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1.0 HYRJE
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pëlqimit Mjedisor për prodhimin e energjisë
elektrike nga mbeturinat komunale

dhe

biomasa në

Komunën Ferizaj nga

Kompania “ Nin Technology ” Sh.p.k. K. Prishtinë, ka filluar punën për hartimin e
Raportit për VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS të Impiatit për djegijen e
mbeturinave komunale dhe perfitimin e energjisë elektrike në Komunën e Ferizajit
nga Kompania “ Nin Technology ” Sh.p.k., me Pronar Valdrin BIKLIQI. Me qëllim
që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në mjedis nga veprimtaria se Impiatit
për prodhimin e energjisë elektrike nga mbeturinat komunale dhe biomasa në K.
Ferizaj duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokacionin ku do të ushtrohet kjo veprimtari. Duke analizuar
karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin ku do të vendoset
Impiati për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
Ferizaj si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe
karakteristikat inzhinjeriko- teknike të punëve të cilat do të zhvillohen në bazë të
projektit, nga ana tjetër, shtrohet nevoja për hartimin e Raportit ku do të
përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante që mund të paraqiten në relacionin
Impiati për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjise elektrike në
Ferizaj dhe Mjedisi, duke mos anashkaluar edhe ndikimet kumulative në rrethin dhe
regjionin më të gjerë. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e
hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport bëhet me qëllim të
përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të
nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e
hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikmi i masave
për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së ndërtimit, gjatë fazës së realizimit të
procesit teknologjik të Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin
e energjisë elektrike në Ferizaj, dhe pas përfundimit të aktivitetit të Impiatit për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në K. Ferizaj.
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1.1. HISTORIKU I SHKURTË I KOMPANISË
Kompania “ Nin Technology ” Sh.p.k. Prishtinë është kompani private tregtare
në pronësi të z. Valdrin BIKLIQI në cilinë e Drejtorit të kompanisë, nga Komuna e
Prishtinës, adresa, rruga Robert Doli, Pn., Prishtinë. Është e themeluar me 11.08.2020
me numër të çertifikatës së regjistrimit 811445172. Një ndër veprimtaritë e kësaj
ndërmarrje është: prodhimi i energjisë elektrike nga mbeturinat komunale

dhe

biomasa. Ndërmarrja në fjalë është e pajisur me të gjitha dokumentacionet e lëshuara
nga organet kompetente të qeverisjes qendrore dhe lokale për ta ushtruar
veprimtarin e vetë (kjo dëshmohet edhe me dokumentacionin e bashkangjitur këtij
raporti).
Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe perfitimin e energjise elektrike ne
Ferizaj do të bëj shfrytëzimin e mbeturinave komunale.
Iniciativa për ndërtimin Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
perfitimin e energjise elektrike në Ferizaj paraqet hap të përpjekjeve për zvoglimin e
mbeturinave dhe ngritjen të kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike nga
mbeturinat Komunale.
1.2 BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Me rastin e hartimit të Raportit duhet marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe
aplikimin e masave për zvogëlimin e ndikimeve,

gjatë fazës se ndërtimit të

Impiantit për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike,
gjate fazës së ndërtimit dhe pas përfundimit të projektit. Analiza

përfshin

propozimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë aksidenti ambiental
gjatë procesit teknologjik të Impiantit për djegien e mbeturinave Komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në K. Ferizaj edhe atë :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

Vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

Propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjer në
kufijtë e lejueshmërisë.
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1.2.1 RREGULLATIVA LIGJORE
a) Dokumentacioni normativ
Legjislacioni ne lidhje me ruajtjen e mjedisit është ne përputhje me normativat evropiane te
mbrojtjes se tij ndonëse cilësia mjedisore është ende ne parametra mjaft te ulet. Ligji i pare
për mbrojtjen mjedisore daton ne vitin 2003 dhe shprehet se te gjitha veprimtaritë

e

personave fizike dhe ligjor, vendas apo te huaj, qe ushtrojnë veprimtari të reja , do te jene
temë e vlerësimit të ndikimit ne mjedis. Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM
është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-024) i cili përcakton te gjitha procedurat për
përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM. Ligji për VNM (Nr. 03/L-024) ka për
qellim për te siguruar mundësimin e një vlerësimi te përgjithshëm me ndërthurje te
ndikimeve mjedisore te projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me qellim qe te
parandalojnë dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative ne mjedis ne kohen e duhur.
Ligjet dhe aktet nënligjore me te rëndësishme te aplikuara për hartimin e VNM-së për
projektin e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj janë si me poshtë:
•

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025 )

•

Ligji për VNM (Nr. 03/L-024)

•

Ligji për Mbrojtjen e Ujërave (2004/24)

•

Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga ndotja

•

Ligji për Mbeturina

(2004/30)

(02/L-30)

b) dokumentacioni teknik
•

Projekti kryesor i ndërtimit me objektet përcjellëse

•

Projekti kryesor teknologjik

•

Projekti kryesor i Maqineris

•

Plani i situacionit.

•

Kopja e planit të parcelës.

Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë
përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit të këtij
raporti

është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe

direktivat përkatëse për mjedis.
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1.2.2 METODOLOGJIA E PUNËS
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për Impiantin
për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj
me objektet përcjellëse, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :
•

burimet themelore të ndikimeve në mjedis

•

popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.

•

karakteristikat e dheut , topografia dhe peizazhi në lokacionin e planifikuar
për operimin e fabrikës së ujit.

•

klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,

•

kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë,

•

bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
•

madhësia dhe lloji i ndotjes

•

karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës

•

gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar

•

vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse

c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin e fabrikës të ujit.
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.
2.0 PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore
për hartimin e Raportit të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese
është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren . Për të u
definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë
reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese
janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese
morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.
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2.1 POTENCIALET EKZISTUESE
Njëri nga elementet kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është
hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë
hapësinore ne zonën më të gjer të kompleksit të Impiatit për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj, me qëllim që ne bazë të
pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik dhe ne bazë te tyre
të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre. Karakteristikat e
potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të faktorëve
natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna. Çdonjëri nga potencialet
ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne esencë kanë rëndësi
të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.
Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçanet si dhe ndikimi i tyre ne formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne
fjalë, së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne
figurën nr.1.

FAKTORËT
NATYROR

POTENCIALET

TOKA

POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI
FLORA
FAUNA

POTENCIALET
E BIOTOPËS
POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

Figura 1 Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
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Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët natyror
formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të cilave duhen marrë
parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të kompleksit të Impiatit për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj ne hapësirën
konkrete.
2.2 POZITA GJEOGRAFIKE E LOKACIONIT
Lokacioni ku do të ndërtohet Impianti për djegien e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.
gjendet në Komunën e Ferizaj it, në anën e majtë të rrugës rajonale

Ferizaj – Viti e

larguar nga kjo rruge ne distancë afro 330metra dhe një distance prej 3 km nga rruga
regjionale Ferizaj - Prishtinë.
Komuna e Ferizajt gjendet në pjesën jugore të pjesës qendrore të Kosovës me qendër.
Komuna e Ferizaj it është një udhëkryq i rëndësishëm, nëpër të cilin kalojnë rrugët
kryesore lindje - perëndim dhe veri-jug. Nëpër këtë qytet kalojnë rrugët kryesore
magjistrale dhe hekurudha që shkojnë edhe jashtë Kosovës.
Impiatin për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
Ferizaj nga Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k. do të

vendoset në

ngastrën

kadastrale nr. 00060-0, në zonën kadastrale Bibaj, K. Ferizaj sipas kopjes se planit e
lëshuar nga Komuna e Ferizaj it, ngastra paraqet një sipërfaqe të terrenit kryesisht të
rrafshët sipas kopjes së planit të nxjerrë nga Drejtoria për Gjeodezi Pronësi dhe
Kadastër në KK Ferizaj, kjo ngastër është marrur me qera nga pronari me qera nga
Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k.
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Parcela e ndertimit
te impiantit 000600,Zk. Bibaj, Ferizaj

Rruga Rajonale
Ferizaj - Viti

Autostrada
Prishtinë –
Hani Elezit

Figura 2 Lokacioni i ndertimit te impiantit

Impianti për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
Ferizaj j nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj gjendet në anën e majtë të
rrugës regjionale Ferizaj – Prishtine Gjilan në largësi nga rruga regjionale Ferizaj –
Prishtine 3 km, 236 m nga shtëpitë e para te banimit. Gjithashtu kjo lokacioni ka
afër zyret e kompanisë Bechtel&Enca ku tash janë te pa përdorua pas përfundimit te
autostradës Prishtine – Hani Elezit.
Popullata e këtij rajoni merret kryesisht me bujqësi dhe blegtori.
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe
për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse. Lokacioni i Impiantit për djegien
e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj me objektet
përcjellëse shihet në Hartën topografike , që i bashkëngjitet raportit në vazhdim .
2.3 VENDBANIMET DHE POPULLSIA
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës dhe popullata.
Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak të nevojës që të
hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në banorët që jetojnë në
hapësirën e analizuar. Në komunën e Ferizajt bëjnë pjesë 44 fshatra me popullatë
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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prej 191.000 banorë dhe me një sipërfaqe prej 720 km² dhe dendësi të popullsisë
201.3 banorë në një kilometër katror.
Aktualisht në komunën e Ferizajt popullata gjysma jetojnë në qytet dhe gjysma në
fshatra. Nga komunitetet tjera jetojnë rreth 3700 banorë, kryesisht Ashkalinjë, Romë,
Goranë, Musliman, Serbë, në të cilat përbëjnë rreth 2.06% të popullatës ( të dhëna
nga Ëeb faqja e komunës). Pjesa dërmuese e popullsisë që jetojnë nëpër fshatra
merret me veprimtari bujqësore dhe blegtorale. Një pjesë e popullatës janë të
punësuar në organizatat industriale ekzistuese të më hershme që janë ende duke
funksionuar me kapacitet më të vogël , kurse një pjesë e konsideruar e popullatës
është duke punuar në bizneset private që nuk janë të pakta e të cilat janë bartëse
kryesore të zhvillimit ekonomik të komunës së Ferizajt.
Komuna Ferizaj

