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Главна дејност на Скопски Легури е производството на 
манганoви феролегури. Нашите производи се користат во 
металуршката индустрија за  легирање, деоксидирање на 
челик, леано железо и легури. Како резултат на  долгото 
искуство на металуршкиот пазар, како и високиот квалитет на 
нашите  производи, компанијата се има стекнато со 
репутација на сигурен партнер. При производството на 
феролегури се формира троска, која  широко се користи во 
градежната индустрија низ целиот свет. 

Троската  е производ  на високо температурна  
реакција на компонентите на суровините - гориво, руди 
и гас. Оваа суровина има многу уникатни својства, 
меѓутоа  многу долго време го пробиваше патот  до 
широка примена во градежништво. Во многу земји, со 
примена  на градежни материјали од троска  изградени 
се: висококатни згради, индустриски објекти, мостови и 
брани, асфалтирани се автопати. Од отпад таа станува 
призната суровина за градежната индустрија. 
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ПРОДУКЦИЈА



 
Гранулирана: 
-добиена со лиење на течна троска во вода. Троската има 
порозна структура,  со фракција  0-10 милиметри. Може да 
се користи како без дополнителна подготовка пред продажба 
исто така по барање на купувачот може да биде пресејана на 
сито 8 мм со добивање на ситнозрнеста троска. 
 

Негранулирана: 
-добиена по пат на природно ладење со примена на  прскање 
со вода.  Троската има компактна структура, со фракција           
0-300 милиметри. Подготвувањето за продажба на таквата 
троска бара дополнително дробење до фракција, која ги 
задоволува барањата на купувачот. 
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ВИДОВИ НА ТРОСКА



Physical - Mechanical features 
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Slag from "Skopski Leguri" 
Skopje 

Tests were performed on 
material factional split in the 

laboratory with 
Dmax = 31,5 mm for not 

selected 
mixture of crushed slag 

0/4 
мм 

4/8 
мм 

8/16 
мм 

16/3
2 мм 

Resistance 
against 

abrasion 

B.B8
.045 

coeff. 
La 

/ 18,32 +/- 5 % 
 Max 

30 

Shape of 
grains 

B.B8
049 

coeff. / 0,200 0,298 0,345 
+/- 0,12 

% 

At 
least 

П-0,18 
Д-0,15 

Resistance 
against 

crushing 

U.M
V.03

0 
 

% 
m/m/ 

/ 28,02 / 
Max 
30 

Adhesion 
with 

bitumen 

U.M
8.09

6 
% > 95 % / 

Min 
80/100 

3 

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

CHEMICAL  CHARACTERISTICS 

CaO, % MgO, % SiO2, % MnO, % Fe, % Mn, % 

14÷24 1,65÷3,5 41,5÷48,0 15,5÷24,0 0,57÷0,66 12,0÷18,6 

TEST 

Method 
accordan

ce  
to MKS 

Unit 
measure 

Results of examination 
Requirement for 

quality MZS.G2.011    
MKS У.М9.013 

Resistance to 
pressure 

B.B8.016 % 
Passage 

through a 
sieve   10 мм 

31,62 
Maximum                     

35 

Resistance to 
impact 

B.B8.016 % 

Module 
finesse of the 

knit F0, F1 

F0= 5,00 

0,5-1,1 F1= 4,01 

Degree of 
fragility 

0,99 

Passage 
through a 

sieve   10 мм 
19,17 

Maximum                  
22 

Bulk supply 
in loose 

B.B8.030 t/m3 1,33 1,3-1,4 

Bulk mass 
compressed 

condition 
B.B8.030 t/m3 1,48 not defined 

Water 
absorption 

B.B8.032 
%             

/m/m/ 
0,85 0,2-0,6 

Bulk mass of 
grains 

B.B8.031 t/m3 2,80 2,62 - 3,05 

Resistance 
against 

abrasion 
B.B8.045 

Factor           
La 

23,3 
Maximum                     

30 
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16-31,5 mm 
0-60(0-80) mm 

Фракционирањето на 
негранулираната троска се 
прави со соодветна опрема, 
проследено со контрола на 
квалитетот. 

8-16 mm 

АСОРТИМАН НА ФРАКЦИИ

0-4 mm 4-8 mm 
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Скопски Легури располага со севкупната  неопходна документација за својата продукција. 
Сигурноста на купувачот во квалитетот на продукцијата е нашата главна задача. 

