине у откопној комори.

Основни технички параметри откопне методе

 Дужина откопних ходника 150-200м;

 Организација рада 4 смене на дан;

 Трајање једног производног циклуса 2 радне смене;

 Производња из једног циклуса 250-400 тона;

 Дневна производња (2 циклуса у 4 смене) 500-800 тона;

 Утрошак надница 5 над/см или 20 над/дан;

 Откопни учинак 25-40 т/над;

 Степен искоришћења 50-60%;

3.2. Извештај радне гупе о консултацијама са пројектантима из предузећа Бањски 
пројекти из Остраве 

Консултације  око  израде  техничког  пројекта  методе  откопавања  дубоким  минским 
бушотинама применом механизоване хидрауличне подграде са колегама из пројектанске 
куће Бањски пројекти из Остраве, одржане су пословним просторијама предузећа ВДО 
Д.О.О. са почетком у 9.00. Сасатанку су присуствоволали:
Представници ЈП ПЕУ Ресавица:

 Бранко Ђукић, дипл.инж.руд. Директор Угаљ пројекта из Београда
 Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд. Гл. инж. за пројектовање РМУ „Соко“

Представници Бањски пројекти ВДО Д.О.О.:
 Јаромир Зелничек, дипл.инж.руд. Власник предузећа ВДО
 Павел Холоб, дипл.инж.руд. Технички директор Бањски пројекти

Представници компаније АЛТА из Чешке:
 Јосеф Јуричек Технички менаџер
 Роберт Гилар Специјалиста за техничке послове.

Власник предузећа ВДО Д.О.О. отворио је састанак и укратко упознао учеснике о теми 
састанка. Затим је Бранко Ђукић, директор Угаљ пројеката из Београда детаљно упознао 
присутне са стањем радова ЈП ПЕУ Ресавица (производно инвестиционим активностима, 
организацијом  и  будућим  плановима).  Посебно  се  задржао  на  теми  израде  Техничког 
пројекта методе откопавања дубоким минским бушотинама применом две механизоване 
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хидрауличне подграде у јами РМУ „Соко“ и нивоом извршених припремних рударских 
радова у циљу пробног откопавања наведеном методом.
Након  исцрпног  разговора  начелно  је  договорено,  да  предзеће  Бањски  пројекти  који 
послују у саставу ВДО Д.О.О из Остраве у сарадњи са Угаљ пројектом израде техничку 
документацију  у  виду  студије  о  могућности  примене  методе  откопавања  дубоким 
минским бушотинама под називом: 
„Студија  о  могућности  примене  методе  откопавања  дубоким  минским  бушотинама 
применом  механизоване  хидрауличне  подграде  у  условима  лежишта  угља  РМУ Соко, 
РМУ Штаваљ, РМУ Рембас и РЛ Лубница”.
Наглашено је да ће се о свим детаљима пословне сарадње око израде наведене техничке 
документације, коначно договорити менаџмент ЈП ПЕУ са власником предузећа ВДО из 
Остраве Јаромир Зелничеком током прве половине јуна 2015. године.
Представник  компаније  АЛТА,  носиоц  кредита  Чешке  Републике,  Јосеф  Јуричек, 
одговорио је на сет техничких питања од стране Бранка Ђукића и Слободана Кокерића у 
вези Прилога  број  2  –  Техничка  понуда  број  1,  која  се  односи  на  понуђену  техничко 
технолошку  опрему,  која  је  предмет  Чешког  кредита  (посебно  око  носивости  дизел 
хидрауличне локомотиве за допрему репроматеријала).