Lokacioni i Projektit

Figura 3 Lokacioni nga Qendra e Komunës së Ferizajit

2.4 INFRASTRUKTURA EKZISTUESE RRUGORE.
Siç është cekur ne pasuset e më sipërme Impianti për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin
Technology ” Sh.p.k. do te ndërtohet ne ngastrën kadastrale nr.00060-0 Zk. Bibaj, e
cila gjendet në një largësi afro 5.0 km nga qendra e komunës Ferizaj, dhe ka kyçje të
drejtpërdrejt ne rrugën regjionale Ferizaj - Prishtinë. Rruga regjionale Ferizaj –
Prishtine e lidhë lokacionin e kompleksit të Impiantit për prodhim të energjisë nga
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Djegia e mbeturinave komunale dhe Biomasës në Ferizaj nga Kompania “Nin
Technology ” Sh.p.k. Ferizaj me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës, furnizimi me
energji elektrike do te bëhet përmes trafos private te cilën do ta ndërton kompania.
2.5.KARAKTERISTIKAT GJEOLOGJIKE DHE GJEOMORFOLOGJIVE TË
TERENIT
Me që kompleksi i Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj me
bjektet përcjellëse ende nuk ndërtuar atëherë do të bëhen hulumtimet gjeomekanike
për përgatitjen e llogarive statike të fundimit (themelit) të objekteve në kompleksin
e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike
në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj .
Regjioni i Ferizajt karakterizohet me një lloj-llojshmëri shumë të ndërlikuar të
theksuar litostratografike dhe përbërje të ndërlikuar tektonike të terenit, relievi i
theksuar, proceset e theksuara bashkëkohëse gjeologjike të sjelljes së materialeve ne
shpatine me formimin e sipërfaqeve të shpëlarjes së shpejtuar dhe të gërryerjeve,
rrëkeve dhe me dukuri të shumta të rrëshqitjeve dhe shembjeve , të bartjes të
materialeve sterile.
Ky regjion është karakterizuar sipas shkallës së stabilitetit në tri territore :
•

Territor kryesisht stabil në kushte natyrore dhe në kushte të veprimit të njeriut në
këtë kategori hynë shkëmbit argjilorë dhe shkëmbit gëlqerorë.

•

Territore kryesisht stabile në kushte natyrore që në kushtet e veprimit të njeriut
janë jo stabile e në këtë kategori bëjnë pjesë shkëmbinjtë shtresorë.

• Territoret kryesisht jo stabile në kushtet natyrore dhe në kushtet e veprimit të
njeriut janë kryesisht jo stabile. Vetitë e përgjithshme morfologjike janë rrafshe të
drejta rrethore-fundore të mbushura me dhe, dhe rërë diluviale kurse anët janë
të mbushura me terasa të cilat janë nën ndikimin e erozionit dhe shembjeve
mekanike të shkëmbinjve.

“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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2.6 GJENDJA HIDROLOGJIKE
Komuna e Ferizajt, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumi kryesorë
është Nerodimja i cili shërben si recipient

i të gjithë lumenjve të vegjël apo

rrjedhjeve në formë të përroskave që janë aktiv sipas sezoneve apo të reshurave
atmosferike, pastaj lumi Nerodime derdhet në lumin Lepenc. Sasia më e madhe e
ujërave në këtë lum është në muajin shkurt dhe mars kurse sasia më e vogël është
në muajin gusht dhe shtatorë. Ujërat e lumit të Nerodimes nevojitën për ujitjen e
tokave që shtrihen afër shtratit

të tij. Po ashtu nga banorët e këtyre anëve

shfrytëzohet ne zezonën e verës për rekreacion, peshkim etj.
2.7 FLORA DHE FAUNA
Ndikimi i shërbimit të kompleksit të fabrikës për prodhimin (ambalazhimin) e ujit
në domenin e florës dhe faunës nuk paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të
kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të pasojave të ndryshme të mundshme
negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të pranueshëm. Ajo që dallon florën
dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e veprimtarisë së
njeriut.
Komuna e Ferizajt ka një pjesë malore dhe ,të mbuluar me drunjë dhe kjo paraqet një
pasuri natyrore të saj. Më herët kishte me qindra hektarë plantacion pemësh , por
tash për shkak të rrethanave nëpër të cilat ka kaluar ,janë lanë pas dore. Në fshatrat e
Ferizajt kultivohet gruri, misri, luledielli, soja, patatja etj. Pyjet e këtij regjioni
kryesisht janë pyje të llojit gjethorë dhe përbëjnë një numër të madh të llojeve me
rritje të ulta dhe mesatare. Ne lokacionin ku do te ndertohet Impiati për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj ekziston flora dhe fauna Në bazë të
shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku do te realizohet projekti i Impiatit për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania “ Nin Technology ” Sh.p.k. kemi hasur në bimësi që karakterizohet
kryesisht nga bimët e ulta barishtore, kultura periodike bujqësore. Duke marrë
parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në lokacionin e
këtij regjioni nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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rrezikohen me

funksionimin e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe

përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj. Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës , nuk
ekzistojnë të dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur
me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë
zonë/territor që është potencial të futet nën mbrojtje . Problematika e gjendjes
ekzistuese të llojeve shtazore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjell
përfundime meritore në këtë domen. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet
klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në këtë zonë
jetojnë gjitarët , insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, derri i egër, iriqi etj.
Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat ,
shqiponja.
2.8 KLIMA
Territori ku do te ndërtohet Impianti për djegien e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj kryesisht ka klimë

kontinentale që

karakterizohet me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë.
Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen
përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë të formës riguese ose me karakter
lokal. Temperatura mesatare sillet prej 10.1˚C gjer në 10,7˚C e si mesatare e këtyre
merret temperatura prej 10,4˚C.
Temperaturat më të larta janë në muajin qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C dhe
në gusht 31,1˚C. Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22,5˚C, ndërsa
temperaturat mesatare minimale sillen prej (-1,7)-(-3,4˚C).
Regjimi i reshjeve ne komunën e Ferizajt ka karakterin e klimës aride. Shuma e
përgjithshme e reshjeve sillet nga 499 mm deri ne 675 mm. Vlera mesatare vjetore e
lagështirës relative është 76.8%. Muaji më i thatë është gushti 66.2%, kurse më me
lagështi janë nëntori dhe dhjetori 84.2 %.
Në komunën e Ferizajt erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më të
rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e
erës është 2.2 m/sek.
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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2.9 KARAKTERISTIKAT SIZMIKE
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundësi të dridhjeve të tokës
të intensitetit prej 7- 8 shkallë të Merkalit . Sipas hartave sizmike të regjionit,
hapësira e gjerë e hulumtuar nuk i përket një intensiteti të njejt të dridhjeve sepse
varet nga karakteristikat gjeologjike të tokës, thellësisë së ujërave nëntokësore etj.
2.10. DUKSHMËRIA
Shikuar nga reliefi , ku është e vendosur fabrika e ujit Miros me objektet përcjellëse
dukshmëria është mjaft e lartë e cila mund të mbërrijë gjer në 8km. Ky rajon /zonë
pjesërisht është i mbuluar nga mjegullat e hershme pranverore dhe vjeshtore .
2.11. EFEKTET VIZUALE ( PEIZAZHI)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme

në relacionin Impiati për

djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj –Mjedisi. Me këtë rast gjithsesi duhet
marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive

e cila

manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethinës në shikuesin, ku
medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive.
Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse
nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Impiati për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
Ferizaj me objektet përcjellëse është e ndërtuar ne formë të objekteve të banimit dhe
ne afërsi të fshatit që do të thotë se ekzistojnë objekte të ndërtuara të më hershme
dhe ne efektet vizuale nuk do të ketë ndikime negative se është mësuar shikuesi me
këtë gjendje të mjedisit.
2.12. AJRI
Në territorin e komunës së Ferizajt deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit ,ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më
preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku do te ndertohet Impiati për djegijen e
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mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj.
Nga vet fakti se ne afërsi të lokacionit drejt për drejt nuk gjenden objektet
industriale si që janë baza e asfaltit dhe betonit si dhe kampi i Bonstilit të cilët
ndikojnë ne ndotjen e ajrit, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion
është në nivel të lakmueshëm. Gjithashtu ne ndotjen e ajrit ndikojnë fregvenca e
madhe e automjeteve në rrugën magjistrale Ferizaj - Gjilan, gjithashtu ne ndotjen e
ajrit ndikojnë dhe pajimet agro teknike të cilat nevojitën për kryerjen e punëve
bujqësore.
2.13. UJI
Ndotja e ujit shkaktohet nga bazat e asfaltit, betonit, nga stacionet e karburanteve
të cilat janë të vendosura nga dy anët e rrugës regjionale. Ndotja e ujit shkaktohet
dhe nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti ne recipiente

