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Флотацијско јаловиште од којег стрепе Милановчани

Брана јаловишта
неће попустити
Одговорни у Руднику олова и цинка тврде да би
устава одолела и земљотресу од 10 степени

-

Горњи Милановац Кад год се, као протеклих
дана, отвори небо над Рудником, Милановчани
се питају да ли ће издржати брана на јаловишту
Рудника олова и цинка (РОЦ). Узгред нагађају
за колико би, да брана попусти, први кубици
јаловине превалили осам километара и стигли
у град и до ког би спрата зграда поред реке Деспотовице досегла отровна каша. И када се год
земља затресе, овде се опет питају: хоће ли издржати брана. У ствари, Милановчани се плаше
да се не понови разорни земљотрес који се овде
догодио пре 88 година, 15. маја 1927. године.
Језеро површине 30 хектара које деценијама
прихвата јаловину из рудничке флотације налази се у подножју планине, одвојено од поменуте реке и Ибарске магистрале високом браном.
Хемијске супстанце се у води једине и таложе, а
вода се пречишћава и пушта у Руднички поток.
Саша Јанић, технички руководилац флотације,
тврди да је јаловиште потпуно обезбеђено, а сигурност бране више пута годишње контролишу
стручњаци надлежних државних институција.
Камере, алармни уређаји, дежурства све је то
да не би дошло до не дај, боже. Ваља признати да
је језеро одиграло важну улогу приликом про-

-

шлогодишњих мајских поплава: примило је велики део бујица са јужне стране Рудника и тако
успорило водени талас, умирило га и одложило
за пет дана његово кретање ка граду.

- Брана флотацијског јаловиштаје пројектова-

на за хиљадугодишње воде и способна је да издржи земљотрес од десет степени Рихтерове скале.
Ово је једна од три најбезбедније бране у Србији, опремљена да задовољи и највише еколошке
стандарде. Наравно, ниво текућине у језеру стално расте, па ћемо ове године брану подићи за још
два и по метра. Још осам година се овде може одлагати јаловина, зато радимо пројекте који ће
омогућити коришћење за још 15 година каже
Ацо Илић, генерални директор РОЦ-а.
А потом? Ако буде настављена експлоатација руде олова, цинка и бакра, предузеће се поступак који се практикује у већини европских
земаља. Јаловина ће се мешати са цементом и
враћати у утробу планине, у старе, одавно напуштене ходнике и јаме, тамо одакле је и потекла.
Дакле, порука одговорних људи у Руднику
олова и цинка и флотацији Милановчанима
Б. Ломовић
је:спавајтемирно!
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