3.3. Радни састанак

Након обиласака планираних дестинација одржан је заједнички састанак представника ЈП 
ПЕУ  Ресавица  са  представницима  ВДО  Острава,  копмпаније  АЛТА  и  предствника 
произвођача  бушилица  VPS-01,  које  ће  се  користитити  за  израду  дубоких  минских 
бушотина  пробне  методе  откопавања.  Састанак  је  почео  у  16.00  а  завршен је  у  17.30 
часова.
На састанку је радна група која је обишла рудник угља Казимир Јулијус у Пољској изнела 
утиске након обиласка јаме (детаљно описано у тачки 3.1. извештаја), а посебно су се 
задржали  на  питањима  око  већ  набављене  јамске  бушилице  типа  ВПС  –  01.  Након 
дискусије  договорено је  да  се  у  Превидзу у Словачкој  позове  и  власник  предузећа  за 
израду наведених бушилица како би се у директном контакту изнела посебна запажања 
након пробног рада бушилице у јами Соко и Рембас.
Радна група која је радила на консултацијама укратко је изнела ток састанка и постигнуте 
начелне договре (детаљно описано у тачки 3.2. извештаја).
По  завршетку  састанка  радна  група  из  ЈП  ПЕУ  Реасавица  отишла  је  из  Остраве  у 
Терлицко где је била смештена.
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4.0. ТРЕЋИ ДАН СЛУЖБЕНОГ ПУТА 14. 05. 2015. ГОДИНЕ

Трећег  дана службеног  пута  проведен  је  у  обиласку града Острaве  (у моменту посете 
одржано је светско првенство у хокеју на леду) и путовању до града Превидза у Словачкој 
Републици, где је седиште комапаније Хорнонитрианске Бане Превидза, а.с. (ХБП). Након 
смештаја у хотелу Под Замком (слика 2) у месту Бојнице, одржан је радни састанак у 
просторијама хотела,  радне групе  ЈП ПЕУ, представника предузећа  ВДО из Остраве и 
представника компаније Хорнонитрианске Бане Превидза, а.с. Ивана Карстена.

 
Слика7:Сателитски снимак места Бојнице , слика замка и хотела Под Замком

Током  састанка  уприличен  је  разговор  са  Јан  Шимком  из  Бојница,  произвођачем 
бушилице VPS-01 чије су две гарнитуре испоручене ЈП ПЕУ. Вођена је дискусија око тога 
на који начин се код поменуте бушилице може повећати брзина бушења. 

Господин  Шимко  нам  је  рекао  да  се  поменута  бушилица  опрема  хидромоторима 
различитих  карактеристика,  зависно  од  услова  рада  и  да  је  предметна  бушилица 
направљена  са  карактеристикама  у  складу  са  захтевима  које  је  добио.  Као  једно  од 
могућих  решења  повећања  брзине  бушења  је  да  се  бушилица  опреми  хидромотором 
ротације са већом радном запремином, која има већи број обртаја. 

Поред тога  покренута је тема лошег квалитета бушаћих шипки испоручених ЈП ПЕУ, као 
један од разлога мањих ефеката бушења, на шта је господин Шимко одговорио да бушаћи 
прибор није његов производ.
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На састанку су договорене активности током посете  компанији Хорнонитрианске Бане 
Превидза, а.с. дана 15.05.2015.и то:

 У  8.00  организован  је  пријем  радних  група  код  техничког  директора  ХБП 
господина  Мирослава  Бражине  у  руднику  са  подземном  експлоатацијом  угља 
Новаки;

 Након пријема од 9.00 до 13.00 часова, планиран је обилазак рудника са подземном 
експлоатацијом лигнита Цигел који ради у склопу ХБП-а где ће се радна група 
упознати са:

• оперативном дегазацијом метана у фази откопавања угља мотодом широког 
чела,

• методом откопавања угља широким челом, 
• механизованом израдом јамских просторија технологијом резања комбајном,
• начином подграђивања јамских просторија,
• допремом  репроматеријала  дизел  хидрауличном  локомотивом  и  висећом 

јамском пругом,
• обилазак  погона  који  се  бави производњом механизованих  хидрауличких 

секција за широкочелно откопавање угља.

5.0. ЧЕТВРТИ ДАН ДАН СЛУЖБЕНОГ ПУТА 15. 05. 2015. ГОДИНЕ

По протоколу у  8.00  часова  одржан је  радни састанак  у  руднику Новаки (слика  8)  са 
техничким  директором  Мирославом  Бражином.  Технички  директор  нас  је  упознао  са 
компанијом ХБП, бројем запослених радника, годишњом производњом, пласманом угља, 
производњи електричне енергије у термоелектарани, субвенцијама државе итд.