të pa

trajtuara. Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën
magjistrale Ferizaj –Gjilan si dhe Frizaj - Prishtine dhe nga shpërlërja e trasës së
rrugës me të reshurat atmosferike
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3.0 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT DHE PROCESIT TË PRODHIMIT
3.1 INFORMACION I PRGJITHSHM RRETH SISTEMIT
Projekti për gazifikimin e mbetjeve dhe impiantin e prodhimit të energjisë elektrike
në fjalë përfshin pjesët e mëposhtme:
• Seksioni i gazifikimit, i përbërë nga dy gazifikues që veprojnë paralelisht;
• Dhoma e përfundimit të djegies dhe qëndrueshmëria e gazit;
• Kaldaja e rikuperimit për gjenerimin e avullit të mbinxehur;
• Grup turbogenerator i përbërë nga një turbinë me avull dhe një gjenerator
sinkron për prodhimin e energjisë elektrike;
• Linja e trajtimit dhe pastrimit të tymit;
• Kondensatori i ajrit, degasuesi i ujit për ushqimin e bojlerit dhe aksesorët e
ciklit termik;
• Shërbime ndihmëse, të nevojshme për funksionimin e impiantit;
• Sistemet elektrike.

Figura 4 Projekti idea
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3.2 GAZIFIERË ME SHTRAT TË FIKSUAR
3.2.1 STATUSI I PROJEKTIT
Projekti përfshin përdorimin e dy gazifikuesve statikë që veprojnë paralelisht. Çdo
gazifikues në thelb është i përbërë nga një shtresë metalike vertikale pak konike, e
veshur brenda me materiale rezistente dhe izoluese. Jashtë është i izoluar me lesh
guri dhe fletë mbrojtëse alumini.
Karburanti futet në pjesën e sipërme të gazifikuesit me anë të një valvule pllake që
funksionon në mënyrë hidraulike, ndërsa ajri dhe avulli i nevojshëm për procesin e
gazifikimit futen nga poshtë përmes rrjetit rrotullues të poshtëm. Avulli i ngopur i
përdorur për procesin e gazifikimit pritet të prodhohet nga një kazan ndihmës, i
mundësuar nga LPG, ndërsa ajri prodhohet nga një ventilator centrifugale (+ një në
rezervë). Futja e ajrit dhe avullit kontrollohet nga sistemi i rregullimit të sistemit
sipas procesit të rrjedhës së gazit, temperaturës dhe presionit. Hiri i formuar në
zonën e djegies evakuohet përmes grijës rrotulluese, në enën cilindrike koaksiale nën
mbrojtjen hidraulike dhe prej andej me anë të një transportuesi të prirur metalik, të
depozituar në kuti speciale. Gazrat e gjeneruar gjatë procesit rriten në kundër-rrymë
përmes shtresës së materialit dhe nxirren në një temperaturë prej rreth 750 ° C në
pjesën e sipërme të gazifikuesit dhe dërgohen në dhomën pasuese të djegies përmes
dy kanaleve lidhës, të dy të veshur me material zjarrdurues.
Të dhënat e procesit në projekt janë si më poshtë:
➢ Karakteristikat e karburantit të furnizuar (gjithsej x 2 gazifikues)
-

Lloji: RDF i briketuar

-

Kapaciteti ditor:

-

Kapaciteti nominal i funksionimit: 2.7 t / h

-

Vlera më e ulët kalorifike:

-

Efikasiteti i gazifikimit:

-

Kapaciteti i daljes termike:

-

Dendësia absolute RDF:

850 kg / m3

-

Dendësia e grumbullit:

650 Kg / m3

65 t / ditë

4,800 Kcal / Kg.
78%
12 MWt

➢ Përpunoni karakteristikat e gazit
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-

Shkalla nominale e rrjedhës:

7,945 Nm3 / h

-

Dendësia mesatare:

0.96 Kg / Nm3

-

Temperatura e daljes së gazit nga gazifikuesi: 750 ° C

-

PCI (25 ° C):

1280 Kcal / Nm3

➢ Ash Hiri në fund të gazifikuesit
-

Kapaciteti nominal:

407 kg / orë

-

Shkalla e rrjedhjes ditore:

9,8 t / orë

-

Temperatura e daljes së hirit nga gazifikuesi: 150 ° C
3.2.2 STATUSI I ZBULUAR

Kutia e furnizimit është e pranishme në sistem, ekziston rripi i kthyeshëm për
ushqimin e gazifikuesve, pa strukturë mbështetëse dhe motorizim. Nga rripi i
pjerrët, i cili duhet të ketë një gjatësi më të madhe se 30 metra, ekziston vetëm një
seksion pa motor me një gjatësi prej rreth 4 metrash.
Nga të dy gazifikuesit, janë

të montuar vetëm zorra e jashtme metalike dhe

rreshtimi i brendshëm zjarrdurues.
Një seri përbërësish, përfshirë dy rrjetet, pllakat për mbrojtësin hidraulik,
transportuesit e hirit, bojlerin ndihmës për prodhimin e avullit, janë të pranishëm në
vend por nuk janë instaluar.
Nuk ka tuba dhe valvola të furnizimit me karburant, pllakë izolimi dhe mbrojtjeje,
njësi hidrike dhe sistem motorizimi të rrjeteve, të gjitha lidhjet për procesin (avull,
ajër, gaz), instrumente dhe sistemi i rregullimit.

Figura 5 Modeli i Kutisë së furnizimit L = 30 m, b=4m
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3.3 DHOMA E PËRFUNDIMIT TË DJEGIES DHE PËRHERSHMËRISË
Dhoma e përfundimit të djegies dhe qëndrueshmërisë është horizontale, dalja e
dhomës duhet të jetë e lidhur me hyrjen e gazit të tymit të bojlerit të rikuperimit.
Dhoma është plotësisht refraktare dhe funksionon në një temperaturë mbi 850 ° C të
ndihmuar nga dy ndezës pilot LPG dhe një ndezës kryesor. Të dy ndezësit pilot
sigurojnë gjithmonë djegien e gazit procesor. Ndërsa ndezësi kryesor që funksionon
edhe në LPG normalisht duhet të përdoret vetëm për fazat e fillimit dhe ngrohjes të
sistemit.
Të gjithë ndezësit duhet të jenë të pajisur me një sistem të zbulimit dhe monitorimit
të flakës, si dhe instrumente kontrolli dhe rregullimi për raportin e ajrit / karburantit
ndihmës (BMS). Temperatura në dhomën e djegies monitorohet vazhdimisht, vlerat
merren dhe regjistrohen nga sistemi i kontrollit të impiantit dhe integrohen në
logjikën e rregullimit të djegies dhe ndërhyrjen e ndezësve ndihmës.
Të dhënat e procesit të projektit janë si më poshtë:
-

Shkalla e rrjedhjes së gazit nga gazifikuesi: 7,945 Nm3 / h

-

Rrjedhja e ajrit me djegie: 39,800 Kg / orë

-

Nxehtësia totale e gazit të procesit (750 ° C): 13 Mwt.

-

Karburant ndihmës: LPG komerciale

-

PCI referencë: 11,000 Kcal / kg

-

Dendësia e referencës: 1.97 kg / Nm3

-

Shkalla e rrjedhjes së LPG: 27 Kg / orë

-

Prodhimi termik i ndezësit pilot: 300,000 Kcal / h

-

Fillimi i kapacitetit termik të ndezësit: 5.000.0000 Kcal / h

Ky seksion konsiston, siç u përmend, në një strukturë në material zjarrdurues të tipit
horizontal me një lartësi prej rreth 2.3 metra, për një gjatësi prej 12 metrash dhe një
thellësi prej 4.3 metrash në pjesën fillestare dhe 2.5 metra në pjesën dalëse, të bërë
nga materiali zjarrdurues Kjo strukturë zjarrduruese mbështetet në një struktura e
betonit të armuar. Gjithçka është përfunduar, por nuk është përfunduar. Infiltrimet e
ujit të shiut kanë dëmtuar pjesërisht rreshtimin e fortë.
Meqenëse është bërë prej betoni të armuar dhe materiali rezistent, padyshim që kjo
pajisje nuk mund të rikuperohet në asnjë mënyrë.
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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Figura 6 Model - Struktura zjarrëduruese