ДОЗВОЛИ

Елаборат за предходни истражни 
испитувања на металуршки камен од згура 

Извештај од испитување  на металуршки 
топен камен – згура 0-63  мм 

Извештај за испитување на ситнозрна 
гранулирана троска   0-10  мм 

Извештај за испитување на ситнозрна  
гранулирана  троска 0-4 мм 

Европски стандарт EN 13043 
Сертификат  за не-радиоактивност  од  

ALEX STEWART  
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ПОТВРДИ

Потврда од компанијата  
ПАНАКОМ Скопје 

Потврда од  компанијата  
ПЕКАБЕСКО 
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ИСТРАЖУВАЊА

Употреба на силикомангановата троска за производство 
на портланд цемент. 

Употреба на гранулирана силикомангановата троска за 
зголемување на термичка стабилност на тули.  

Method of optimization of the process of manufacture 
of the lime sand bricks 

http://russianpatents.com/patent/232/2306292.html 

FIELD: building material industry, in particular brick 
production. 

SUBSTANCE: claimed raw mixture contains (mass %): lime 8-
10; fly ash 3-5; granulated silicomanganese dross 15-20; 
sand 6-10; chamotte 44-52; alumina cement 10-15. 

EFFECT: articles with increased heat resistance. 

Crude mixture for making silicate bricks 

http://russianpatents.com/patent/232/2326845.html 

FIELD: chemistry. 

SUBSTANCE: crude mixture for making silicate bricks 
consists of the following percentage mass ratios of the 
components: lime - 8.0-10.0%; granulated silicomanganese 
slag - 20.0-25.0%; cleaning refuse from tal-magnesite ore - 
8.0-10.0%; pearlite sand - 4.0-6.0%; quartz sand constitutes the 
remaining percentage. 

EFFECT: increased strength of the bricks. 

Употреба на грaнулирана силикомангановата троска за 
зголемување на цврстина на тули. 

Raw mixture for wall stone 
http://russianpatents.com/patent/232/2320605.html 
FIELD: industry of building materials. 
SUBSTANCE: invention relates to production of wall 
stones used in low building mainly. Proposed raw mixture 
for wall stones comprises the following components, wt.-%: slag-
Portland cement, 10.0-14.0; silicomanganese granulated 
slag, 68.0-72.0; fly ash from heat and power electric plant, 
8.0-12.0, and slime after neutralization of depleted etching 
solutions formed in etching steel rolled products in sulfuric acid, 
6.0-10.0. 
EFFECT: enhancing strength of wall stones. 

Употреба на гранулирана силикомангановата троска за 
зголемување на цврстина на носачки блокови. 

Formulation for manufacturing glass wool with silicon-
manganese slag as raw material CN 102887643 A 
http://www.google.com/patents/CN102887643A?cl=en 
FIELD: In silico-manganese slag as raw material to manufacture 
glass wool recipe.  
Claim: silico-manganese slag as raw material to manufacture 
glass wool formulation, wherein: the quality of each raw material 
percentage ratio: 30 ~ 50 silico-manganese steel slag 20~40 
broken glass soda 5~20 silica powder. 

Употреба на силикомангановата троска 
како суровина за стаклена волна. 

http://russianpatents.com/patent/232/2306292.html
http://russianpatents.com/patent/232/2326845.html
http://russianpatents.com/patent/232/2320605.html


Има порозна структура 

Тампонски материјал за 
поставување на кабли и 

цевководи 
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Бетонски плочи 

Поради своите уникатни својства и конкурeнтна цена, троската со сигурност ги освои пазарите на суровини  
на градежни материјали.   

Декоративни огради 

Производство на блокови и 
тули Тротоарни плочи Минерална волна 

Производство 
на цемент 

ГРАНУЛИРАНА ТРОСКА, ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА



Изградба на железнички 
пруги 

Производство на 
абразивни прашоци  
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Како основа на темелите 
на зградите и објектите 

Областа на примена на крупна троска (дробен камен) со различни фракции во градежната индустрија  е исто 
така доволно разновидна: 

Армирано-бетонски 
конструкции 

Автопатишта За производство на асфалт За бетон 

Рекултивација на 
каменоломите 

НЕГРАНУЛИРАНА ТРОСКА, ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
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Ул. Александар Урдаревски 

(реконструкција на улица) 

Ул. Перо Наков 
(реконструкција на улица) 

Ул. Самоилова 
(реконструкција на улица) 

Ул. Боца Иванова                                                      
(реконструкција на улица)  

Ул. 2-ра Македонска Бригада 
(реконструкција на улица)  

Изведба на фабрика Пекабеско 

Ул. Лазар Трповски 

УПОТРЕБА НА ТРОСКА ВО МАКЕДОНИЈА

Користењето на 
троската  на домашниот 
пазар во Македонија се 
наоѓа во фаза на развој. 
Ние разбираме дека ова 
е прилично нов 
производ, но убедени 
сме дека тој ќе го најде 
својот потрошувач, како 
што го најде во земјите 
на Европската унија, 
Источна Европа, 
Австралија и Кина. 