Слика 8: Сателитски снимак рудника Новаки, слика окна, симбола и Управне зграде

Hornonitrianske  Bane  Prievidza послује  као  највећа  компанија  за  експлоатацију  угља  у 
Словачкој.  У свом саставу има три  јаме Novaky,  Handlova  и  Cigel,  фабрику рудничке 
механизације  BME,  главну  службу  спасавања  (која  пружа  услуге  спасавања  по  целој 
држави у  рударству  и  индустрији),  хотелско-туристички  комплекс  (5  хотела  и  зимски 
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центар) и предузеће које се бави узгајањем печурки и парадајза. Све јаме су лоциране у 
угљеном басену Горња Нитра. 
Први почеци рударења у овом басену датирају из 18 века, а први регистрован рудник је 
рудник  Handlova  1909.  године,  који  је  до  II  светског  рата  био  једини  рудник  угља  у 
Словачкој. Рудник Novaky је отворен 1940., а рудник Cigel 1960. године, када је основано 
предузеће  Удружење  словачких  рудника  угља.  Деведесетих  година  прошлог  века 
компанија је дељена на организационе делове, успостављена као акционарско друштво, а 
1997. године држава је  одлучила да прода 97% акција,  које  су откупили запослени из 
компаније, који су већински власници. Компанија производи око 2 милиона тона лигнита 
годишње (калоричне вредности 9-11МG/kg), што чини 78% од укупне производње угља у 
Словачкој. Од укупне производње 98% угља одлази у оближњу термоелектрану која је 
власништво италијанског предузетника.  Компанија HBP остварује  субвенције државе у 
висини од 55 € по 1 MW електричне енергије произведене у Словачкој из свих енергената. 
Компанија располаже резервама од око 30 мил. тона угља, с тим да рудник Cigel у току 
године исцрпљује резерве, те је компанија у процесу куповине рудника угља у Словачкој, 
на око 200 км удаљености и резервама од око 80 мил. тона

Након састанка од 09.00 до 13.00 часова извршен је обилазак јаме рудника са подземном 
експлоатацијом лигнита Цигел који послује у саставу ХБП-а (слика 9).

Слика 9: Сателитски снимак рудника лигнита Цигел

Јаму  Цигел  обишла  је  комплетна  радна  група  ЈП ПЕУ Ресавица  у  пратњи  Техничког 
директора  ХБП-а  Мирослава  Бражине,  главног  пројектанта  ХБП-а  Ивана  Карстена, 
управника јаме и главног инжењера оперативне дегазације метана јаме Цигел, као и са два 
представника ВДО из Остраве, који су уједно и били преводиоци.
Јама Цигел отворена је поткопом са стране главне улазне и окном са стране главне излазне 
ваздушне  струје.  До  радилишта  се  стиже  железницом  са  вагонима  пројектованим  за 
превоз  радника.  Портал  поткопа  је  великог  правоугаоног  попречног  пресека, 
функционалан, комфоран, урађен у ливеном бетону што одаје утисак да се ради о врло 
организованом и стабилном руднику. Поткоп је израђен у нискосавођеном потковичастом 

IF-RES.13   Заглавље неформализованих записа  Издање обр:2         Стр 14 од 21
Maтични документ IP-RES.03  Издање:21;  Прилог:1     



Z

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

3 5 2 3 7  Р е с а в и ц а ,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

профилу,  подграђен  ливеним  бетоном,  читавом  дужином  нископа  угарђено  је  пет 
металних цевовода за одводњавање, пијаћа вода, компримирани ваздух,....Вожња јамском 
железницом трајала је око 20 минута. Остали део јаме обишли смо лаганим ходом.

