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Амбасадор Аустрије посетио РБ „Колубара”
Амбасадор Аустрије у Србији Јоханес Еигнер посетио је Дирекцију
Рударског басена „Колубара” у Лазаревцу. На састанку се руководством
РБ „Колубара” и представницима општина Лазаревац, Лајковац и
Уб, амбасадор је упознат са инвестиционим циклусом који следи
у наредним годинама у ”Колубари” и њеним значајем у српском
енергетском систему. Након састанка, представници делегације су са
домаћинима обишли површински коп „Тамнава-Западно поље”.
– Данашњи састанак је важан за будућу привредну сарадњу Србије
и Аустрије. Поред инвестиција које су већ започете, „Колубара”
очекује најбитније улагање за дугорочну стабилност српске енергетике,
отварање површинског копа „Радљево”. Вредност инвестиције ће
у наредним годинама достићи 750 до 800 милиона евра – рекао је
директор „Колубаре” Милорад Грчић.
На састанку се говорило о улагањима у енергетски сектор и
потенцијалима развоја малих и средњих предузећа на просторима
локалних самоуправа на којима се експлоатише колубарски лигнит.
Поред разговора о облицима потенцијалног партнерства, истакнута
је и важност размене искустава, знања и коришћења савремених
технологија рада.
– Разговарали смо о могућностима сарадње аустријских компанија
са РБ „Колубара”, као веома битном компанијом за српску привреду.
Аустрија располаже великим знањем у области рударства, и у
одређеним областима је најбоља на свету. Сигуран сам да због
експанзије „Колубаре” постоје велике шансе за аустријске компаније
и да ће се интензивна сарадња српске и аустријске привреде још више
продубити – рекао је амбасадор Еигнер.
Поред амбасадора, састанку су, у име аустријске делегације,
присуствовали Андреас Хаидентхалер, саветник Трговинског одељења
и Борис Костић, специјалиста за енергетику. РБ „Колубара” су
представљали Милорад Грчић, директор, Михаило Петровић, заменик
директора и Бранко Петровић, помоћник директора за инвестиције,
развој и унапређење производње. Локалне самоуправе заступали су
Бојан Стевић (Лазаревац), Дарко Глишић (Уб) и Горан Миловановић
(Лајковац).
4. април 2014.

Студенти рударства из Тузле посетили
„Колубару”
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Студенти Рударско-геолошко-грађевинског факултета
Универзитета у Тузли посетили су данас Рударски басен „Колубара” и
обишли површинске копове највећег произвођача угља у Србији.
Професоре и студенте четврте године рударског одсека, у име
домаћина, поздравио је мр Бранко Петровић, помоћник директора
РБ „Колубара” за инвестиције, развој и унапређење производње. Овом
приликом, будући рудари су детаљније упознати са производним
капацитетима копова, плановима развоја, трендовима у производњи
угља, инвестицијама и заштити и унапређењу животне средине у
највећем произвођачу угља у Србији.
Према речима представника ове делегације, одлучили су се
да током дводневног боравка у Србији посете и „Колубару” због
импресивне производње угља од преко 30 милиона тона годишње и
јединствене прилике да виде багер „ведричар”, што не могу видети на
површинским коповима Босне и Херцеговине.
9. април 2014.
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Трансфер знања немачких стручњака
за запослене из „Колубаре”
У оквиру реализације првог „зеленог пројекта” у Рударском басену
Колубара” почела је обука менаџмента „Колубаре” и ЕПС-а о делу
пројекта „Ц” који се односи на проширење депоније и хомогенизацију
угља, односно систем за контролу квалитета угља. Обуку изводе
консултанти са површинских копова „Мибраг” и РWЕ. Предвиђено је да
се одржи 30 обука, у трајању од 122 дана.
– У Србији се први пут изводи пројекат ове врсте, а примена
нове технологије захтева познавање свих елемената система за
контролу квалитета угља. Циљ обуке је да се стручњаци „Колубаре”
оспособе да испуне захтеве термоелектрана у вези са квалитетом
лигнита у будућем периоду, када се очекују неповољни геолошки услови
експлоатације угља – објаснио је др Дарко Даничић, менаџер дела
пројекта који финансира КфW банка.
Обука ће трајати до првих дана јуна, а наставак се очекује у
септембру. Широк спектар тема и бројне студије случаја у оквиру
обуке омогућиће детаљно упознавање са искуствима немачких рудника
„Мибраг” и РWЕ, највећих произвођача угља у Европи. Њихова искуства
помоћи ће да се избегну почетне грешке са којима су се суочили немачки
копови и да се компликован посао уведе у рутину.
Тендер за набавку опреме за хомогенизацију би требао бити објављен
у мају. С обзиром на процедру КфW банке, очекује се да ће реализација
пројекта трајати 27 месеци, а да ће постројење почети са радом
најкасније за три године. Систем води рационалном коришћењу угља
као необновљивог природног ресурса, сигурном снабдевању електрана
лигнитом уједначеног квалитета и смањењу емисија штетних гасова.
Увођење система уједначавања квалитета угља у РБ «Колубара»
омогућиће оптимизацију процеса сагоревања у котловима ТЕНТ-а,
допринети подизању ефикасности и смањењу загађивања животне
средине, на територијама општина Лазаревац, Лајковац, Уб и
Обреновац. Овим пројектом РБ „Колубара” активно учествује у
остваривању циљева националних стратегија одрживог развоја, увођења
чистије производње и одрживе експлоатације природних ресурса.
14. април 2014.

