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1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ / БАРАТЕЛОТ 
1.1 Општи информации 

 

 

Име на компанијата 

Друштво  за производство,трговија, 

промет и услуги 

НОВА РЕФРАКТОРИ  ДОО Пехчево  

Правен статус Друштво со ограничена одговорност 

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Адреса на седиштето Ул,,Индустриска ,, бр.6 ,Пехчево 

Поштенска адреса( доколку е различна од 

погоре споменатата ) 

 

Матичен број на компанијата 6918565 

Шифра на основната дејност  според  НКД  2320 Производство на огноотпорни 

керамички производи 

СНАП код 030319 

НОСЕ код 104.11.10 

Број на вработени 105 

Овластен претставник   

Име  и презиме Бобан Анѓелевски 

Единствен матичен број 2205972450136 

Функција во компанијата Генерален Директор 

Телефон  О33 / 441-171 

факс О33/ 441-358 

Е-mail boban.a@novarefraktori.mk 
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  1.1.1 Сопственост на земјиштето 
 

Име на сопственикот 

 

,,Нова Рефрактори,, ДОО  

Друштво за производство,трговија,промет и услуги 

Адреса Ул,,Индустриска ,, бр.6 , Пехчево 

1.1.2 Сопственост на објектите 
 

Име на сопственикот 

 

,,Нова Рефрактори,, ДОО  

Друштво за производство,трговија ,промет и услуги 

Адреса Ул,,Индустриска ,, бр.6 , Пехчево 

 

1.1.3  Вид на барањето 
 

Нова инсталација   

Постоечка инсталација √ 

Значителна измена на постоечка 

инсталација 

 

Престанок со работа  
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1,2 ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ 

 

Име на инсталацијата Нова Рефрактори ДОО друштво за 
производство,трговија , промет и услуги 
Пехчево 

Адреса на која е лоцирана 
инсталацијата,или каде ќе биде лоцирана 

Ул,,Индустриска,, бр.6 ,Пехчево 

Координати на локацијата според 
Националниот Координатен Систем (10 
цифри-5 исток,5 север) 

E:  22.882 

N:41.758  

Категорија на индустриски активности 
кои се предмет на барањето 

 

Прилог 2 

Категорија 3.4. 

Инсталации за производство на керамички 
производи со печење,пред се 
керамиди,тули,огноотпорни тули, плочки 
,каменина или порцелан,со производствен 
капацитет до 75 тона дневно 

Проектиран капацитет 26.500 тони  годишно 

1.2.1 Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата  

Име и Презиме Илија  Каракашов 

Единствен матичен број 2809956491518 

Адреса Ул,,Мирче Ацев ,, бр.4 , Пехчево 

Функција во компанијата Менаџер за инвестиции,развој и контрола на квалитет 

телефон О33/441-135 

факс О33/441-358 

e-mail Ilija.karakashov@novarefraktori.mk 
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2. ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И 
ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИ АКТИВНОСТИ 

2.1 Потребни  оперативни информации 

2.1.1 Локација на објектот со осврт на непосредната околина 

Погонот за производство на огноотпорни материјали и керамика Нова Рефрактори ДОО -
Пехчево се наоѓа на улица ,,Индустриска ,, бр.6 во Пехчево 

Фабриката е лоцирана на нерамен терен со надолна стрмнина која се протега во правец од 
североисток кон југозапад со висинска разлика од приближно 20 метри 

Во непосредна близина на фабриката се наоѓаат : 

-на север : ДИК ,,FAGUS,, Пехчево 

-на северозапад: ЈП ,,Македонски шуми ,, подружница Пехчево 

-на североисток : ДИК ,,FAGUS,,Пехчево-погон 2 

-на југ : Фабрика за керамички плочки ,,Керамика,, Пехчево 

-на запад : земјоделско земјиште 

Вкупната површина што ја зафаќа фабриката изнесува 73.121 м2 , од кои 14.187 м2 се 
површини под градежни објекти , а 58.934 м2 се дворно место. 

На цртежот број 1 во прилог кон глава 2 е дадена ситуацијата на Нова Рефрактори ДОО 
Пехчево со прикажан распоред на објектите. 

На локацијата се дефинирани следните производни целини (погони-одделенија) : 

*приемно одделение на суровини (магацин за суровини )  (16) 

*млинско одделение за припрема на суровини за зрнести производи ( 9 ) 

*погон-одделение за производство на зрнасти производи  ( 6,6a ) 

*ново млинско одделение за припрема и мешање на суровини  за тули–висок дел   ( 12,12a ) 

*погон – одделение за производство на производи со форма ( печени и сушени огноотпорни 
тули во стандардни и специјални форми )  ( 3,14,14а ) 

Секое работно одделение –погон е засебна технолошка целина и истите се сместени  во 
посебни градежни објекти од цврста градба ( ѕидарија ) и челични конструкции. 
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Во фабричкиот круг освен основните производни објекти се сместени и помошни објекти кои 
се во функција на производниот процес како : 

 

*Административна зграда , во која се наоѓа и лабораторијата   ( 2 ) 

*A латница и Автомеханичарска работилница    ( 13 ) 

*Магацин за готови зрнасти производи    ( 10 ) 

*магацин за готови формани производи  ( 5  ) 

*котлара    ( 6б ) 

*моделара ( 6с ) за изработка на дрвени модели 

*машинска работилница (6д) 

*работнички ресторан  ( 8 ) 

Во кругот на фабриката постои привремено одлагалиште на цврст отпад, 2 надземни 
резервоари-цистерни за мазут (7),2 надземни резервоари за складирање на екстра лесно (7а) 
,надземен резервоар за складирање на нафта Д2(19) и колска вага.(18) 

Производните и помошните објекти меѓусебно се поврзани со внатрешни асфалтирани 
сообраќајници со што е олеснат транспортот на суровини и готови производи. 