3.4 KALDAJA E RIKUPERIMIT
Ky kazan është përgjegjës për prodhimin e avullit duke rikuperuar nxehtësinë e
ndjeshme të tymrave duke lënë dhomën e përfundimit të djegies. Gjeneratori i
avullit është i tipit vertikal me tubacione uji qarkullimi natyror me një trup të sipërm
cilindrik.
Gazrat e nxehtë që vijnë nga dhoma e djegies kalojnë nëpër hapin e parë, të bërë me
mure membranore, në një temperaturë prej 850-950 ° C.
Hapi i dytë përbëhet nga tufa tubash avullues me stola super-ngrohës të instaluar
brenda. Gazrat e nxehtë hyjnë në seksionin e mbinxehjes në një temperaturë prej 680
° C, në mënyrë që të kufizojnë temperaturën metalike të tubave, të zvogëlojnë prirjen
për korrozion të klorit dhe formimin e hirit në sipërfaqet e nxehta të tubave.
Superheaterët, të tipit horizontale, ndahen në dy seksione me çelim të ndërmjetëm
me avull dhe lidhen me saldim me dy kolektorë të pajisur me kullues. Banka e parë
që haset nga gazrat e nxehtë është mbinxehja primare, e përshkuar me një rrjedhje
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paralele për të kufizuar temperaturën e metalit, banka e dytë në vend të kësaj
kalohet në rrjedhën e kundërt.
Në rrjedhën e poshtme të sporteleve të mbinxehjes është instaluar një rreze
avulluese, e llojit të qarkullimit natyror. Të gjitha lidhjet janë të bashkuara.
Ekonomizatori është bërë me tuba horizontale të çelikut të karbonit të tipit të
mbështjellë. Qarku i ngrohjes së ujit të furnizimit është krijuar për të siguruar një
temperaturë minimale të gazit të shkarkimit prej 170 ° C në rrjedhën e ulët të
ekonomizuesit edhe në kushte të pastra dhe me ngarkesë minimale. Ky qark
kryesisht përbëhet nga një valvul trekahësh, një spiral i instaluar brenda trupit
cilindrik dhe tubave të ndërlidhjes.
Brendësitë e trupit cilindrik përfshijnë tuba shpërndarës, spirale për ngrohjen e ujit
dhe ndarës të avullit. Tubat sigurohen gjithashtu për gjakderdhje të vazhdueshme
dhe futjen e kimikateve dozuese. Kaldaja është e pajisur me hapje për futjen e
ventilatorëve të duhur të blozës.
Projektimi i pjesëve nën presion duhet të jetë në përputhje me direktivat PED. Të
dhënat e procesit të projektit janë si më poshtë:
-

Projektimi dhe testimi: PED

-

Presioni i vulës: 50 bar

-

Prodhimi i avullit të mbinxehur: 14,7 t / orë

-

Temperatura e avullit SH: 400 ° C

-

Presioni i avullit SH: 40 bar (a)

-

Temperatura e ushqimit H20: 105 ° C

-

Shkalla e rrjedhës së hyrjes së tymit: 47.500 kg / orë

-

Temperatura e hyrjes së tymit: 950 ° C

-

Temperatura e daljes së tymit: 180 ° C
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1

2

Figura 7 Kaldaja, e përbërë nga një monobllok 1 dhe kaldaja ndihmëse me avull 2

Kaldaja, e përbërë nga një monobllok që përmban seksionin avullues, trupin
cilindrik, dy super ngrohësit dhe ekonomizatorin është instaluar i plotë me hinka me
përmbajtje hiri. Duhet të theksohet se, në rast të një fikje, praktika e mirë do të
dëshironte që brendësia e bojlerit të vihej në "konservim" duke e shtypur atë me
gazra inerte në mënyrë që të shmanget formimi i fenomeneve të brendshme të
korrozionit.

Megjithëse

është

ekspozuar

ndaj

agjentëve

atmosferikë,

me

ekzaminimin e parë, është në një gjendje mjaft të mirë të ruajtjes. Në rast të
ripërdorimit do të jetë e nevojshme t'i nënshtroheni sipërfaqeve të shkëmbimit
cikleve kimike të larjes me pasivizim pasues, në mënyrë që të hiqni gjendjen e
oksidit me verifikimin pasues të trashësive të mbetjeve.
Nga ana tjetër, pjesërisht e instaluar dhe në një gjendje të mirë konservimi,
strukturës, në çelik të galvanizuar, të dyshemeve të shërbimit dhe shkallëve për
hyrjen në kazan, i mungon pjesa e fundit deri në trupin cilindrik. Katër ventilator
për pastrimin e sipërfaqeve të shkëmbimit janë të pranishëm në vend, por nuk janë
instaluar, dy të tipit që tërhiqen dhe dy të tipit fiks.
Izolimi i leshit të rrokut dhe fleta e mbrojtjes së aluminit nuk janë instaluar dhe nuk
janë të pranishme në vend. Tubat e kyçjes për hyrjen dhe daljen e gazit, të gjitha
lidhjet për avull dhe ujë për ushqim dhe lidhjet ndihmëse, sistemi elektrik dhe
elektro instrumental, tubat për raftin e tubit dhe sistemin për nxjerrjen e hirit nga
hinkat e poshtme.
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3.5 GRUPI TURBO-ALTERNATOR
Parashikohet që avulli i prodhuar nga kaldaja e rikuperimit, në një temperaturë prej
400 ° C dhe një presion prej 40 bar, të dërgohet në një grup turbo-alternator të
përbërë nga një turbinë kondensimi, e shoqëruar, me anë të një reduktuesi mekanik,
në dy gjenerator sinkron të aftë të prodhojë 2 x 2.6 MW = 5.2 MW. Turbina është
me madhësi për shpejtësinë maksimale të rrjedhës së dizajnit dhe është e pajisur me
një valvul emergjence me mbyllje të shpejtë në pranimin e avullit në rast të kushteve
të bllokimit (shpejtësia e tepërt, kushtet jonormale të avullit, bllokimi manual). .
Turbina është e pajisur me një përgjim me avull të nevojshëm për të mbajtur
degaserin. Sigurohet një sistem by-pass i turbinës i cili dërgon avullin direkt në
kondensatorin kur fillon impianti dhe në rast se turbina është jashtë shërbimit për
shkak të ndërhyrjes së sistemit të mbrojtjes.
Njësia turbogenerator pritet të vendoset së bashku me ndihmësit e saj, në një dhomë
specifike të vendosur në zonën teknologjike kushtuar prodhimit të energjisë
elektrike.
Turbogeneratori pritet të jetë i pajisur me një panel kontrolli lokal i cili përfshin
sistemet e rregullimit dhe logjikën e alarmit dhe mbylljes në kushte emergjente.
Të dhënat karakteristike të dizajnit janë si më poshtë:
➢ Turbinat me avull
-

Lloji: kondensimi me rrjedhje

-

Fuqia nominale në terminalet e gjeneratorit: 2.600 KW

-

Shpejtësia e rrotullimit: 1500 rpm

-

Kërkohet avulli me rastin e pranimit: 14,7 t / orë

-

Presioni i avullit në pranim: 39 bar (a)

-

Temperatura e avullit me pranimin: 397 ° C

-

Presioni i avullit në shkarkim: 0,12 bar (a)

-

Trokitje në avull: e nevojshme për të mbështetur degraduesin.

Turbina bashkohet me një gjenerator sinkron trefazor me shtylla të brendshme, të
kompletuar me ngacmues, me karakteristikat e mëposhtme:
➢ Genera Gjeneratori i energjisë elektrike;
-

Fuqia e vlerësuar: 3.699 KVA
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-

Tensioni nominal: 3.3 kV

-

Frekuenca nominale: 50 Hz

-

Faktori nominal i fuqisë cos phi: 0.8

-

Shpejtësia: 1500 rpm.

Në kohën e inspektimit, njësia turbogenerator, sistemet ndihmëse, pajisjet ndihmëse,
komanda dhe paneli i kontrollit nuk ishin të pranishme në vend.
3.6 LINJA E TRAJTIMIT DHE PASTRIMIT TË KARBURANTEVE
Avujt që dalin nga bojleri i rigjenerimit në një sasi prej rreth 36,800 Nm3 / h dhe në
një temperaturë prej afërsisht 180° C, pritet të dërgohet në një linjë trajtimi dhe
pastrimi të gazrave të tymrave, të tipit të thatë, qëllimi i të cilit është të përmbajë
emetimet e ndotësve në oxhak. Linja përbëhet nga pajisjet dhe / ose sistemet e
mëposhtme:
-

Reaktori thithës i thatë në të cilin hidhen bikarbonat natriumi dhe karboni
aktiv si reagjentë

-

Sistemi i ruajtjes, bluarjes dhe dozimit të bikarbonatit të natriumit

-

Sistemi i ruajtjes dhe dozimit të karbonit aktiv

-

Filtri i qeses, në të cilin ruhen produktet e reaksionit të mëparshëm dhe
pluhuri që përmbahen në tymi.

-

Tifoz nxjerrësi tymi dhe oxhak për futjen e gazrave të pastruar në atmosferë.