5.1. Опертаивна дегазација метана у фази откопавања угља 
мотодом широког чела

На почетку обиласка јаме прво смо дошли до централне дегазационе станице лоциране у 
непосредној  близини  вентилационог  окна.  Дегазациона  станица  састоји  се  од  две 
ротационе пумпе за усисавање метана из откопа од којих је једна у раду а друга служи као 
резерва. Од пумпе која је у функцији до етажног ходника постаљен је метални цевовод, 
док је од улаза у етажни ходник до широкочелног откопа инсталисан гумени армирани 
цевовод. На крају гуменог цевовода постављена је поцинкована цев пречника ¾″  дужине 
око 3,5 метара која је на крају перфорирана у дужини од око 1 метар. Дегазационе пумпе 
са поменутим цевоводима чини један крак дегазациониг система. Од дегазационе пумпе 
инсталисан је метални цевовод од половине вентилационог окна где се дегазирани метан 
испушта у окно, износи ван јаме и испушта у атмосферу.
Дегазациони систем функционише тако што се поцинкована цев постави у највишу тачку 
изнад секција хидрауличне подграде широкочелног откопа, укључи се дегазациона пумпа 
која усиса метан из широкочелног откопа, металним цевоводом доведе до сепаратора који 
је инсталисан на пупми и одатле цевоводом до вентилационог окна, где се метан испушта 
у атмосферу као бескорисатан гас.  На питање зашто се дегазирани метан не користи као 
енергент, одговорено нам је да се то спроводи у руднику Новаки, где метан покреће гасни 
генератор, а да је технички услов да концентрација метана стално буде изнад 30%, што у 
руднику Цигел није случај. Бригадир који ради на откопу, изнад секција широкочелног 
откопа врши контролу концентрације метана и по потреби помера поцинковану цев у онај 
део откопа где мерењем установи повећане концентрације метана.
Инжењер који се бави дегазацијом метана, детаљно је објаснио принцип дегазације метана 
и  одговорио  је  на  сва  постављена  питања.  Технички  директор,  Мирослав  Бражина, 
изразио је спремност да стручљаци из ХБП-а могу да пројектују,  инсталирају опрему и 
изврше обуку људи за дегазацију метана у РМУ „Соко“.  Чак је и дао савет да се без 
предходне  дегазације  не  упуштамо  у  пробно  откопавање  методом  дубоких  минских 
бушотина применом две хидрауличне механизоване секције у јами са метанским режимом 
какава је јама у руднику „Соко“.

5.2. Метода откопавања широком челом

Откопавање лежишта угља у руднику Цигел врши се широкочелном откопном методом 
применом механизоване хидрауличне подграде. Услед мале моћности угљеног слоја (до 5 
м) добијање угља оставрује се комабајном са две резне главе (чиме се реже 3,2 м слоја),  
монтираним  на  ивицама  откопног  грабуљастог  трансоптера  без  добијања  угља  из 
надткопа  (слика  5).  У  крововинском  и  подинском  делу  угљеног  слоја  остављају  се 
заштитне плоче угља од око 08 – 0,9 м. Широко чело је нагнуто по паду слоја под углом 
од 10 – 12 степени.
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Слика 5: Широкочелни откоп без добијања угља из надткопа

Рудник лигнита Цигел наведеном методом откопавања остварује око 600.000 тона угља на 
годишњем нивоу.  У моменту обиласка јаме упознали смо се са једним широкочелним 
откопом у раду и демонтажи другог широкочелног откопа.
Припрема за  откопавање широкочелним откопом,  састоји  се из  израде транспортног  и 
вентилационог  ходника  до  пројектованих  граница.  Спајањем  наведених  ходника  и 
монтажом  опреме  за  механизовано  откопавање  (механизоване  хидрауличне  секције, 
транспортер, комбајн за добијање угља итд...) формира се широкочелни откоп.

5.3. Изарада јамских просторија технологојом резања (комбајном)

Израда  јамских  просторија  врши  се  механизовано,  применом  технологије  резања 
(комајном). Машина за резање (роадхедер ) је типа ГПК – 4 руске производње. Машина за 
резање је набављена у руднику лигнита Велење у Словеније и последњих 10 година је 
радила без застоја. На слици 6 приказан је изглед комбајна типа ГПК – 4.
Наведеном радном машином остверију се дневни учинци у напредовану од 6 – 8 метара, 
што на месечном нивоу (25 радних дана) износи од 150 – 200 метара. Напредовање зависи 
од  адекватне  логистике  у  позадини  (допрема  репроматеријала,  вентилација,  транспорт 
ископине, начина подграђивања и залагања оквира). Посебно је наглашена поузданост у 
раду саме машине за резање, застоји у раду су занемарљиви, одржавање није захтевно ни 
скупо. Напомињу да у последњих 10 година машина није имала непланиране застоје услед 
кварова. Ова машина по мишљењу колега из ХБП-а је идеална за профиле од 9,5 до 16 м 2, 
задовољавајућих је габирта и једноставно се може трансопртовати на друга радаилишта.
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Слика 6: Комбајна ГПК – 4у раду Комбајна ГП К– 4