2.1.2  Oпис на технолошкиот процес во Нова Рефрактори ДОО, Пехчево 

Основна дејност на претпријатието Нова Рефрактори ДОО, Пехчево е производство на 
формани и зрнасти огноотпорни материјали . 

Од  аспект на готовиот производ можат да произлезат две основни класификации и тоа : 

1.неформани зрнасти и прашкасти огноотпорни производи 

2.формани огноотпорни производи(стандардни и специјални тули) 

Секоја од фазите при производството на огноотпорни материјали се реализира во соодветно 
работно одделение-погон и за таа цел инсталирана е соодветна производна опрема. 

Производниот процес од аспект на технолошки производни активности може да се подели на : 

Мелење,гранулирање,мешање(хомогенизација),пресување,сушење,печење,финализација.  

Према локацијата ,технолошкиот процес се реализира во 5-те претходно наведени  работни 
погони-оделенија  
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На слика бр.1 претставен е шематскиот приказ –блок дијаграм на технолошкиот процес 
кој се реализира во Нова Рефрактори 

 

 

2.1.2.1 Приемно одделение-Магацин за суровини 

Влезните суровини кои се користат во технолошкиот процес се складираат во магацинот за 
суровини кој е составен од два објекта со вкупна површина од 2.400 м2. 

Првиот објект претставува целина покриена со надстрешница ,затворена од три страни 
,поделена на боксови во кои се чуваат различните видови  главни влезни суровини кои се 
користат при производството на формани и зрнасти огноотпорни производи. 

Вториот објект претставува цврсто зидана градба и во него се складираат суровини кои се 
користат во помали количини и претставуваат  споредни  влезни  суровини. 
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Прием на суровини 

(magacin za surovini) 

Припрема-мелење 

(mlinsko oddelenie) 

Гранулирање 

Мешање(хомогенизација) 

(оддел за зрнасти производи) 

)))ппроипpra{kasti 

гранулирање 

мешање(хомогенизација) 

формање,сушење,печење 

  

Финализација   

(зрнаст готов производ)   

финализација  

(форман готов производ) 

транспорт 

транспорт транспорт 

транспорт транспорт 



 

                                                                                      

Контролата на физичко-хемиските карактеристики на влезните суровини се врши во 
контролната лабораторија која е сместена во Управната зграда. 

 

 

2.1.2.2. Млинско одделение за подготовка на суровини за зрнасти огноотпорни производи 

Од магацинот за складирање ,суровините се транспортираат со вилушкари или со утоварна 
лопата до млинското одделение за алумосиликати 

Млинското одделение е производна хала,затворена од три страни,со површина од 660 м2.Во 
него се инсталирани четири колер млинови. 

 

 

 

 

Слика 2 . Колер млин сместен во млинско одделение 

На овие млинови се врши  мелење на суровините кои така подготвени се носат во одделенијата 
за зрнасти и формани производи на понатамошна доработка-просејување и двоење по фракции. 

2.1.2.3  Одделение –погон за алумосиликатни зрнасти огноотпорни  производи 

Погонот за алумосиликатни зрнасти огноотпорни  производи е сместен во објект од цврста 
градба со површина од 1.184 м2. 
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Во погонот е сместена комплетна производна линија на која се извршува целокупниот 
технолошки процес,од влез на суровини, преку мелење, сеење-гранулирање, мешање и 
пакување до готов производ. 

На шема-цртеж број 2 во прилогот кон глава 2 даден е шематски приказ на распоредот на 
инсталираната опрема во оваа одделение. 

Оваа производна линија се состои од следната производна опрема : 

1. Челусна дробилка 

2. Транспортер со гумена лента 

3. Конусна дробилка  

4. елеватор со ланци Е 315-L 

 

Слика 3.челусна дробилка,гумен транспортер и конусна дробилка во погонот за 
алумосиликатни зрнасти производи 

5.  прстенаст млин-мексагон 

6.  вибрационо сито Ф=6 мм 

      7. Бункер за гранулат 
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Слика.4 елеватор со ланци,мексагон млин,елеватор,вибро сито 

              8. противструјна мешалка РМ 750 

              Капацитет  Q=750 l 

              9. бункер за готов –измешан зрнаст производ 

               Капацитет : 4 тона 

 

      Слика 5. Противструјна мешалка за алумосиликатни зрнасти производи 

Технолошкиот процес што се одвива овде е со следниот редослед : суровината од магацинот се 
носи во млинското оделение,грубо се дроби на челусната дробилка,потоа преку гумен 
транспортер се носи на конусна дробилка.Од конусната дробилка преку елеватор здробениот 
материјал се носи во приемен бункер со вибро дозер од каде суровината се дозира во прстенаст 
млин.Сомелената суровина преку елеватор се пренесува на вибро сито каде се просејува и се 
добива гранулат со големина на зрно од 0-6 мм,кој се складира во бункер. 

                                                                      -13-                                            

br 4 

br 4 



 

                                                                                      

Преку дозирна корпа сомелената суровина се префрла во противструјна мешалка каде се 
додаваат останатите компоненти и адитиви. 

По мешањето зрнастиот производ се префрла во бункер од каде преку уред за пакување се 
конфекционира во готов палетизиран зрнаст производ. 

Палетизираниот готов  зрнаст производ се заштитува-фенира и се складира во магацинот за 
готови зрнасти производи. 

Производниот капацитет на овој погон-одделение е 7.000 т/год. 

2.1.2.4  Погон за производство на формани производи  и базни огноотпорни маси 

Погонот-одделението за формани огноотпорни производи-тули и базни маси е сместен во 
објект со цврста градба со површина од 3.600 м2. 