Në bazën e oxhakut ekziston një sistem i vazhdueshëm i monitorimit të
shkarkimeve.
➢ Reaktor thithës

Reaktori venturi përbëhet nga një kolonë kontakti dhe një zonë e qetë e vendosur në
fund të saj, me seksion të përshtatshëm. Në këtë të fundit, aeriformi zbret dhe pastaj
hyn në filtrin e qeses që përdoret për pastrimin përfundimtar.
Bikarbonati i natriumit injektohet në reaktor, i cili do të thithë gazrat acid (HCL,
SO2, HF) dhe karbonin e aktivizuar i cili lejon eliminimin e mikropollutantëve siç
janë dioksinat / furanet dhe metalet e rënda të pranishme në fazën e avullit në tymi.
Bikarbonati dhe karboni i aktivizuar ushqehen në reaktor në mënyrë të pavarur
përmes një transporti të dedikuar pneumatik.
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Operacioni parashikon që tymrat që do të trajtohen hyjnë në reaktor nga poshtë lart,
reagensi injektohet në qafën e venturit; në këtë zonë shfrytëzohet parimi i venturit
për të favorizuar kontaktin ndërmjet ndotësve, pluhurave dhe reagjentit, seksionet e
kalimit janë me madhësi në mënyrë që të ruajnë kohën e duhur të kontaktit.
Reaktori është bërë prej çeliku karboni (Fe 430B ose ekuivalent) dhe të gjithë
aksesorët janë plotësisht të izoluar.
➢ Sistemi i ruajtjes, bluarjes dhe dozimit të bikarbonatit të natriumit dhe

dozimi i karbonit aktiv
Bikarbonati ruhet në një kapanon metalik me kapacitet të përshtatshëm. Silo është e
pajisur me një fund dridhës dhe një valvul gijotine që funksionon manualisht.
Bikarbonati shkarkohet drejtpërdrejt në mulli përmes një sistemi të nxjerrjes i
përbërë nga:
-

Qepen gijotine N ° 1 me kontroll manual

-

Plesht nxjerrje N ° 1 me thikë thike

-

Auger dyfishtë DN 150 i tipit vetëpastrues me një komandë të vetme.
Boshti i pajisur me sensorin e rrotullimit. Trupi prej çeliku karboni dhe
materiali i helikës.

-

N ° 1 dozë auger për bikarbonat të plotë me tregues të nivelit të pleshtit
dhe vozitjes. Motor i mundësuar nga inverter, i kontrolluar nga paneli i
operatorit ose nga sinjali i analizuesit të gazit të tymit. Auger është i plotë
me një sensor rrotullimi. Plesht është i pajisur me një ndërprerës ura që
vepron si një nxitës-homogjenizues.

-

N ° 1 mulli bluarje bazuar në bluarjen me ndikim të shpejtësisë së lartë dhe
kontrollin e granulometrisë me zgjedhës dinamik. Pastërtia rregullohet
duke ndryshuar shpejtësinë e përzgjedhësit pa qenë e nevojshme të ndalet
prodhimi. PLC-ja e kontrollit automatikisht ndryshon numrin e kthesave
të përzgjedhësit sipas vlerës së furnizimit me energji elektrike. Ventilatori i
transportit futet në kabinën dhe është furnizuar tashmë i lidhur me mulli
përzgjedhës.
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-

N ° 1 ventilator për transport pneumatik të produktit të mikronizuar nga
dhoma bluarje në pikën e injektimit në reaktor. Ventilatori kërkon
përdorimin e një sistemi me shtimin e një antiskalant.

-

N ° 1 kabinë izoluese e zërit për mulli

Magazinimi i karbonit aktiv parashikohet në qese të mëdha. Stacioni i çantave të
mëdha përbëhet nga një strukturë seksioni çeliku dhe shasi të rregullueshme nga
lartësia, të gjitha të montuara në një trung për t'u fiksuar në tokë.
Çanta e madhe është e fiksuar në mbështetësin e lëvizshëm me anë të një piruni të
pajisur me pirunë. Një derë inspektimi e mbyllur përdoret për të hapur çantën e
madhe për të parandaluar që pluhuri të dalë nga brenda pleshtit.
Sistemi i dozimit dhe transportit të karbonit të aktivizuar përbëhet nga pajisjet e
mëposhtme:
-

N ° 1 mikro-dozues i llojit auger për karbon aktiv, i kompletuar me
ndërprerës urash. Motor i drejtuar nga inverter. Pjesë elektrike të çertifikuara
ATEX. Bosht auger i pajisur me sensor rrotullimi

-

Rollek i kryqëzuar N ° 1 i plotë me variatorin e motorit të kontrollit për
rregullimin e shpejtësisë.

-

ventilator N ° 1 për transport pneumatik dhe bartjen e karbonit aktiv në
reaktorin e thithjes.

➢ Filtri i makines

Shërbimi i filtrit të qeses është të prishë pluhurin dhe produktet e reagimit që
përmbahen në tym. Operacioni parashikon që filtri të përbëhet nga module të
vendosura paralelisht, avujt të futen direkt në hinkë për të lehtësuar rënien e
pluhurit të mbledhur. Filtri përbëhet nga një trup çeliku karboni.
Pluhuri mblidhet në hinkë ku një auger dhe një valvul me dy përplasje ushqejnë
sistemin e ruajtjes së pluhurit dhe produkteve të reagimit.
Komanda dhe paneli i kontrollit të ciklit të pastrimit (ajri i kompresuar në kundërrrymë) siguron sistemin e larjes së mëngëve rresht për rresht, një sistem manual
rregullimi ju lejon të paracaktoni kohën e pauzës nga koha e ndezjes.
Filtri me qese tuba me sistemin e pastrimit të ajrit të kompresuar me rrymë përbëhet
nga:
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-

Zarfi i përmbajtjes, hyrja / dalja e tymit dhe dera e sipërme për inspektim

-

Pllaka mbajtëse e mëngës, seri e çantave filtruese me sistemin e bashkimit të
unazës së fiksuar dhe pjesa e poshtme e përforcuar e kompletuar me shporta

-

Kolektorë të brendshëm dhe të jashtëm me hundë për larjen e mëngëve të
furnizimit të ajrit të kompresuar, seri valvulash pneumatike secila e pajisur
me valvul solenoide pilot.

-

Plesht grumbullimi pluhuri në trapezoidale i kompletuar me derë inspektimi.

-

Paneli elektronik i kontrollit për larjen automatike të qeseve për të rregulluar
kohën e fryrjes së ajrit dhe matësin e presionit diferencial për të kontrolluar
rëniet e presionit të filtrit.

-

Sistemi i ngrohjes paraprake i përbërë nga një tifoz centrifugale, mbështjellje
për ngrohjen e lëngut riciklues, grila të mbyllura të instaluara në vijën e
ngrohjes, grila të instaluara në kanalin kryesor të gazit të shkarkuar dhe
kanalin by-pass të filtrit të çantës me amortizues të mbyllur kaloj

Të dhënat e dizajnit të filtrit janë si më poshtë:
-

Shkalla e rrjedhjes së tymit: 38.600 Nm3

-

Temperatura e tymrave të hyrjes: 180 ° C

-

Temperatura e tymit të daljes së tymit: 160 ° C

-

Rënia e presionit të filtrit: 200 mm.c në maksimum.

-

Shpejtësia e filtrimit: 1.2 m / min.

-

Rrjedhja / presioni i ajrit të kompresuar: 60 Nm3 / 6 bar

-

Lloji i pëlhurës: Rayon Rastex ose ekuivalent.

➢ Ventilator për nxjerrjen e tymit

Ventilatorii i nxjerrësit të tymit lejon të ruajë depresionin e duhur në dhomën e
përfundimit të djegies dhe qëndrueshmërisë të vendosur në rrjedhën e sipërme të
bojlerit të rikuperimit dhe në të njëjtën kohë për të përcjellë tymrat direkt në
atmosferë përmes oxhakut të sistemit kryesor.
Është i kompletuar me pajisje të tilla si: amortizues rregullimi në thithje dhe mbyllje
gjatë shpërndarjes, nyje anti-dridhje, motor elektrik dhe izolim.
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➢ Kamina

Oxhaku i cili ka një diametër të brendshëm prej afërsisht 1200 mm. dhe një lartësi
nga toka prej rreth 22 metrash është bërë nga trungje çeliku CORTEN me fllanxha në
një strukturë vetë-mbështetëse. Shkallët e duhura të detarisë lejojnë hyrjen në
ballkonin e shërbimit për qasje në pikat e tërheqjes të siguruara me lidhje të
standardizuara për kontrollimin e shkarkimeve.
-

Shkalla e rrjedhjes së gazit të tymit: 38,600 Nm3 / h

-

Temperatura e gazit të tymit: 160 ° C

-

Materiali i oxhakut: çeliku CORTEN ose ekuivalent i tij

-

Diametri i brendshëm i grykës së daljes: 1200 mm.

-

Pastrimi i tokës: 22 m. rreth
3.7 STATUSI I ZBULUAR

➢ Reaktor thithës

Reaktori thithës është i instaluar, i kompletuar me izolim dhe fletë mbrojtëse, tubi i
lidhjes për hyrjen e tymit që vjen nga kazani mungon dhe tubi i lidhjes me filtrin e
qeses do të përfundojë.
Mungojnë tubat bikarbonat dhe hyrja e karbonit aktiv. Vidha e nxjerrjes së pluhurit
duhet të instalohet.
➢ System Sistemi i ruajtjes, bluarjes dhe dozimit të bikarbonatit të natriumit

Silo i magazinimit është instaluar, ndërsa pjesa e poshtme vibruese dhe valvula
gijotinë janë të pranishme por që duhet të instalohen.
Grupi i dozimit dhe bluarjes është në vend, por nuk është i instaluar. Mungon
kabina e izolimit të zërit të mullirit.
➢ Dozimi i karbonit aktiv

Gjatë inspektimit, pamë vetëm stacionin e çantave të mëdha të këtij sistemi të
përbërë nga një strukturë seksioni çeliku dhe shasi të rregullueshme nga lartësia, të
gjitha të montuara në një trung dhe të fiksuara në tokë. Mikro-dozeri, rotocella e
plotë me variatorin e motorit të kontrollit, ventilator dhe tubi për transportin
pneumatik të karbonit të aktivizuar në reaktor mungojnë. Sigurisht që nuk ka as
çertifikimin e sistemit Atex.
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➢ Filtri i makines

Filtri i qeses është instaluar pjesërisht. Në veçanti, instalohet mbyllja e përmbajtjes
metalike, e izoluar, pllaka e tubit, kolektorët e sistemit të larjes së mëngës së ajrit të
kompresuar. Paneli elektronik i kontrollit për pastrimin automatik të mëngëve nuk
është instaluar.
Dy augerat për nxjerrjen e pluhurit janë të pranishme në vend, por që do të
instalohen në pjesën e poshtme të hinkave të mbledhjes.
Një pjesë thelbësore e sistemit të filtrimit mungon seria e qeseve të filtrit me sistemin
e bashkimit të unazës së fiksuar dhe pjesa e poshtme e përforcuar e kompletuar me
shporta çeliku. Sipas të dhënave të projektit ato duhet të jenë 560.
Sistemi i ngrohjes është instaluar pjesërisht.