5.4. Начин подграђивања јамских просторија

Подграђивање јамских просторија отварања извршено је већим делом у ливеној бетонској 
подгради.  У  неким  деловима  јаме,  просторије  отварања  подграђиване  су  и  челичним 
пајнерима и торкрет бетоном.
Подграђивање  припремних  јамских  просторија  врши  се  челично  лучном  подградом, 
кружног  попречног  пресека  на  осном  растојању  оквира  од  0,33  метара.  Површина 
попречног пресека припремних просторија креће се око 12,5 м2. Карактеристично за јаму 
Цигел  је  да  се  при  уградњи  челично  лучне  подграде,  у  стропном  делу  просторије, 
постављају  дупли  сегменти  у  циљу  повећања  носивости  подграде  услед  очекиваних 
притисака из стопа просторије. Залагање уграђених оквира врши се чамовом (боровина, 
јела, смрча...) облом грађом по шрот систему. 
Уколико  се  праћењем  стања  подграде  установи  да  долази  до  деформације  оквира, 
приступа се уградњи анкера по три комада у боковима и по потреби у стропном делу 
просторије. Анкери су од специјалних пластичних материјала – фибергласа које комабајн 
лако реже без  бојазни  да  може доћи до оштећења зуба  на  радном органу.  По речима 
колега  из  Словачке,  увођењем  анкера  изазвало  је  праву  технолошку  револуцију  у 
подграђивању  и  повећању  стабилности  просторија.  Након  увођења  анкера  у  систем 
подграђивања перманизације просторија сведене су на минимум.

5.5. Допрема репроматеријала

Допрема репроматеријала врши се дизел хидрауличним локомотивама која се креће по 
шинама  монтираним  у  стропном  делу  јамских  просторија.  Допрема  материјала  овим 
начином је  веома ефикасна  и  може доћи до крајњих тачака  у јами.  Носивост система 
допреме, прилагођена је условима јаме и примењене техничко технолошке опреме у јами 
Цигел (тежина секција хидрауличне подграде, комбајна, челичне подграде,.....).
Јама  Цигел  је  проглашена  метанском  тако  да  је  и  дизел  хидраулична  локомотвима 
прилагођена условима рада у метанском режиму. Концентрација издувних гасова креће се 
у границама максимално дозвољеним концентрација за метанске услове рада.
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5.6. Обилазак погона који се бави производњом механизованих 
хидрауличких секција за широкочелно откопавање угља

Након  обиласка  јаме  обишли  смо  погон  (који  послује  у  саставу  ХБП-а)  за  израду 
механизованих хидрауличних секција. У производним халама, извршена је демонстрација 
рада  механизованих  хидрауличних  секција  типа  BMV  –  10 специјализованих  за 
откопавање  стрмих  слојева  дубоким  минским  бушотинама  који  ће  се  применити  на 
пробном откопавању У РМУ „Соко“ и секција  BMV – 1Mi T, секција за широкочелно 
откопавање у РМУ „Рембас“. Механизоване хидрауличне секције типа БМВ – 10, радна 
група ЈП ПЕУ која је посетила рудник Казимир Јулијус у Пољској видела је у практичном 
раду.

6.0. ПЕТИ ДАН ДАН СЛУЖБЕНОГ ПУТА 16. 05. 2015. ГОДИНЕ

Пети дана службеног пута, планран је за повратак. Из Словачке, града Превидза, пошли 
смо око 09:00 часова.  Путовање је  трајало цео дан и стигли  смо кући  око 22:00 сата. 
Колега Ивица Аврамовић, технички директор рудника „Штаваљ“, преноћио је у Београду 
и наредног дана 17. 05. 2015. године, редовном аутобуском линијом отишао је за рудник 
„Штаваљ“.
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Након обиласака наведених компанија, предузећа и рудника у Пољској и Словачкој радна 
група из ЈП ПЕУ Ресавица доноси следеће 

З А К Љ У Ч К Е

1. Посета  Предузећу  ВДО  Д.О.О.  из  Остраве  у  Чешкој,  руднику  Казимир  Јулијус  у 
Пољској и Компнији ХБП са обиласком рудника лигнита Цигел у Словачкој, била је 
успешна и оправдала је наша очекивања.