Вкупниот технолошки процес кој се одвива во овој погон се реализира преку четири независни 
производни  линиии  и тоа : 

 Назив  на линијата                                                                                      инсталиран капацитет 

1.Линија за производство на печени базни формани огн.  Производи                   5.000 тона 

2.Линија за производство на сушени базни формани огн.  Производи                  3.500 тона 

3.Линија за производство на печени алумосиликатни огн. Производи                  6.000 тона 

4.Линија за производство на базни зрнасти огн. Производи                                   5.000 тона 

Технолошкиот процес се одвива во седум  издвоени оддели и тоа : 

• оддел за мелење на базни суровини и мешање на материјал за пресување 
• оддел за  мелење,мешање и пакување на базни зрнасти  производи 
• оддел за мелење и мешање на алумосиликатни суровини 
• оддел за формање-пресување на базни и алумосиликатни производи 
• оддел за сушење 
• оддел за печење 
• оддел за финализација-пакување  

 
во прилог кон глава 2  е прикажан  шематскиот распоред  на опремата(цртеж 3) инсталирана 

во погонот за формани производи. 

Оддел за мелење на базни суровини и мешање на материјал за пресување 

Овој оддел е лоциран на источната страна од погонот за формани производи.Изграден е врз 
целична носечка конструкција на 5 висински нивоа и површина од 216м2.Електро 
управувачката опрема и командната просторија се сместени во цврста градба.Служи за мелење 
на базни суровини и мешање односно припрема на маса за пресување.  

                                                                           -14- 



 

                                                                                      

На цртежот бр.4 во прилог кон глава 2 дадена е технолошката шема со приказ  на опремата која 
е инсталирана во овој оддел,како и нивната технолошка поврзаност. 

Подготовката – мелењето на суровините се врши  на суво ,а постапката опфаќа; примарно 
дробење на челусна дробилка и валц млин и секундарно мелење на прстенаст млин  .Мелењето 
на суровините во пудер фракции се врши во кугличен млин.                                                                                                                             

 

Слика 6 : прстенаст млин за мелење на базни суровини 

После секундарното мелење гранулатот оди на просејување на систем од сита од каде што 
потоа оди во бункери. 

Изворите на прашина се лоцирани и врзани со систем на отпрашување каде што прашината се 
собира во вреќести филтри и како секундарна суровина се враќа во системот 

 

                             Слика 7:ветилациони отпрашувачи 
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Припремата –мешањето на базните суровини-маси за пресување се врши во 1000 л. Еirich 
мешалка од отворен тип по мокра постапка.Како врзиво се користи р-р на магнезиум сулфат 
или синтетички смоли,во зависност од тоа дали се произведува печен или сушен производен  
програм.                        

                          

Слика 8: мешање на базни суровини за пресување 

Смешаниот материјал преку гумен транспортер се транспортира на пресување на 2000 тонска 
Leiss преса. 

Како извори на емисија на загадувачки супстанции во воздухот од овој оддел определени се 
три испуста на цврсти честички и тоа : 

*испуст од кугличен млин означен како А.А.7 

*отпрашен испуст од валц млин,елеватори,сита и мешалки означен како А.А.8 

*отпрашен испуст од валц млин,елеватори,сита и мешалки означен како А.А.9 

Прашината која се континуирано истресува од вреќите се собира во бункер и понатаму се 
користи како квалитетно сомелена суровина. 

Оддел за  мешање и пакување на базни зрнасти  производи 

Мешањето на базните огноотпорни маси се врши на суво во две Leiss мешалки кои се во 
затворен систем  и смешаниот готов производ по затворен систем од цевки се транспортира до 
автоматска вага каде се увреќува –пакува. 



 

                                                                                      

 

    Слика  10:Leiss-мешалка за мешање на базни зрнасти производи 

Оддел за мелење и мешање на алумосиликатни суровини 

Во овој оддел донесените со виљушкар суровини преку гумен транспортер  се пренесуваат до 
дробилка гранулатор  а после дробењето со елеватор се пренесуваат во бункер .Од бункерот 
преку вибро дозер суровините се дозираат во прстенаст млин-гранулатор .Вака сомелените 
суровини одат на двоетажно вибро сито се сепарираат и се складираат во посебни бункери за 
гранулат  
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Слика.11 мелење на алумосиликатни суровини 

Од бункерите во кои се сместени пооделните фракции гранулатот  се дозира во  противструјна 
мешалка .Овде се додаваат и останатите потребни суровини по квалитет и гранулација,врзивна 
глина ,моноалуминиум фосфат и други адитиви. 

Суровините и врзивата се мешаат во противструјна мешалка со капацитет од 500 литра. 

 

                                      Слика 12 .Против струјна мешалка 

Оддел за формање-пресување на базни и алумосиликатни производи 

Подготвената мешавина од одделот за мелење-мешање се носи во одделот за формање-
пресување ,каде што со помош на преси во соодветни калупи се врши машинско пресување. 
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                                               Слика 13 .Хидраулична 2000 тонска преса 

 

Слика 14  .Хидраулични и фрикциони преси за машинско пресување 

Инсталирани се вкупно 12 преси,6- хидраулични и 1 коленаста во просторијата 1 и 4 -

фрикциони и 1 хидраулична во просторијата 2. 

Покрај машинското пресување во овој оддел се врши и рачно пресување со помош на рачни 
пнеуматски набивачи..Рачното пресување се употребува за не стандардни сложени по форма 
позиции од тули..Има инсталирано 5 пнеуматски набивачи во просторијата 3. 
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               Слика.15 Рачно формање 

 

Оддел за сушење-темперување 

Технолошкиот процес продолжува во одделот за сушење.Во просторијата 4 се инсталирани 2 
проточни сушари од кои првата е со два канала.Сушарите сушат со помош на топол воздух кој 
се произведува а како гориво користи дизел екстра лесно .Температурата за сушење-
темперување во каналите на сушарата е различна и може да се менува во зависност од 
квалитетот на тулите кои се сушат од 50 до 200оС.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                          Слика 16. Проточни сушари 
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Оддел за печење 

По сушењето ,сувите отпресоци-тули  се пренесуваат со виљушкар и се редат на вагони 

Во просториите 4 и 5 инсталирани се четири коморни печки за печење на огноотпорните 
производи кои како горивен агенс користат екстра лесно масло (нафта) 

Печките се монтирани на фундаменти и сите одоздола подземно имаат канали за одведување 
на димните гасови. 

