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Испумпано 1,7 милиона кубика воде
из „Западног поља”
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Из експлоатационог поља копа „Тамнава-Западно поље” испумпано
је 1,7 милиона метара кубних воде, током претходних десет дана од
када је у рад укључена пумпа из Рудника „Ковин”. Вода се испумпава у
старо корито реке Кладнице, која се улива у Колубару.
Реч је о пумпи високог капцитета, три мегавата снаге, која је 24.
јула, укључена у посао испумпавања воде из тамнавског угљенокопа
„Западно поље”. Капацитет ове пумпе је 12.000 метара кубних на
сат. Обзиром на капацитет пумпе у претходном периоду могло је
бити испумпана и већа количина воде, али је због обилних падавина и
великог прилива кише забележено да је ниво воде у копу је спуштен за
14 центиметара.
Ова пумпа у Ковину радила је на багеру на води, па је пре
укључивања у рад било извршено прилагођавање другим условима
рада. Реконструкцију пумпног постројења и прилагођавање другим
условима рада урадиле су службе „Метала”, ПК „Велики Црљени” и
ПК „Тамнава-Западно поље”. На метални понтон, дужине 18 метара
и ширине четири метра смештено је постоље, пумпа, помоћне
пумпе, уљне пумпе за подмазивање, електропрема за рад постројења
и пратеће опреме, носачи за усисни и потисни део цевовода. Цело ово
постројење је тешко око 100 тона.
4. август 2014.
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Производња угља на површинском копу „Велики Црљени” Рударског
басена „Колубара” почела је пуним капацитететом 7. августа, педесет
дана пре него што је најављено у првом тренутку након катастрофалне
поплаве у мају када се у овај угљенокоп улило око 27 милиона кубика воде.
Моћни багер „глодар 2”, првог дана рада након прекида и ремонта,
заједно са директором РБ „Колубара” Милорадом Грчићем, обишао је и
министар рударства и енергетике Александар Антић, који је том приликом
изјавио:
– Иако су првобитне процене говориле да ће за овај посао бити потребно
много више времена, уз велике напоре руководства и свих запослених, већ
данас смо успели да покренемо „Велике Црљене”, који ће дневно производити
додатних 20.000 тона лигнита. За тих педесетак дана, до 1. октобра, који
је био планирани рок, биће ископано укупно око милион тона, што, када
се прерачуна у новац који би у том периоду био потрошен на увоз струје
представља уштеду од преко тридесет милиона евра. Сматрам да је наш
електроенергетски систем у претходних неколико месеци показао да је
флексибилан и да, захваљујући стручности и пожртвованости запослених,
може да изађе на крај и са катастрофалним проблемима као што је овај
који нас је задесио – рекао је Антић.
Директор „Колубаре” Милорад Грчић објаснио је да се, за сада, угаљ
одлаже на депонију у Каленићу и да се, увођењем „Великих Црљена” у рад,
укупна дневна производња на три копа подиже на око 65.000 тона.
– Очекујемо да ће се, током наредних неколико дана, укупан биланс
попети са око 75, на читавих 80 одсто од количине коју је овај Рударски
басен производио пре поплаве. Покретање „Великих Црљена” у овом
року заиста је велики успех, посебно с обзиром на то да смо га постигли
сопственим капацитетима, користећи домаће пумпе којима смо, у
временским условима који нам нису ишли на руку, испумпали више од 22
милиона кубних метара воде – рекао је Грчић.
Министар Антић подсетио је да је у току прикупљање понуда за
посао испумпавања воде из „Тамнава-Западног поља”, најпродуктивнијег
„Колубариног” копа који је још увек под водом.
7. август 2014.
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Почела производња угља на „Колубарином”
копу „Велики Црљени” који је потопљен у мају
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Уштеде за „Колубару”, бољи материјални
положај за производне раднике
Од данас почиње потписивање уговора о раду у РБ „Колубара” за
1.399 производних радника, који су годинама уназад били ангажовани
преко фирме „Колубара-Услуге” у производном процесу у Рударском
басену „Колубара”.
Према речима Милорада Грчића, директора РБ „Колубара”,
прелазак ових радика обезбедиће финансијске уштеде за пословање
РБ „Колубара”, јер ће преузимањем ових радника, „Колубара” имати
мање трошкове за регулисање обавеза ангажовања радне снаге.
– Ови запослени раде у производном процесу годинама и они су
незаобилазан фактор стабилности и континуитета производње
угља на колубарским коповима. Захваљујем се овим радницима који
су радили предано у најтежим условима рада, који су носили терет
производње и имали стрпљења да се реши њихов статус – истако је
Милорад Грчић.
Миодраг Ранковић, председник Синдиката „Колубаре”, нагласио је
да су ови радници годинама били ослонац производње, раме уз раме са
колегама који су били радници „Колубаре” и увек били мотивисани за
рад упркос мањим бенефицијама које су имали.
– Реч је о запосленима који раде и више од деценије у производном
процесу, који су на копу учили посао, постали одлични мајстори и на
њима ће бити будућност рада у „Колубари” у наредним деценијама.
Прелазак ових запослених у РБ „Колубара” значи и побољшање њиховог
материјалног статуса и већу сигурност – рекао је Ранковић.
Међу радницима које РБ „Колубара” и ЈП ЕПС преузимају су
производни радници који раде у директној производњи угља, на
радним местима бравара, електричара, руковаоца станице,
помоћних радника, планир-мајстора.
20. август 2014.
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Упркос огромној штети коју су, на површинским коповима
Рударског басена „Колубара” оставиле катастрофалне поплаве које су
погодиле Србију средином маја, производни резултати су, захваљујући
огромном залагању запослених, изнад очекивања.
У контексту новонастале ситуације, након поплава, урађен је
ребаланс планова производње, па је уместо 30,4 милиона тона угља,
ребаласном предвиђено да се на колубарским коповима произведе
24,62 милиона тона лигнита.
На, „Тамнава-Западном пољу”, копу који је претходних неколико
година носилац производње у „Колубари”, била је предвиђена
производња од 14,32 милиона тона угља. Потапање најпродуктивнијег
копа се знатно одражава на билансе за ову годину. Чињенице да је
коп потопљен у мају, до када је произведено 5,66 милиона тона угља
и да ће највероватније производња остати на овој цифри, говори
да је до краја године око девет милиона тона мање угља за потребе
производње електричне енергије.
Како се стабилност електроенергетског система наше земље
заснива на производњи електричне ененргије из термосектора, а из
производног система колубарски копови- ТЕНТ добија половина српске
струје, јасно је да се ове количине угља морају надоместити.
Добром анализом, додатним сагледавањем алтернативних
могућности, као и променом производне проблематике и организације
посла на коповима Поље „Д” и Поље „Б”,знатно је ублажен недостатак.
Планом производње било је предвиђено да се на Пољу „Д” током
2014. године ископа 8,57 милиона тона лигнита. Ребалансом је
„додато” још три милиона, па је новим планом предвиђено да се на
овом копу ископа 11,84 милиона тона лигнита, што представља
повећање производње од 40 процената.
Како је производња угља до краја године, на Пољу „Д” подигнута
за три милиона тона, мањак од скоро девет милиона на нивоу целе
„Колубаре” је ублажен на близу шест милиона.
30. август 2014.
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Ублажене последице поплава
на производњи угља