2. Примена коморне  подетажне  методе  откопавања са  добијањем угља  минирањем у 
јами рудника „Соко“ је дискутабилна, у колизији је са неким одредбама Правилника о 
техничким  нормативима  при  минирању у  специфичним  условима  појаве  метана  и 
угљене прашине у рудницима са подземном експлоатацијом угља републике Србије и 
повезана је са одређеним опасностима и то:

 Процес минирања дугачким минским бушотинама у условима сталног присуства 
метана у откопним коморама велике висине носи ризик избијања гасова и пламена 
детонације  експлозива  у  комору,  те  упале  или  експлозије  метана.  Ефикасно 
проветравање  коморе  велике  висине  је  неизводљиво  због ограниченог  домета 
ваздуха  из  вентилационе  цеви.  Поред  тога  независно  од  геометрије  минских 
бушотина угаљ се често обрушава ван зоне утицаја минирања, те комора повећава 
димензије уназад према и иза врата откопа, што значајно отежава проветравање, 
као  и  дефинисање  контура  коморе  са  становишта  усмеравања  лепеза  минских 
бушотина, тако да минска пуњења буду прописно удаљена од коморе. Ова појава је 
посебно  изражена  при  откопавању  по  правцу  пружања  слоја,  што  је  случај  са 
предметном методом откопавања. 

 Пуњење  минских  бушотина  преко  10  метара  дужине  (пречника  42  мм,  што  је 
максимални  дозвољени  пречник  према  прописима),  са  испрекиданим  пуњењем, 
поштујући ограничење од 800 грама по минској бушотини и збир свих интервала 
закашњења од 136 милисекунди (5 бројева), неће дати очекиване ефекте минирања. 
Поред  тога  употреба  5  серија  детонатора  носи  ризик  од  оштећења  минерских 
водова (  у  минскоj  бушотини се  налази  5  електричних  водова –  жица),  заглаве 
патрона  експлозива  и  чепова  у  бушотини  и  непреношења  детонације,  што  би 
резултовало отказом активирања минског пуњења, доспевање неактивираних мина 
у комору и перманентну опасност по људство. Активирање минског пуњења у јами 
рудника  Кazimierz  –  Јuliusz  (у  количини  до 40  кг  по  бушотини)  се  као  што  је 
описано  врши детонирајућим штапином (из  предострожности  се  примењују  два 
вода),  што  обезбеђује  гаранцију  активирања минског  пуњења  и  без  међусобног 
налегања патрона.  Према Правилнику о  техничким нормативима  о  минирању у 
специфичним условима појаве метана и угљене прашине употреба детонирајућег 
штапина је дозвољена само у експерименталне сврхе.

3. Недостаци примењене  „Стубно-коморне  методе са  пречним  откопима,  обарањем 
кровног угља  и зарушавањем кровине“,  која се примењује у јами РМУ „Соко“, су 
бројни.  Пре  свега  то  је  сигурност  запослених  због  уласка  рудара  у  неподграђени 
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простор, ризици при минирању због сталног присуства метана, велики коефицијент 
припреме  и  потешкоће  у  одржавању  подграде  откопних  ходника,  велики  обим 
физичког рада, мали учинци и обим производње. Стога је рудник „Соко“ већ дуже 
време опредељен да у склопу модернизације рудника уведе методу откопавања која ће 
превазићи све недостатке постојеће. 
Коморна подетажна метода откопавања решава већину недостатака постојеће методе, 
али остаје спорна из разлога бушења и минирања, како је напред образложено. Према 
нашем  мишљењу  имплементација  методе  откопавања  са  искључивањем  или 
минимизирањем  минирања  у  процесу  добијања  угља  је  стратешки  корак  рудника 
„Соко“ ка оптимизацији сигурности и подуктивности рада.
Коморна подетажна метода откопавања уз корекције њених параметара може остати 
као  алтернативна  метода  за  откопавање  делова  лежишта  где  је  примена  осталих 
метода нерационална и њена примена би се анализирала за сваки појединачни случај. 
Те измене би се према нашем чврстом уверењу састојале у смањењу висине коморе до 
10 метара, како би се лакше контролисали параметри минирања и присуство метана. 