Изработени се надворешно од метално кучиште кое од внатрешната страна е озидано со 
термоизолационен материјал со висока температурна издржливост.Затворањето на печките е со 
помош на ротациона врата ,која е прикачена на посебна челична конструкција. 

Пламениците се распоредени странично во два реда еден над друг. 

Со регулирањето на горивото,подесување на воздухот за согорување и на димните гасови се 

прати бараната температура према претходно дефинираниот дијаграм  на печење. 

Максималната температура на печење се менува и зависи од квалитетот на производот кој се 

пече. 

 

Слика 17. Коморна печка за печење 

                                  Технички карактеристики  на коморните печки 
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Печка 1 

• корисна зафатнина   30 m3
 

• корисна ширина   2200 mm 

• корисна длабочина        5 x 2000 mm=10.000 mm 

• корисна висина   1400 mm 

• максимална температура  16000C 

• температура на печење  15500C 

• горивен агенс                                            екстра лесно масло 
• управување                                     автоматско 
• атмосфера во печка                        оксидациона 
• одвод на димни гасови                   вентилатор 

Печка 2 

• корисна зафатнина   29 m3
 

• корисна ширина   2200 mm 

• корисна длабочина        7 x 2000 mm=14.000 mm 

• корисна висина   1000 mm 

• максимална температура  17000C 

• температура на печење  16500C 

• горивен агенс                                            екстра лесно масло 
• управување                                     автоматско 
• атмосфера во печка                        оксидациона 
• одвод на димни гасови                   вентилатор 

Печка 3 

• корисна зафатнина   10 m3
 

• корисна ширина   1800 mm 

• корисна длабочина        3 x 1800 mm=5.400 mm 

• корисна висина   1400 mm 

• максимална температура  13500C 

• температура на печење  13000C 

• горивен агенс                                            екстра лесно масло 
• управување                                     автоматско 
• атмосфера во печка                        оксидациона 
• одвод на димни гасови                   вентилатор 

Печка 4 

• корисна зафатнина   10 m3
 

• корисна ширина   1800 mm 

• корисна длабочина        3 x 1800 mm=5.400 mm 

• корисна висина   1400 mm 

• максимална температура  13500C 

• температура на печење  13000C 

• горивен агенс                                            екстра лесно масло 
• управување                                     автоматско 
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• атмосфера во печка                        оксидациона 
• одвод на димни гасови                   вентилатор 

 

Во случај на максимална потреба,кога 2 печки печат (една голема +една мала)во исто време 2 
печки ладат(една голема+една мала).  

Оддел за финализација-пакување 

Испечените-исушените огноотпорни формани производи од како се изладат се свалат од 

вагоните се контролираат визуелно и се редат на палети . Палетите се означуваат и се 

фенираат после нивното лабораториско тестирање. 

     

                        Слика 19 : Готови производи наредени на палета 

 

Спакуваните ,фенираните палети се складираат во старата Хофманова печка која е 
преадаптирана во магацин за готови формани производи   

Помошни објекти 

Споредните дејности кои се во функција на главниот технолошки процес се реализираат во 
помошните  објекти кои се сместени во фабричкиот круг ,како што се: 

*Административна зграда,во која е сместена и лабораторијата за контрола и тестирање 

*Алатница и Автомеханичарска работилница  

*Магацин за зрнасти алумосиликатни производи 
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*котлара 

*машинска работилница 

*магацин за формани огноотпорни производи 

*работнички ресторан 

*контролна лабораторија 

Во контролната лабораторија се врши  тестирање на физичко-хемиските и термичките 
карактеристики на влезните суровини ,меѓупроизводите и готовите производи.Се користат 
стандардни методи за тестирање . 

 

Слика 20: Контролна лабораторија 

*котлара 

Во котларата е инсталиран парен котел кој служи за загревање на работните простории во 

грејната сезона. 

Техничките карактеристики на котелот се : 

- тип на котелот: BKG 30 

- тип на горилник: WEISHAUPT 

- инсталирана снага: 3,3 MW 
- гориво : екстра лесно масло 
- максимална потрошувачка: 200 l / h 
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Слика 21:мерно место на концентрација на загадувачки супстанци од котлара 

 

Испустот од котелот е лимен оџак со висина Н=9м и пречник D=0,5 м. 

Сите главни и споредни објекти се сместени во кругот на фабриката и истиот е ограден. 

Кругот на фабриката го обезбедува служба за обезбедување. 

Во кругот на фабриката околу сите објекти постои заобиколен пат или пристап до објектите од 
сите страни. 
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                             Алатница и Автомеханичарска работилница 

 

                                Машинска работилница 

 

                                       Ресторан за исхрана   
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2.2. Историски развој на локациските активности 

На денешната локација во 1950 година формирана е ,,Црвена Ѕвезда,, Рудници и индустрија за 
огноотпорни материјали и керамика ,Пехчево како фабрика за производство на тули и 
керамиди .Фирмата во 1965  година за прв пат започнува да се занимава со производство на 
огноотпорни материјали.Работи континуирани и успешно ги совладува сите стопански 
преструктуирања и трансформации. 

Фирмата е целосно приватизирана   како Работничко акционерско друштво во периодот од 
1996 до 2001 година. 

При крајот на 2004 година доминантен сопственик на акционерскиот капитал постанува   
,,Бомекс,,Скопје,членка на Бомекс Груп. 

 РИОМК,,Бомекс Рефрактори ,, АД ,Пехчево ,во своето работење нема констатирано 
случај на хаварија во технолошкиот процес, 

Имено,оваа се должи на постојаната превентивна контрола и навременото одстранување на 
дефектите на сите постројки во процесот на производство и помошните средства 
(дигалки,ленти,машини). 