➢ Ventilatori për nxjerrjen e tymit

Ventilatori i nxjerrjes së tymit është instaluar e plotë me motor elektrik dhe izolim.

➢ Kamina

Oxhaku është instaluar, sistemi i vazhdueshëm i analizës së gazit të tymit me bazat
dhe tubin e kampionimit të ngrohur paraprakisht mungon.
Të gjithë sistemit i mungon sistemi elektrik dhe sistemi elektro-instrumental.
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Figura 8 Ventilatori i kaminës
3.8 KONDENSORI, DEGAZERUESI I UJIT USHQIMOR, AKSESORËT E
CIKLIT TERMIK
Kondensatori, i montuar në një strukturë çeliku, është i ndarë në një seri modulesh të
përbërë nga tuba me pendë përmes të cilave shpërndahet avulli i rraskapitur i
shkarkuar nga turbina.
Rrjedha e ajrit, në temperaturën e dhomës, e nevojshme për ftohje sigurohet nga 4
tifozë boshtorë me diametër të përshtatshëm. Avulli i kondensuar mblidhet në një
rezervuar të nivelit më të ulët të quajtur pus i nxehtë. Degaser termo-fizik, i montuar
mbi rezervuarin e ujit të bojlerit, është rregulluar në një strukturë metalike të
vendosur midis kondensatorit dhe ndërtesës së gjeneratorit turbo.
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Më në fund, dy pompa "ushqyese" dërgojnë ujin në kazan përmes një tubi të veçantë
të pajisur me një valvul rregullimi qëllimi i së cilës është të sigurojë, në të gjitha
kushtet, nivelin e duhur të ujit në trupin cilindrik të bojlerit. Të gjithë tubat janë
instaluar në raftin e tubit (i cili gjithashtu mbështet kolektorin kryesor të avullit) i cili
bashkon dy ishujt funksionalë "djegia dhe prodhimi i avullit nga cikli termik.
Kondensatori është me madhësi për një shpejtësi rrjedhjeje prej 14.7 t / orë avull, që
korrespondon me normën nominale të rrjedhjes së bojlerit.
➢ Të dhënat e procesit të projektit janë si më poshtë:
-

Lloji: drafti i detyruar

-

Rrjedhja e avullit: 14,7 t / orë

-

Titulli i avullit: 95%

-

Temperatura e ambientit: 15 ° C

-

Presioni i daljes së turbinës: 0,12 bar (a)

-

Temperatura e kondensatës: 49.5 ° C

Aktualisht, kondensatori është mbledhur pothuajse plotësisht dhe është në kushte të
mira ruajtjeje. Shtë i kompletuar me njësi vakumi me ejektorë, pus të nxehtë dhe
pompa përforcuese të cilat janë instaluar por jo në gjendje të mirë duke treguar
shenja të dukshme të korrozionit.
Aksesorët, përbërësit elektrikë dhe instrumentet janë të pranishëm në sistem por nuk
janë instaluar.
Mungon struktura mbështetëse e degazerit. Frëngjia e gazit dhe rezervuari që
përbën degazerin janë të pranishme por duhet të montohen dhe montohen.
Ashtu si me sistemet e tjera të impiantit, të gjitha tubat lidhës (uji, kullimi, avulli),
sistemi elektrik, sistemi elektro-instrumental mungojnë. Nuk ka asnjë strukturë
mbështetëse ("tub-raft") për tubat e rrugëve kabllore dhe të gjitha lidhjet midis
bojlerit dhe grupit turbo / kondensatorit.
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3.9 SISTEMET DHE BIMT NDIHMSE
Impianti i gazifikimit dhe prodhimit të energjisë elektrike është i pajisur me
shërbime të përgjithshme ndihmëse të afta për të siguruar funksionimin e duhur të
njësive individuale që përbëjnë sektorët e ndryshëm të impiantit.
➢ Shërbimet kryesore të përgjithshme janë përmbledhur më poshtë:
-

Impianti i prodhimit të ujit të demineralizuar

-

Sistemi i magazinimit dhe dozimit për reagensët kimikë

-

Sistemi, mjetet dhe shërbimet e ajrit të kompresuar

-

Sistemi i magazinimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe
shërbimeve

-

Sistemi i mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura

-

Sistemi i zjarrit

-

Sistemi i ruajtjes dhe shpërndarjes së karburantit ndihmës LPG

-

Sistemet elektrike

-

Instrumentimi dhe kontrolli

-

Sistemi i mbikëqyrjes dhe dhoma e kontrollit.

Shërbimet e përgjithshme individuale përshkruhen më poshtë:
➢ Impianti i prodhimit të ujit të demineralizuar

Fabrika e prodhimit të ujit të demineralizuar është e dedikuar për prodhimin e ujit
për rimbushjen e humbjeve nga cikli termik dhe për furnizimin me energji të bojlerit
ndihmës.
Impianti përbëhet nga 1 linjë e vetme e shkëmbimit jon me madhësi për një shpejtësi
të rrjedhës së prodhimit prej afërsisht 5 m3 / orë, një sistem i trajtimit të ujërave të
ndotura për rigjenerimin e rrëshirave dhe një sistem depozitimi, me një kapacitet
afërsisht 30 m3 dhe një sistem i shpërndarjes së ujit demi.
Sistemi i projektit kryesisht përbëhet nga përbërësit e mëposhtëm:
-

Këmbyesi i kationeve

-

Shkëmbyes anion

-

Kulla e dekarbonimit

-

Këmbyes i përzier i shtratit
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-

Sistemi i rigjenerimit të rrëshirës kationike i kompletuar me rezervuarin e
ruajtjes së HCl dhe pajisjet për injektimin e solucionit rigjenerues në këmbyes
në përqendrimin e kërkuar dhe shpejtësinë e rrjedhës

-

Sistemi i rigjenerimit të rrëshirës anionike i kompletuar me rezervuar
magazinimi NaOH dhe pajisje për futjen e solucionit rigjenerues në këmbyes
në përqendrimin e kërkuar dhe shpejtësinë e rrjedhës

-

Depozita gjysmë depozituese H20 me një kapacitet prej afërsisht 30 m3 me
pompa relative të shpërndarjes së ujit të demineralizuar për përdoruesit.
Rezervuari kryen funksionin e akumulimit të ujit demi të nevojshëm për
ciklin termik dhe të akumulimit të tij për larjen e pasme të rrëshirave të
shkëmbimit.

➢ Sistemi i ajrit të instrumenteve dhe shërbimeve

Mjetet dhe sistemi i shërbimeve të ajrit ka funksionin e prodhimit dhe shpërndarjes
së ajrit të kompresuar të pastër dhe të thatë për instrumentet pneumatike dhe ajrit
për mjetet pneumatike dhe mirëmbajtjen e tyre.
Instrumentet ajrore dhe sistemi i shërbimeve përbëhet nga:
-

kompresorë ajri 2x100%, të kompletuar me filtër hyrës, silenciator, ndarës
lagështie,

-

1 rezervuar me vegla të ajrit të kompresuar;

-

1 rezervuar të shërbimit të ajrit të kompresuar;

-

një rrjet i shpërndarjes së ajrit të shërbimit;

-

sistemi i filtrimit të ajrit instrument, i përbërë nga ndarës vaji, dhe filtër
karboni aktiv në konfigurimin dupleks

-

kolonat e tharjes së ajrit të instrumentit

-

filtrat e ajrit përfundimtar të instrumentit, në konfigurimin dupleks

-

një rrjet i shpërndarjes së ajrit të shërbimit;

Ajri i ambientit është i ngjeshur nga kompresorët dhe ushqen një kolektor të
përbashkët, nga i cili linja e shpërndarjes së ajrit të shërbimit dhe linja e furnizimit
me energji elektrike për sistemin e trajtimit të ajrit të instrumentit, të përbërë nga
filtra dhe tharëse, janë të shkëputura. Të dy sistemet janë të pajisura me një
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rezervuar tampon. Në rast të presionit të ulët në kolektorin e zakonshëm, përparësia
i jepet qarkut të ajrit të instrumentit, me anë të një valvule automatike që mbyll
furnizimin e ajrit të shërbimit.
➢ System Sistemi dhe shërbimet e magazinimit dhe shpërndarjes së ujit të

pijshëm
Shërbimi dhe uji i pijshëm merren nga rrjeti urban i shpërndarjes së ujit të pijshëm
ose ndryshe nga pusi grumbullohet në një rezervuar me kapacitet të përshtatshëm
në kufirin e impiantit.
Ky ujë furnizon, përmes një stacioni pompimi dhe një rrjeti nëntokësor furnizimi,
përdoruesit kryesorë të sistemit.
➢ Sistemi i mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura

