
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ШТАМПУ 
10/11/17 1|3 Стране 

 

Будућност геолошких истраживања минералних  
сировина у Европи 

 
Новим пројектом ЕУ одређена референтна подручја за испробавање нових 
метода у три државе – Немачкој, Финској и Шпанији 

Нови методи за не-инвазивна геолошка 
истраживања минералних сировина из 
ваздуха – један од циљева новог ЕУ 
пројекта INFACT. Фото: ХЗДР  

Европа ће постати атрактивнија за геолошка 
истраживања минералних сировина. Пар-
тнери из истраживачког и индустријског 
сектора развијају нове, не-инвазивне методе 
и тестирају их под реалним условима. Због 
тога су одређена референтна подручја у 
Немачкој (Гајер - Geyer), Финској (Сакати -
Sakatti) и Шпанији (Минас де Риотинто, 
Герена - Minas de Ríotinto, Gerena). Да би се 
то постигло ЕУ улаже око 5,6 милиона евра
током следеће три године у INFACT, нови 
истраживачки пројекат у коме је окупљено 
17 партнера из седам држава. Пројектом 
руководи Институт за технологије ресурса 
Хелмхолц из Фрајберга (ХИФ) у Хелмхолц 
центру Дрезден – Росендорф (ХЗДР). 

 
С обзиром на то да се нова лежишта минералних сировина налазе у удаљеним регионима и 
на већим дубинама, откривање тих минералних ресурса представља већи изазов у погледу 
технологије и метода. Истовремено, успех нових истраживачких пројеката све више зависи 
од степена укључивања што више интересних група из цивилног друштва. INFACT 
(иновативне, неинвазивне и потпуно прихватљиве технологије истраживања) доводи 
партнере из науке и истраживања, индустрије, владиних агенција и непрофитних 
организација у контакт са локалним популацијама на које директно утиче истраживање. 
Радећи у сарадњи, ови актери имају за циљ развој, размену и ширење еколошки 
прихватљивих метода истраживања. 

Три стуба: Дијалог, иновације и реформе  

Иновативна технологија може учинити Европу атрактивном локацијом за активно 
истраживање сировина, чиме доприноси дугорочном сигурном снабдевању у ЕУ. Иако је 
континент један од највећих светских потрошача металичних и неметаличних минералних 
ресурса и има дугу историју рударства, истраживање нових лежишта компликују друштвене, 
политичке и техничке препреке. Учесници пројекта имају за циљ превазилажење ових 
изазова. 



 

Стратегија пројекта INFACT почива на три стуба: дијалог, иновације и реформе. Сврха стуба 
дијалога је подизање свести јавности и друштвено прихватање савремених геолошких 
истраживања. Пројекат ће развити заједничко разумевање добрих социјалних и еколошких 
пракси и методологије која ће касније постати стандардна у читавој ЕУ. 

Нова генерација метода 

Стуб иновација односи се на следећу генерацију метода геолошких истраживања и процеса 
који ће олакшати проналажење лежишта минералних сировина у Европи. Технологије су 
мање инвазивне од традиционалних метода, што значи да смањују утицај на животну 
средину и истовремено уводе и нове димензије. На пример, научници очекују да постигну 
прецизније мерење осетљивости, као и способност одређивања нових физичких особина 
испод површине. Ово ће омогућити детекцију дубљих и мањих лежишта. 

Истраживачи планирају даљи напредак у истраживању из ваздуха: на пример, раде на 
мултисензорним беспилотним летелицама које комбинују различите сензоре за мерење, 
омогућавајући истовремено добијање више минералошких информација него што је то био 
случај раније. Пројектни партнери ће такође користити супер проводне сензоре (тзв. SQUIDs) 
који се сматрају најосетљивијим магнетним детектором у области геонаука. Пренос 
геофизичких података у реалном времену је још једна важна тачка у оквиру пројекта, чији је 
циљ да се олакша истраживање минералних сировина. 