Податоци за инциденти со историско загадување ,судски постапки,тужби кои се однесуваат на 
работењето на РИОМК ,,Бомекс Рефрактори ,, АД,Пехчево нема од причини што такви 
инцидентни случаи не се случиле. 

На самиот почеток на 2014 година производната инсталација на Бомекс Рефрактори стана 
сопственост на друштвото за производство,трговија,промет и услуги Нова Рефрактори ДОО 
Пехчево.  

 

 3. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Политиката за животна средина на Нова Рефрактори  е континуирано подобрување на 
животната средина . 

Во прилог на глава 3 се дадени : 

1.Органограм за структурата на управувањето на локацијата во кој се објаснети нивоата на 
одговорност на управувањето со животната средина. 

2.Изјава за политика за животна средина 

4.СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ,ДРУГИ СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИИ 
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

4.1.Суровини и продукти 
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Листата на влезни суровини ,меѓупроизводи и готови производи кои се користат и 

произведуваат  во Нова Рефрактори ДОО,Пехчево е дадена  табеларно како прилог 

 

5.РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ 

5.1 Ракување со суровини,меѓупроизводи ,готови производи и горива 

5.1.1 Складирање и транспорт на суровини,меѓупроизводи и готови производи 

Складирањето на суровините се врши во Магацинот за суровини кој е составен од два објекта 
со вкупна површина од 2.400 м2. 

Првиот објект претставува целина покриена со надстршница ,затворена од три страни 

,поделена на боксови во кои се чуваат различните видови и квалитети на влезни суровини кои 

се користат во поголеми количини при производството на готови огноотпорни производи.                                                     

 

 

Слика 22: Делумно отворен дел од магацинот за складирање на суровини 

Вториот објект слика 22 претставува цврсто зидана градба и во него се складираат суровини 
кои се користат во помали количини. 
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Слика 23 : складирање на суровини кои се користат во помали количини 

                                                                          

Главни суровини за производство на алумосиликатни готови производи се: 

 Назив на суровина               потекло 

*шамот                                 Бугарија 

*боксит                                 Кина 

*корунд                                Кина,Унгарија 

*врзна глина                        Полска,Бугарија 

*огноотпорен цемент          Франција 

 

Освен овие суровини во процесот на производство на алуминозни формани производи се 
користи како влезна суровина вода и моноалуминиум фосфат кој се добива со реакција на 
прехрамбена фосфорна киселина и алуминиум хидрооксид. 

Главни суровини за производство на  готови базни производи се: 

 Назив на суровина               потекло 

*синтер магнезит                Турција,Србија 

*хромитна руда                     Турција 
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*хромитен концентрат            Турција 

*хромитен спинел                    Кина 

*магнезиум сулфат                  Турција 

*графит                                     Кина 

*карборес П                              Германија 

*фенолформалдехидна смола Словенија 

 

Во процесот на производство не се користат суровини кои се во гасовита состојба 

Од магацинот за складирање ,суровините се транспортираат со виљушкари до млинските 
одделенија. 

Од млинските одделенија до мешалките  гранулатите  се транспортираат со гумени 
транспортери ,елеватори а на пооделни места и со виљушкари.                                                                

Транспортот на мелените суровини и припремените маси за пресување од одделот за припрема 
до одделот за пресување се врши со вилушкари или  преку систем на гумени транспортери. 

Транспортот на оформените производи од пресите до сушарите се врши шински со вагони и со 
виљушкари. 

Исушените формани производи се пренесуваат со вилушкари од сушарите до вагоните од 

коморните печки,каде се редат на истите. 

Готовите –печените формани производи како и  готови зрнасти производи после пакувањето 

со вилушкари се пренесуваат до магацините за складирање на готови производи. 

5.1.2  Складирање на горива 

За складирање на екстра лесно-нафта која се користи како горивен агенс за :печките за 
печење,сушарите –темпер печките и парниот котел  ,во кругот на фабриката се инсталирани 
два надземни резервоари со поединечна зафатнина од 25 м3 ,или со вкупна зафатнина од 50 м3, 
околу кои нема заштитен базен. 
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Слика 24: Резервоари за складирање на екстра лесно 

За складирање на нафтата која се користи како гориво за работа на вилушкарите се користи  

надземно инсталирана цистерна  со зафатнина од 5м
3
. 

                                                                                      

 

              Слика 25:   Резервоар за складирање на нафта D-2       

Во кругот на фабриката се инсталирани  два резервоари за складирање на мазут со поединечна 
корисна зафатнина од 500 м3 или со вкупна корисна зафатнина од 1000 м3.Околу резервоарите 
има изграден заштитен базен. 
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Овие резервоари моментално не се користат ,односно во нив не се складира мазут заради 
тоа што сите топлотни агрегати работат на екстра лесно. 

 

Слика 25 : надземни резервоари за складирање на мазут ( не се користат ) 

Приемот на горивата се врши од камион цистерна кои кога го префрлаат горивото во 
резервоарите се паркираат на точно определени места во непосредна близина на резервоарите. 

Преточувањето е со пумпи ,преку флексибилни црева и секогаш се врши во присуство на 
обучено лице заради безбедносни причини.                                                                       

5.1.3 Возен парк 

Внатрешниот транспорт на суровини и готови производи од едно одделение на друго ,како и 
изнесувањето на цврстиот отпад до градската депонија се врши со сопствен возен парк од: 

            -     5 вилушкари 

          -     2 камиони 

          -    1 булдожер  ТГ 170  

          -   1 утоварна лопата 

          -   1 багер ПГХ 610 

 

5.2  Управување со отпад 

Инертниот отпад (картонска и пластична амбалажа) кој се создава ,привремено се одлага во 
кругот на привремената депонија со површина од околу 1.500м2 . 
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Нова Рефрактори има потпишано договор со овластената фирма ,,Пакомак,, за справување со 
ваквиот отпад. 