Sistemi i mbledhjes së ujërave të ndotura parashikon mbledhjen e veçantë të llojeve
të mëposhtme të rrjedhjeve:
vajërat
-

ujërat acide

-

ujërat e shiut

Në përgjithësi, uji i bardhë i shiut dhe uji i kullimit nga trotuaret e oborreve të
ndërtesave të ndryshme të ishullit teknologjik të uzinës do të shkojnë në rezervuarin
e parë të shiut pas trajtimit të vajit dhe heqjes së yndyrës.
Uji i rigjenerimit të rrëshirave të shkëmbimit jonik të sistemit të demineralizimit dhe
goditja e bojlerit acid dërgohen në një rezervuar magazinimi me kapacitet ditor të
duhur dhe rrjedhimisht dorëzohen në kufirin e baterisë së sistemit për trajtimin
pasues.
➢ Sistemi i zjarrfikësve

Sistemi i ujit të zjarrit është projektuar për të furnizuar me ujë sistemet e përmbytjes
dhe hidrantët e vendosur në sistem.
Unaza e zjarrit rrethon të gjithë vendin në një mënyrë të tillë që të lejojë ndarjen e
pjesëve nga valvulat, për të lejuar mirëmbajtjen pa e vënë sistemin jashtë funksionit.
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Hidrantët do të instalohen në një distancë jo më të madhe se 60 m. dhe janë të
pajisura me valvula izoluese nga kolektori kryesor.
➢ Sistemi i ruajtjes dhe shpërndarjes së karburantit ndihmës GPL

Sistemi i ruajtjes dhe shpërndarjes së LPG do të përbëhet nga një ose më shumë
rezervuarë me kapacitet afërsisht 15 m3 secila. Rezervuarët do të jenë të
përshtatshëm për instalim të tipit "të varrosur", domethënë të vendosura në oborr
dhe të mbuluara me material mbushës dhe për këtë arsye me sipërfaqe të jashtme të
mbrojtura në mënyrë të përshtatshme me trajtime specifike.
Sistemi do të përbëhet nga një njësi e zvogëlimit të presionit me madhësi të dyfishtë
të kokës për të dhënë vazhdimisht një shpejtësi maksimale të rrjedhjes së LPG. prej
450 kg / orë. dhe në të njëjtën kohë siguroni një dërgesë që ndryshon me kalimin e
kohës në intervalin 0 - 100 kg / orë.
Njësitë e vetme të reduktimit do të bëhen me një sistem të reduktimit të dyfishtë të
pajisur me valvula reduktimi, manuale dhe instrumente, tyta pastrimi, etj. në
përputhje me legjislacionin aktual.
Njësia e avullimit do të jetë me madhësi të përshtatshme në shpejtësinë maksimale të
rrjedhës reale dhe të vazhdueshme duke marrë parasysh temperaturën minimale të
vendit dhe me instalimin e ngrohësve elektrikë të pajisur me termostate rregulluese
të ndezjes.
➢ Impianti i prodhimit të ujit të demineralizuar

Trungu i impiantit të prodhimit të ujit të demineralizuar është i pranishëm në vend
pjesërisht i mbledhur, pjesërisht i ruajtur në një dhomë të mbuluar, pjesërisht jashtë.
Ekziston një rezervuar depozitimi në tekstil me fije qelqi, i bërë nga CMP, me një
kapacitet prej 20 m3 i vendosur në një shesh të jashtëm të vendit.
➢ Sistemi i ajrit të instrumenteve dhe shërbimeve

Dy kompresorët e ajrit, markë KAESER model ASD 47, janë të pranishëm në vend, të
ruajtura në një depo të brendshme dhe akoma në paketimin e tyre origjinal, të
kompletuar me panel elektrik, dhe janë në gjendje të mirë. Ekziston një rezervuar për
ruajtjen e ajrit të kompresuar, në gjendje të mirë me shenja të kufizuara të oksidimit.
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Figura 9 Kompesatoret e ajerimit të markës KAESER

➢ System Sistemi dhe shërbimet e magazinimit dhe shpërndarjes së ujit të

pijshëm
Ky sistem është planifikuar në bazë të një projekti,
➢ System Sistemi i mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura

Ky sistem është planifikuar në projekt.
➢ Sistemi i zjarrfikësve

Ky sistem është planifikuar në bazë të projektit
➢

Sistemi i ruajtjes dhe shpërndarjes së karburantit ndihmës

Ky sistem është planifikuar në bazë të një projekti
3.10 SISTEMET ELEKTRIKE
Sistemi përfshin të gjitha pajisjet elektrike të nevojshme për funksionimin e sistemit
të gjenerimit dhe transferimit të energjisë elektrike në rrjet (ENEL). Në kushtet e
fillimit, energjia elektrike e nevojshme për sistemin furnizohet nga rrjeti ENEL, me
pikën e daljes të vendosur në Kabinetin e Përgjithshëm Elektrik të sistemit dhe të
vendosur në MV. në 20 kV dhe në një frekuencë prej 50 Hz. Impianti është
projektuar për të siguruar paralele me ENEL në mënyrë që të transferojë (shitur)
energjinë elektrike të prodhuar. Prodhimi i energjisë elektrike i besohet një
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gjeneratori trefazor 3.699 kVA, tensionit nominal 3.3kV, frekuencës 50 Hz, 1500 rpm.
shoqëruar direkt me turbinën.
Nënstacioni elektrik për ndërfaqen me ENEL ndodhet në kufirin e impiantit. Pajisjet
kryesore elektrike dhe përbërësit që përbëjnë sistemin janë renditur më poshtë:
Paneli QMT-01: ndodhet brenda kabinës elektrike që përmban ndërprerësin e
makinës dhe lidhjet për transformatorin rritës që përmbajnë:
-

Qelizë 20 kV MV në mbërritje të ENEL;

-

Matjet e Calla 20 kV me CT dhe VT;

-

Transformatori rritës N ° 1 TR01 i cili do të ketë karakteristika në përputhje
me parametrat e impiantit dhe do të jetë i përshtatshëm për transferimin e
energjisë maksimale të prodhuar në rrjet, me faktorin nominal të fuqisë.

-

N ° 1 M.T. ndodhet brenda kabinetit elektrik që përmban ndërprerësit e
ndërfaqes me rrjetin.

QMT-02 paneli 3.3 kV që përmban:
-

Qeliza MV 3.3 kV që arrin nga TR01;

-

Matjet e Calla 3.3 kV me CT dhe VT;

-

Calla MT 3.3 kV nga Gjeneratori;

-

Qeliza e furnizimit me energji të transformatorit TR02;

-

N ° 1 TR02 3.3 kV / 400V transformator ndihmës; Fuqia 800 kVA për
furnizimin me energji të shërbimeve të tensionit të ulët.

➢ System Sistemi i shpërndarjes F.M.

Sistemi përfshin të gjitha pajisjet elektrike të nevojshme për funksionimin e sistemit
të shpërndarjes së energjisë elektrike te shërbimet ndihmëse dhe shërbimet e
impiantit.
Transformatorët ndihmës dhe transformatori ngritës janë pozicionuar në një shtojcë
të jashtme të ndërtesës së panelit elektrik. Gjeneratori i emergjencave është i
vendosur në të njëjtën shtojcë ose afër. Panelet elektrike të nevojshme për furnizimin
me energji F.M do të vendosen në ndërtesën e dhomës së kontrollit. të shërbimeve të
ndryshme.

“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.

35

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Të gjitha shërbimet e sistemit mundësohen në 400 V / 230 V. Për shpërndarjen e
F.M. parashikohen panelet e mëposhtme elektrike:
-

Panelet e kontrollit të shpërndarjes së motorit dhe energjisë (P.M.C.C.): në
fletë çeliku të pikturuar, të kompletuara me matje, të lidhura plotësisht në
blloqe terminale të veçanta, të përshtatshme për instalim të brendshëm.

-

N ° 1 Gjenerator emergjence: një gjenerator emergjence do të pajiset me një
fuqi prej 250 kVA të mjaftueshme për të ndaluar impiantin në mënyrë të
sigurt. Grupi do të jetë i kompletuar me një panel lokal për fillimin dhe
rregullimin dhe do të fuqizojë P.M.C.C.

-

N ° 1 Sistemi i rrymës së drejtpërdrejtë: Sistemi do të projektohet për instalim
në ambiente të brendshme dhe i bërë nga fletë çeliku të pikturuar; i lidhur
plotësisht në blloqe terminale të veçanta dhe me madhësi për të siguruar
furnizimin me energji "të sigurt" të nevojshëm për ngarkesat e emergjencës
dhe qarqeve ndihmëse, për një periudhë minimale prej 30 minutash. Sistemi i
rrymës së drejtpërdrejtë do të mundësohet nga paneli P.M.C.C. Ai gjithashtu
do të përfshijë: ndreqës / ngarkues baterie - bateri plumbi të mbyllura seksioni i shpërndarjes (M.C.B. ose siguresa).