Референтна подручја: Северно, централно и јужно 

До сада није било могућности за тестирање нових технологија у ЕУ у реалним условима или 
за процену њихових перформанси у поређењу са традиционалним методама. Требало би се 
да се успоставе три европска референтна подручја у интензивном дијалогу са локалним 
заједницама и доносиоцима одлука, као и у сарадњи са регионалним властима и рударским 
компанијама. Разне технологије ће бити примењене користећи се хеликоптерима, авионима 
и беспилотним летелицама. На крају пројекта, референтна подручја ће дугорочно бити 
доступна глобалној индустрији, тако да се могу сертификовати нове технологије 
истраживања. Поступак за то треба припремити у оквиру пројекта INFACT. 

За три одабрана подручја карактеристична је тренутна или историјска рударска активност: 

- Северни регион: Сакати је екстензивно картирана али још неискоришћена површина са 
лежиштима из групе бакра, никла и платинске групе елемената на крајњем северу Финске, 
око 150 километара изнад арктичког круга (оператер: Англо Америкен). 

- Централни регион: У средишту овог подручја налази се мали град Гајер у Рудним 
планинама (Ерцгебирге). Налази се око 110 километара јужно од Лајпцига у источној 
Немачкој и има дугу традицију рударства. Постоје позната лежишта калаја, цинка, 
волфрама, молибдена, бакра, гвожђа, сребра и индијума. 

- Јужни регион: Ова референтна област у Шпанији обухвата два лежишта. Кобре Лас Кручес 
је површински коп бакра (оператер: First Quantum Minerals) отприлике 20 километара 
северозападно од Севиље. Минас де Риотинто је древни, добро познати површински коп 
полиметаличне руде (оператер: Atalaya Mining) који се налази у провинцији Хуелва, око 65 
километара северозападно од Севиље. 

На основу дијалога са локалним становништвом и истраживањем нових технологија, стуб 
реформа настоји да развије мапу пута за модерно истраживање, укључујући и смернице за 
рад политичара чији је циљ стварање Европе привлачне за рударство и инвеститоре. 



 

Партнери INFACT пројекта 

Agencia de Innovation y Desarrollo (IDEA), Anglo American Sakatti Oy, Arhus Geo, Atalaya 
Mining, ATClave, Cobre las Cruces, Dialogik, European Federation of Geologists (EFG), 
Fraunhofer IAO, GALSA (Geotech), Geognosia, Helmholtz Institute Freiberg for Resource 
Technology (HIF) at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (coordinator), Oulu Mining School, 
SRK Exploration Services, Supracon, SYKE, University of Eastern Finland. 

www.hzdr.de/infact 

За више информација: 

Dr. Richard Gloaguen | Head Exploration Division 
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at HZDR 
Tel. +49 351 260-4424 | E-Mail: r.gloaguen@hzdr.de 
 
Контакт за медије: 

Anja Weigl | Press officer 
Tel. +49 351 260-4427 | E-Mail: a.weigl@hzdr.de 
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology | Chemnitzer Strasse 40 | 09599 Freiberg | 
Germany | 
www.hzdr.de/hif 
 
Промоција пројекта и резултата у Србији: 
 
Српско геолошко друштво - www.sgd.rs 
Контакт: проф. др Владимир Симић, е-пошта: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs 
 
Хелмхолц центар Дрезден – Росендорф (ХЗДР) спроводи истраживања у сектору 
енергије, здравља и материјала. ХЗДР пружа јединствену инфраструктуру која привлачи 
гостујуће истраживаче из целог света: Ion Beam Center, Dresden High Magnetic Field 
Laboratory и ELBE Center for High-Power Radiation Sources. ХЗДР са својих пет локација 
(Дресден, Фрајберг, Гренобл, Лајпциг и Шенефелд код Хамбурга) је члан Асоцијације 
Хелмхолц и запошљава око 1.100 људи - од којих је око 500 научника, укључујући 150 
докторских кандидата. 

Институт за технологије ресурса Хелмхолц из Фрајберга (ХИФ) ради са циљем 
развијања иновативних технологија за економију, тако да металичне и неметаличне 
минералне сировине могу бити доступне и да се користе ефикасније и рециклирају на 
еколошки прихватљив начин. ХИФ је основан 2011. године, припада Хелмхолц центру 
Дрезден – Росендорф и блиско сарађује са ТУ Рударска Академија Фрајберг. 

"This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement nº 776487". 
 