Количините на ваквиот отпад се  40,15 тони /годишно. 

Управување со цврст и прашкаст технолошки отпад 
  
Технолошкиот цврст отпад претставува неусогласени полу и готови производи кои немаат 
употребна вредност и се отстранети од контролата како не квалитетни . 
Ваквите производи се складираат на дефинирано место во привремен магацин од  каде се 
земаат и одат на рециклирање-дробење и мелење , после што истите се враќаат во процесот 
како влезна суровина. 
Технолошкиот прашкаст отпад кој се создава во секоја фаза од технолошкиот процес,особено 
при активноста -транспорт на суровини се собира и повторно се враќа во истиот. 
 
Овие цврсти и прашкасти отпади претставуваат хемиски неактивни материи па затоа не 
претставуваат потенцијални загадувачи на животната средина,доколку адекватно се 
манипулира со нив. 
 
На цртеж број 1 ( во прилог кон глава 2 ) каде е претставен распоредот на објектите е означена 
и привремената депонија.                                                                          
 
Управување со течен отпад 
 

Како течен отпаден материјал се јавува отпадното масло,кое се создава при менувањето на 
моторното масло на возилата од возниот парк со кој располага Нова Рефрактори. При тоа 
годишно се собира околу 0,5 тона отпадно моторно масло кое привремено се собира во 
метални буриња кои се наоѓаат во покриен и затворен простор.Оваа отпадно масло го превзема 
овластена фирма за справување со вакви течни отпади. 
                                                            
Количествата на создаден течен отпад се претставени  табеларно во прилог 
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6.ЕМИСИИ 

6.1 Емисии во атмосферата 

6.1.1. Емисија од точкасти извори во атмосферата 
 

Од инсталацијата на Нова Рефрактори ДОО,Пехчево евидентирани се 9 испусти –потенцијални 
загадувачи на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот и животната средина. 

На цртежот бр.1 во прилог кон глава 6 е  прикажан распоредот на мерните места на емисии во 
воздухот  (означени со ААn) 

-емисија  од парен котел 
 
Во Нова Рефрактори ДОО Пехчево од котларата е евидентиран еден испуст на отпедни гасови 

и загадувачки супстанции означен како: 



 

                                                                                      

 
                                                                            
-АА1,испуст од котлара од каде има емисија на :цврсти честички(SPM),CO,SO2,NO2 

 
Детали за емисијата од котел се дадени во табела бр. дадена како прилог 
 
-Главни емисии (од печки,сушара и млинови) 
 

Евидентирани се 8 главни емисии-испусти(печки,сушара,млинови) на отпадни гасови и 
загадувачки супстанции во воздухот и животната средина означени како: 

 
-АА2,испуст од печка бр.1 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 
-АА3,испуст од печка бр.2 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА4,испуст од печка бр.3 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА5,испуст од печка бр.4 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА6 ,испуст од сушара каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА7 ,испуст од кугличен млин каде има емисија на цврсти честички( ЅРМ) 
 

-АА8 ,испуст бр.1 од отпрашување на висок дел (валц млин,елеватори,сита,мешалки) 
каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ) 

 

-АА9 ,испуст бр.2 од отпрашување на висок дел (валц млин,елеватори,сита,мешалки) 
каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ) 
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Слика 18: мерни места на кои се вршат мерења на концентрациите на загадувачки 
супстанции                                                                             

 

A.A.2  
A . A . 3 



 

                                                                                      

Детали за главните емисии се претставени табеларно и дадени во прилог  

-споредни емисии 

Не се евидентирани споредни емисии-испусти на отпадни гасови и загадувачки супстанции во 
воздухот и животната средина 

Детали за емисии од оваа категорија нема.Табелата не е пополнета 

-потенцијални емисии 
 
Потенцијални емисии се емисии кои се неактивни во нормални услови како:  
 
-растурање на суровини од биг-бег вреќи,предизвикани заради кинење на истите.Суровините 
се собираат бидејќи не се онечистени 
 
-дефект на пластична цистерна или вентил од цистерна за фосфорна киселина .Овие контејнери 
се чуваат на бетонска подлога. 
 
Не е регистриран дефект од ваков тип. 

6.1.2 Фугитивни   емисии 
Како извори на фугитивни  емисии се погонските  активности  во погонот за зрнасти и 
формани огноотпорни производи :мелење на суровини,сеење,мешање и внатрешен транспорт. 

За таа цел извршени се пресметки на емисионите количества на загадувачки супстанции што се 
емитираат во воздухот како резултат на наведените активности,направени врз база на 
годишните количини готови производи. 

Пресметките се извршени според CORINAIR методологија по која е употребен емисионен 
фактор кој соодвествува на типот на технолошкиот процес. 
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Резултатите за количеството на прашина од оваа пресметка изнесува 1.000кг/годишно. 

6.2 Емисии во површински води 

Природата на технолошкиот процес во Нова Рефрактори ДОО,Пехчево е таква да нема емисии 
во  површински води. 

Табелите за вакви емисии не се пополнети 

6.3 Емисии во канализација 

Од технолошкиот процес на Нова Рефрактори ДОО,Пехчево не се генерираат отпадни 

технолошки води,што значи нема емисии во канализација,освен емисии од санитарни и 

фекални отпадни води.Растурот на суровини не се пере туку се собира со метла.                                                                                 

Не се пополнети табели од вакви емисии 



 

                                                                                      

6.4 Емисии во почвата 

Нема емисии од течни и полутечни отпадни материи што ја загадуваат почвата на 

локацијата на Нова Рефрактори ДОО,Пехчево.     
Дел од цврстиот отпад ,односно шкартот кој понатаму не може да се преработи,се депонира на 

локалната  депонија.Наталожените отпадни материјали кои се  хемиски неактивни не ја 

загадуваат подземната вода .Истите се тампонираат  а земјиштето се порамнува со градежна 

механизација. 