4. У циљу контролисаног одвођења метана из откопних комора и смањења угрожавања 
људи препоручује се имплементација Система дегазације метана у јами рудника Соко.

5. Технологији  израде  и  подграђивању  просторија  мора  се  дати  посебан  значај,  с 
обзиром  на  велике  проблеме  рудницима  ЈП  ПЕУ  у  одржавању  стабилности 
просторија, што резултује великим трошковима. Позитивне примере решавања овог 
сегмента процеса рада у јамама које смо обишли већ смо напред нагласили, а то је: 
Увођење израде просторија машинама намењеним за то, комбиновање челично-лучне 
и анкерна подграде, набавка челичне подграде веће носивости, запуњавање простора 
око оквира инертним материјалима и сл.

6. Допрема опреме и репроматеријала и превоз људи у рудницима ЈП представља велики 
проблем,  а  посебно  је  изражено  јами  рудника  „Соко“  у  условима  извођења  и 
интензивирања радова у два просторно дислоцирана дела јаме и ангажовања модерне 
опреме (која је габаритна и велике масе).  Стога је неопходно  набавити систем за 
допрему  репроматеријала  са  аутономијом  кретања  по  горњој  шини,  који  је  већег 
капацитета  од садашњег система  и има могућност  превоза људи у јаму и из јаме. 
Препоручује  се  дизел  хидраулична  локомотива са  одговарајућим карактеристика  и 
опремом за ове намене.  Поред тога неопходна је набавка мањих вучних возова са 
одговарајућом  опремом  и  дизалицама,  који  би  транспортовали  делове  опреме  и 
репроматеријал у откопном ревиру. 

На основу изнетих закључака радна група даје следеће 

М И Ш Љ Е Њ Е

1. Метода откопавања коморно подетажна са дубоким минским бушотинама и применом 
две механизоване хидрауличне секције се може применити у рудницима са подземном 
експлоатациојом угља у Србији.

2. Најбоље ефекте метода откопавања са дубоким минским бушотинама и применом две 
механизоване  хидрауличне  секције  може  постићи  у  рудницима  угља  са  појавом 
метана у траговима као што је случај у руднику „Штаваљ“ и „Лубница“.

3. У руднику „Соко“ ова метода се може применити уз корекцију параметара бушачко 
минерских  радова,  висинскох  растојања  откопних  ходника  (мах  до  10  метара)  и 
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обавезну оперативну дегазацију метана из откопних комора. Без оперативне методе 
дегазације метана не препоручује се рад на пробном откопавању наведеном методом 

4. Постојећа  технологија  израде  јамских  просторија  је  неодржива  са  становишта 
динамике израде, постигнутих учинака, квалитета, трошкова израде и одржавања, те 
је неопходно, да се у свим рудницима са подземном експлоатацијом угља у Србији 
примени механизована изада јамских просторија технологијом резања.

5. С обзиром да  се  рударски  радови  на  експлоатацији  угља  спуштају  по дубини где 
валадају  повећани јамски  притисци примењена  подграда  се  мора унапредити  и  то 
имплематацијом челичне подграде веће носивости у комбинацији са анкерима.

6. Увођење  рударске  механизације  у  рудницима  са  подземном  експлоатацијом  угља 
захтева веће количине материјала, техничко технолошку опрему великих габарита и 
тежина неминовно условљава модернизацију система допреме у јамама. Најефикасији 
систем који користе готово сви рудници у Европи је самоходна дизел хидраулична 
опрема по висећој  шини.  Овим системом би се уједно решио још један од битних 
проблема, а то је превоз радника при доласку и одласку са радног места у јами.

С рударским поздравом 
С Р Е Ћ Н О !!

До/
 Директору ЈП ПЕУ
 Тех. Директору ЈП ПЕУ
 Подносиоцима извештаја
 Архиви 

Извештај поднели:

Бранко Ђукић, дипл.инж.руд.

Владимир Тодоровић, дипл.инж.руд.

Ивица Аврамовић, дипл.инж.руд.

Раде Шавија, дипл.инж.руд.
Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд
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