Преко 8,5 милиона тона угља
током прва три месеца
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Рудари „Колубаре”, највећег произвођача угља у Србији, од почетка
године остварују прекопланске резултате у оба производна сегмента,
производњи лигнита и откривању земље изнад угља.
На четири активна површинска копа Рударског басена „Колубара”,
у првом триместру године произведено је више од 8,5 милиона тона
лигнита, што је за око пет одсто више од количине која је планом
предвиђена за овај период. Када је реч о производњи откривке (земље
изнад угља), до 1. априла откривено је, уместо предвиђених 15,8
милиона кубика, више од 19 милиона кубика откривке, чиме је план
премашен за чак 20 одсто.
На крају марта, скоро на свим депонијама термоелектрана које се
снабдевају угљем из Рударског басена „Колубара” налазила се значајно
већа количина угља од оне која је планирана за овај период.
На бази угља произведеног у „Колубари”, у термокапацитетима
се производи половина српске електричне енергије, а стабилан
рад колубарских копова услов је сигурног рада термоелектрана и
одржавања електро-енрегетске стабилности државе.
17. април 2014.

Инвестиционе оправке
на колубарским коповима
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На површинским коповима Поље „Б” и Поље „Д” Рударског басена
„Колубара” у току су ремонти на угљеним системима који су почели
пре недељу дана и трајаће све до 10. маја.
У питању је инвестициона оправка БТС система, а спроводи
се на на багерима Глодар 1 и Глодар 8. На багеру Глодар 8 у току
је ревитализација најбитнијих делова, а то су редуктор копања
и полумесец. Ревитализација се врши у постројењима „Колубаре
Метала”.
Обиман посао који обухвата дизање штицне, скидање редуктора
копања, витла, кабла и бубња, као и замена каблова електро
управљања већ је у поодмаклој фази на Глодару 1. Педесет процената
делова који су већ успешно ремонтовани у „Металу” враћени су на
багер.
По завршетку БТС линије, редовном инвестиционом оправком биће
обухваћени системи Тамнавских копова. Ремонти на овим коповима
су веома значајни јер се на њима производи две трећине лигнита у РБ
„Колубара”.
У току су припреме за највећи годишњи ремонт чији је почетак
планиран за 10. мај и трајаће све до 30. јуна.
24. април 2014.

„Коло мира” у част предака
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На иницијативу Удружења чувара српске традиције и обичаја
„Прела и посела”, а под покровитељством Рударског басена
„Колубара”, код Проточног језера реке Колубара (на ширем одручју
места Велики Црљени), 14. септембра биће одржана масовна
свечаност поводом обележавања значајног јубилеја – стоте
годишњице Колубарске битке. Идеја је да се тога дана преко десет
хиљада људи из целе Србије, али и иностранства, ухвати за руке и
симболично формира коло које ће читавом свету послати поруку
мира и солидарности, као и захвалности прецима за жртве које су
поднели током Првог светског рата.
– С обзиром на то да се делатност Рударског басена „Колубара”
одвија на територији општина Лазаревац, Лајковац и Уб, као и да
велики број запослених потиче управо са подручја на коме се чувена
битка одигравала, сматрамо да је наша обавеза, као друштвено
одговорног предузећа, да пригодно обележимо годишњицу овог великог
историјског догађаја – рекао је Горан Перишић, шеф кабинета
директора РБ ”Колубара” и председник Организационог одбора
манифестације, чија припрема је увелико у току.
Иницијатива је добила благослов епископа шумадијског Јована,
епископа ваљевског Милутина, подршку Канцеларије за сарадњу
са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије,
Културно-просветне заједнице Србије, Привредне коморе Београда,
представника локалне самоуправе свих општина са подручја на коме
се битка одиграла, као и бројних културно-уметничких друштава и
других удружења која се баве културом из градова широм земље, али
и дијаспоре. Уколико све протекне како је планирано, коло би требало
да уђе и у Гинисову књигу рекорда.
27. април 2014.