Не се пополнети табели од вакви емисии 

6.5  Емисии на бучава 

Извор на емисија на бучава е работата на инсталираната производна опрема 

 

детали за емисии од оваа категорија се дадени во табелите бр. 

На цртежот во прилог кон глава 6 е претставен распоредот на мерните места за мерење на бучава. 

Мерните места се означени со ( Ann) 

6.6 Емисии на вибрации 

Нема извори на вибрации кои влијаат на животната средина. 

 

6.7 Емисии на нејонизирачко зрачење 

Нема извори на нејонизирачко зрачење кои влијаат на животната средина. 

                                                                          -36- 

7. СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 

7.1 Услови на теренот на инсталацијата 

Оцената на состојбата на локацијата и влијанието на емисиите  врз животната средина ја зема 

во предвид место положбата  на инсталацијата опишана во глава 2.1.1 како и влијанието на 

емисиите  во медиумите направени од страна на инсталацијата.                                                                                     

7.2 Oценка на емисиите во атмосферата 

 

Резултатите од извршените мерења на емисијата на загадувачки супстанции од 
регистрираните испусти ,согласно Правилникот за максимално дозволените 
концентрации на штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот (Сл.весник на 
РМ бр.3/1990 година,член 11,став 3 ) се дадени во прилог -извештај : 



 

                                                                                      

Оценката на влијанието на загадувачките супстанции на амбиенталниот воздух се 
определува пресметковно  за секој испуст поединечно,и пресметковно збирно за сите 
испусти заедно како нај неповолен можен случај и истата се однесува на загадувачките 
супстанци ЅО2,СО,NOx како и на суспендирани честички. 

Пресметките се направени согласно барањата наведени во,,Уредба за гранични 
вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во воздух и прагови на 
алармирање,,објавена во сл.весник на РМ бр.50 од 27 јуни 2005 година.  

                                                                   

Важна Напомена за пресметките и оценките : 

1.двете поголеми печки не греат истовремено,односно кога едната грее другата лади 

2.двете мали печки работат многу ретко,при ремонт на печка бр.1 или по потреба која е 

многу ретка. 

3.Парниот котел работи само преку зима 

 

7.3 Оценка на влијанието на емисиите во површинските води 

Во Нова Рефрактори нема емисии во површински води 

 

7.4 Оценка на влијанието на емисиите во канализацијата 

Во Нова Рефрактори нема емисии во канализацијата 
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7.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води 

Во Нова Рефрактори нема емисии во почва и подземна вода 

 

7.6 Оценка на влијанието на емисиите во почвата /подземната вода 

На локацијата на  Нова Рефрактори нема емисии на течни и полутечни отпадни материи на  
почвата и во подземните води.  

 

7.7 Оценка на влијанието на цврстиот отпад врз животната средина ,негово 
искористување во рамките на локацијата или негово одлагање 



 

                                                                                      

Во рамките на кругот на Нова Рефрактори ДОО,Пехчево не постои трајна депонија за одлагање на 
цврстиот отпад. 

 

Привременото одлагање на цврстиот отпад не предизвикува значително загадување на животната 
средина бидејќи се врши тампонирање и порамнување на земјиштето.                                                                          

Самата технологија не овозможува целосно спречување на создавање цврст отпад но зацртана 
цел на раководството е постојано намалување на цврстиот отпад, негово соодветно згрижување 
и уредување на привремената депонијата.  

7.8 Оценка на влијанието на бучавата 

Врз основа на споредбените податоци добиени при мерењата и нормативните акти во (dB) и 
Одлука за утврдување на случаите под кои се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од бучава 
–сл.весник на РМ бр.64/1993 г.може да се заклучи дека измерените вредности за интензитетот на 
бучавата што се создава при работата на инсталациите се во рамките на дозволеното ниво. 

Податоците за оценка на влијанието на бучавата се дадени во табела 7.8.1 како анекс 

 

8. МЕСТА ЗА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

8.1 Места на мониториг на емисии во воздух 

Во Нова Рефрактори  ДОО , Пехчево се дефинирани 9 места за мониторинг на емисија на 
загадувачки супстанци во воздухот и тоа : 

-АА1,испуст од котлара од каде има емисија на :цврсти честички(SPM),CO,SO2,NO2 

 
-АА2,испуст од печка бр.1 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 
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-АА3,испуст од печка бр.2 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА4,испуст од печка бр.3 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА5,испуст од печка бр.4 каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА6 ,испуст од сушара каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ),СО,ЅО2,NO2 

 

-АА7 ,испуст од кугличен млин каде има емисија на цврсти честички( ЅРМ) 
 

-АА8 ,испуст бр.1 од отпрашување на висок дел (валц млин,елеватори,сита,мешалки) 
каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ) 

 

-АА9 ,испуст бр.2 од отпрашување на висок дел (валц млин,елеватори,сита,мешалки) 
каде има емисија на:цврсти честички(ЅРМ) 

 



 

                                                                                      

При тоа вршени се мерења на следните параметри : 

-концентрација на цврсти честички(ЅРМ)-прашина 

-јаглеродни оксиди (СО,СО2) 

-сулфур диоксид  (ЅО2)                                                                                            

-азотни оксиди (NOx) 

После мерењата изработена е пресметка на разултатите 
 
8.2 Места за мониторинг на бучава 
 
Местата за мониторинг на емисиите на бучава се означени со (ААn) и истите се 
претставени на цртежите 1 и 2 (дадени во прилог) 
 

9.ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

Со цел да се овозможи превентивно делување  во насока на заштита на животната и работната 
средина може да се предложат следните мерки : 

*вградување на централен систем за отпрашување во одделението за производство на зрнасти 
и прашкасти огноотпорни производи 

*вградување на централен систем за отпрашување во погонот за производство на формани 
огноотпорни производи-одделение за мелење на суровини и припрема на алумосиликатна маса 
за пресување 

*намалување на цврстиот отпад преку подобрувања во технолошкиот процес 

*Соодветно уредување на привремената депонија(градење и бетонирање) 
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*Изградба на заштитен бетонски базен околу челичните резервоари  за нафта 

 

10. ДРУГИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

*постојана контрола и навремено отстранување на дефекти на постројките во процесот на 

производство и помошните уреди. 