Троската (како градежен материјал) го добива своето заслужено место! 

Во 2013 година беше склучен Договор со ЈП Улици и Патишта за реализација на дробена троска – тампон со гранулација 0-63 мм во 
вкупна количина од 12.000 тони. 
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Градежната фирма „Бауер БГ“ користеше  
тампон од троската при изградбата на 

кружниот тек  на булеварот „Партизански 
одреди“ кај Порта Влае. 

Градежната фирма „Бауер БГ“ 
користеше тампон од троската 
при изградбата на плоштадот 

„Скендербег“ 

Градежната фирма „Сандра Инженеринг“ користеше тампон 
од троската при изградбата на мостот  во Кадино на ул. Бр 6 



Во 2014 година во соработка со компанијата Циглана Тулана од Гостивар беа произведени првите количини на 
бетонски елементи – бекатони, рабници и др. со користење на просеана гранулирана силикоманганска троска.  

СОРАБОТКА СО КОМПАНИЈАТА „ЦИГЛАНА ТУГЛАНА“
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45 295 

12 376 21 523 
12 340 

23 208 

10 464 2010
2011
2012
2013
2014
2015

ВКУПНО: 125.206 тони 
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Реализација на внатрешен пазар во Македонија 

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 

Купувач Ретроспектива  Објект  

ПЕКАБЕСКО  2010-2011 -2012  Тампон за новиот погон  

БАЊАНИ  2010 
Преработка и реализација на 
троска  

ЕХИ  2013-2014 
Преработка и реализација на 
троска  

БАУЕР  2012-2013 -2014 Реконструкција на  улици  

ЗОЛИВА  2013 Тампон за фабрика 

АДРА 2014 Тампонирање 

КОП ИНЖЕНЕРИНГ 2014 
Подземни инсталации, 
тампонирање 

ЦИГЛАНА-ТУЛАНА 2014  Бетонски елементи 

ЦИГЛАР 2014  Бетонски елементи 

АКВАМОНТ  2013 -2014  Подземни инсталации  

ХИДРОУНИОН 2013 Подземни инсталации  

БИЛД-ИНГ 2014 Реконструкција на улици  

ВАРДАР ГРАДБА 2014 Подземни инсталации 

ЈП УЛИЦИ И 
ПАТИШТА 

2013-2014  Тампонирање 

ЕНЕРГОМОНТ 2013-2014 Подземни инсталации 

ВЛАТКО 
ИНЖЕНЕРИНГ  

2014 Полнило 



Споредбена анализа на користење  природен камен и гранулирана троска 
 

ГРАНУЛИРАНА ТРОСКА  0-4 ММ 

 

ПРИРОДЕН КАМЕН 0-4 ММ  

Волумен 

1 м3 

Тежина 

0,9 т 

Цена:  

68% од пазарна цена 

Волумен 

1 м3 

Тежина 

1,5 т 

Цена:   

Х денари (пазарна цена) 

 
 
Забелешка:  во цената за 1м3 земен е во предвид и коефициентот на збиеност на  
гранулирана троска 1,2 (односно 20%) при производство на елементи под притисок 

 

 
ДОБИВКА:  
При користење на гранулирана троска наместо природен камен во 
производството, имате добивка: 42%  за секој 1 м3 
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Подготвени сме  
да одговориме на сите Ваши прашања и  

да обезбедиме дополнителни 
информации 

 
Скопски Легури ДООЕЛ 
  
16 Македонска Бригада Бр.18, 1000 Скопје, 
Македонија 
Тел: +389 (2) 2603 406 
Факс: +389 (2) 2603 400  
E-mail: kontakt@skopskileguri.com                           

Лицa за контакт: 
Коце Кироски – Раководител на оддел 
за продажба  
Слаѓана Јовановска – Референт за 
продажба  
Тел: +389 (2 ) 2603 427/186  
Факс: +389 (2) 2603 491 
kiroski@skopskileguri.com 
s.jovanovska@skopskileguri.com.mk 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