*преземање соодветни заштитни мерки од службата за обезбедување во случај на 

инцидентни ситуации 

*мерења на отпорот на громобранската инсталација (сл.весник на РМ 65/91) 



 

                                                                                      

*заштитно заземјување 

*сервисирање на ПП –опремата,апарати и системи                                                                    

 

11.РЕМЕДИЈАЦИЈА,ПРЕСТАНОК СО РАБОТА ,ПОВТОРНО  ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ 

 

Нова Рефрактори е нов сопственик на производната инсталација и јасно покажува дека има 
намера и планови за долгогодишна работа .  

Сепак во случај да дојде до престанок со инсталацијата ,фирмата се обврзува да ги превземе 
сите мерки и активности за заштита на животната средина. 

Со примена на соодветни упатства ,мерки и техники на најдобар начин  да ги отстрани отпадот 
кој би се јавил со престанок на работата на инсталациите со цел да не дојде до поголемо 
еколошко загадување 

Суровините и репроматеријалите ќе се отстранат последни,бидејќи се безопасни и имаат 
неограничен рок на траење. 
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                                           ПРИЛОЗИ - ГЛАВА  2  

                                              шеми-цртежи 

 

1-локација и граници на инсталацијата во Нова Рефрактори,Пехчево 

2-шема на технолошката линија за производство на зрнасти огноотпорни производи 

3-шематски распоред на опремата за производство на формани огноотп. материјали 

4-шема на технолошката линија за формани базни производи 

5-шема на технолошката линија за формани  алумосиликатни производи 
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Lokacijata so geografska polo`ba i  nazna~eni granici na instalacijata "NOVA REFRAKTORI,,DOO , Peh~evo 
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1, Прифатен  бункер
2. Транспортна  трака
3, Конусна дробилка
4. Елеватор
5, Бункер
6, Максегон млин
7. Елеватор
8, Двоетажно  вибро сит
9, Бункери
10, Транспортна трака

, Елеватор11
1 , Кугличен  млин2
1 , Прифатен бункер3
14, Вибро дозер
15, Насочник
16, Бај-Пас
28, Виљушкар
29, Улт С 160
31, Прифатна корпа

Технолошка шема на целосна линија за мелење гранулати за алумо маси
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Вага

1

3

4

6

5

2

Технолошка шема на линија за рачно пакување на алумо маси

1. Скип - корпа
2. Метални шини
3. Мешалка
4. Прифатен бункер
5. Насочник
6. Вага за рачно мерење
7. Виљушкар

7
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                        Линија за мелење и мешање на базни суровини за формани огноотпорни производи 
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Линија за мелење и мешање на алумосиликатни суровини за формани огноотпорни производи 
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                                          ПРИЛОЗИ - ГЛАВА  3 

 

1-изјава за политика за животна средина  

2-политика за животна средина 

3-организациона шема на управување-одговорности за управување со животна 
средина  
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                                          ИЗЈАВА 

 

Со оваа изјава го поднесувам оваа барање за дозвола/ревидирана дозвола,во согласност со 
одредбите на Законот за животна средина (Службен весник бр.53/05) и регулативите 
направени за таа цел. 

 

Потврдувам дека информациите дадени во оваа барање се вистинити,точни и комплетни. 

 

Немам никаква забелешка на одредбите на Министерството за животна средина и 
просторно планирање односно  на локалните власти за копирање на оваа барање или за 
копирање на негови делови  за потребите на друго лице. 

 

 

Потпишано од : НОВА РЕФРАКТОРИ  ДОО , ПЕХЧЕВО 

                              Во името на организацијата 

   

Дата  : 29.03.2014 година 

 

Име на потписникот :  Бобан Анѓелевски      

                                          

Позиција во организацијата  : Генерален директор 
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                                    ПОЛИТИКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

 

Политиката за живота средина има целосна функционална вредност во самите рамки 
на вкупната политика на ,,НОВА РЕФРАКТОРИ,, ДОО,ПЕХЧЕВО 

 

Главни постулати при реализирање на целите на политиката за животна средина се: 

 

*да одговара на природата , обемот и еколошките влијанија 

*да вклучува континуирано подобрување и спречување на загадувањето 

*да е во согласност со законската регулатива 

*да обезбеди рамка за поставување и преиспитување на целите и задачите 

*да биде документирана , да се применува , да е јавна и да се соопштува на сите 
вработени  

*вработените на ,,Нова Рефрактори ,, ДОО ,  Пехчево се свесни , ја разбираат и ја 
спроведуваат Политиката за животна средина. 

 

 

 

Дата                                                                                                    Генерален Директор 

15.03,2014 год.                                                                                    Бобан  Анѓелевски 
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                                              ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 

 

 

 

 

     

 

 

  

    

 

 

Шема на управување-одговорност за управување со животна средина  
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Менаџер за 

инвестиции, 

развој и контрола 

ГЕНЕРАЛЕН 

ДИРЕКТОР 

Менаџер на 

производство 

Менаџер на  

финансии 

 

Директор на комерција, 

финансии и 

администрација 

Менаџер на 

одржавање 

Менаџер на  

комерција 

 



 

                                                                                      

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                        ПРИЛОГ 

               ИЗВЕШТАЈ : МЕРЕЊА ,ПРЕСМЕТКИ И ОЦЕНКA-ТЕХНОЛАБ 
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