-

N ° 1 Sistemi UPS: Sistemi UPS do të projektohet për instalim në ambiente të
brendshme dhe i bërë nga fletë çeliku të pikturuar; i lidhur plotësisht në
blloqe terminale të veçanta, sistemi do të mundësohet nga paneli P.M.C.C dhe
do të sigurojë furnizimin e nevojshëm me energji "të sigurt" për pajisjet e
kontrollit dhe të instrumenteve. Struktura mbështetëse do të bëhet prej
llamarina të palosur për shtyp dhe me bulona.

➢ Sistemi i ndriçimit dhe bazat që do të përfshijnë:

•

Systems sistemet kryesore të ndriçimit të brendshëm / të jashtëm, të
mundësuar nga shpërndarja normale 400/230 V

•

System sistemi i ndriçimit emergjent i mundësuar nga gjeneratori i
emergjencave

•

Lighting ndriçimi i sigurisë i bërë me llamba fluoreshente me një burim
autonom të energjisë
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•

ngritjet e energjisë njëfazore dhe trefazore

•

Panels panele dritë nën-shpërndarje

•

Lighting ndriçimi i sinjalit të oxhakut në atmosferë

➢ Rrjeti tokësor

Rrjeti tokësor dhe mbrojtja ndaj shkarkimeve atmosferike: Rrjeti tokësor do të bëhet
me përçues bakri dhe do të përbëhet nga:
•

Rrjeti primar i tokës për rrjedhjet e tokës të rrymave të prishjes dhe për
barazimin e potencialeve të tokës; për këtë arsye do të kufizojë
ndryshimin e mundshëm në rast të një defekti toke dhe do të sigurojë
sigurinë e personelit si dhe lidhjen ekuipotenciale të të gjitha pjesëve
metalike të sistemit. Ai do të përbëhet nga përçues nëntokësorë dhe
çdo shufër tokëzimi, deri në pllakat e lidhjes në bazën e ndërtesave,
strukturave dhe makinerive të ndryshme. Rrjeti primar i tokës do të
jetë i tipit rrjetë.

•

Rrjeti sekondar i tokës do të përbëhet nga lidhjet midis rrjetit primar
dhe

pajisjeve

elektrike,

paneleve,

transformatorëve,

tabakeve

kabllovike, etj. Përçuesit e tokës do të jenë prej bakri dhe do të kenë një
mbështjellës të verdhë / jeshil PVC.
•

Do të sigurohet mbrojtje ndaj shkarkimeve atmosferike për zyra,
struktura, etj., Të cilat duhet të mbrohen në përputhje me parashikimet
e standardeve CEI 81.1

•

Përçuesit poshtë do të lidhen drejtpërdrejt me rrjetin primar të tokës
me ndërprerjen e organeve prerëse të kërkuara nga standardet CEI

•

Të gjithë kabllot do të jenë rezistente ndaj zjarrit sipas standardeve CEI
20-22 dhe me zhvillim të ulët të tymit dhe gazit toksik.

Furnizimi përfshin llojin e mëposhtëm të kabllove:
-

Kabllot e tensionit mesatar: lloji një ose tre pole

-

Kabllot e tensionit të ulët për qarqet e rrymës: tip unipolare ose
multipolare
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Në vend ndodhen qelizat MV të sistemit 20 kV dhe ato të sistemit 3.3 kV,
transformatori rritës TR01, transformatori TR02 dhe paneli i shpërndarjes dhe
furnizimit me energji elektrike për përdoruesit kryesorë dhe panelet lokale të
impiantit.
Në detaje ekzistojnë:
a) Komponentët e panelit QMT-01 të përbërë nga qelizat Merlin Gerin MT:
-

Qelizë 20 kV MV në mbërritje të ENEL;

-

Qelizat matëse 20 kV të kompletuara me CT dhe VT;

-

M.T. e vendosur brenda kabinës elektrike që përmban çelësin e rrymës së
transformatorit rritës TR01.

-

Transformuesi rritës rrëshire TR01 Tensioni 20 kV / 3.3 kV; Fuqia 4,000 kVA:
për përdorim në natyrë në një kabinet të veçantë metalik të pozicionuar
ngjitur me kabinën e ndërfaqes ENEL;

b) përbërësit e panelit QMT-02 MT 3.3 kV i përbërë nga qelizat MT marka Merlin
Gerin:
-

Qeliza MV 3.3 kV që arrin nga TR01;

-

Qelizat matëse 3.3 kV me CT dhe VT;

-

Qelizë MV 3.3 kV që vijnë nga Gjeneratori;

-

Qeliza e furnizimit me energji të transformatorit TR02;

-

Transformator ndihmës rrëshirë TR02 në ekzekutimin e brendshëm, tension
3.3 kV / 400V; Fuqia 800 kVA për furnizimin me energji të shërbimeve të
tensionit të ulët.

Me përjashtim të qelizës së furnizimit me energji TR01 MV e cila është pozicionuar
në nënstacionin MV dhe TR01 e cila është instaluar jashtë në afërsi të të njëjtit
nënstacion, të gjitha qelizat e tjera dhe transformatori TR02 ruhen në dy dhoma të
brendshme.
Duke marrë parasysh që këto janë pajisje elektrike që janë ekspozuar ndaj pluhurit
dhe lagështisë së ambientit, një kontroll i plotë i pastrimit dhe izolimit do të jetë i
nevojshëm para se të lëshohet në punë.
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➢

Sistemi i shpërndarjes F.M. 400 V

Sistemi elektrik i shpërndarjes FM 400 V i parashikuar në projekt nuk është ndërtuar.
Motori dhe panelet e kontrollit të shpërndarjes së energjisë (P.M.C.C.) janë pjesërisht
në vend në një depo të brendshme dhe pjesërisht në selinë e re të Ital Tractor Sud
S.p.A. gjithnjë në një depo të mbuluar. Vetë panelet nuk janë instaluar dhe janë në
kushte të drejta ruajtjeje.
Gjeneratori i emergjencave nuk është i pranishëm në vend, si dhe sistemi i rrymës së
drejtpërdrejtë dhe UPS-i. Ka disa kontejnerë me bateri prej të cilave, megjithatë, duke
pasur parasysh kohën e kaluar, do të jetë e nevojshme të kontrolloni gjendjen e
efikasitetit.
Rrjeti tokësor nuk është ndërtuar dhe nuk ka kabllo MV një ose tre pole në vend, as
kabllo LV për qarqet e energjisë, të tipit të vetëm ose shumë pol, dhe kabllot e
nevojshëm për lidhjet e instrumenteve dhe transmetimin e sinjalit.

Figura 10 Sistemi i shpërndarjes F.M. 400 V
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3.11 SISTEMI I MBIKQYRJES DHE KONTROLLIT
Impianti në tërësi (linja e gazifikimit, kaldaja e rikuperimit, turbogrupi, cikli termik
dhe sistemet ndihmëse) do të menaxhohen përmes një sistemi SRC të bazuar në
mikroprocesorë.
SRC përfshin mbikëqyrjen dhe monitorimin e logjikës dhe operacioneve të procesit,
tregimin e kushteve të funksionimit dhe një monitor për të njoftuar personelin
operativ për statusin e duhur të funksionimit të impiantit.
Ai gjithashtu lejon që operatori të kontrollojë manualisht sistemin nga dhoma e
kontrollit në rast emergjence dhe gjatë fazave të fillimit.
Në përgjithësinë e tij, sistemi do të kontrollojë drejtpërdrejt pajisjet dhe sistemet
e mëposhtme:
-

Kaldaja e rikuperimit

-

Cikli termik (qarku i ujit me avull, kondensat dhe ushqim)

-

Sistemi i kondensimitndërsa do të ndërfaqet përmes PLC-ve lokale me:

-

sistemi i kontrollit të gazifikuesit

-

Sistemi i trajtimit të gazrave të tymrave dhe sistemi i analizës së gazrave të
tymrave

-

sistemi i kontrollit turbogenerator

sistemi i kontrollit të paketave lokale të sistemeve ndihmëse
➢ Sistemi në thelb përbëhet nga:
-

Stacioni i procesit - Stacioni i procesit përbëhet nga kabineti i sistemit dhe
kryen të gjitha funksionet e kondicionimit të sinjaleve të rregullimit dhe
kontrollit të sistemit.

-

Stacioni i operatorit - Stacioni i operatorit ka si bërthamë qendrore një PC me
një monitor me ngjyra 17 "dhe printer me bojë me ngjyra dhe operon në një
mjedis WINDOWS si për komandimin ashtu edhe për kontrollin. Isshtë
krijuar për të lejuar operatorin një menaxhim dhe vëzhgim të lehtë dhe të
plotë të proceseve duke përpunuar dhe paraqitur në ekran në një formë të
qartë dhe bisedore për operatorin të dhënat e tërhequra nga stacioni i procesit
përmes një rrjeti të veçantë komunikimi. Stacioni i operatorit është gjithashtu i
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pajisur me mjete softuerësh që lejojnë të jetë gjithashtu një stacion inxhinierik
nëse është e nevojshme për të ndryshuar konfigurimin e sistemit. Stacioni i
procesit dhe stacioni i operatorit, megjithëse përbëjnë dy njësi të një sistemi të
vetëm kontrolli, veprojnë në mënyrë të pavarur në një mënyrë të tillë që të
sigurojnë kontroll automatik të sistemit edhe në rast të dështimit të stacionit
të operatorit.
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Figura 11 Plani i Situacionit - Projekti ideor
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Figura 12 Prerjet tërthore te fabrikës
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4.0 VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i
ndikimeve të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve teknologjike që kryhen
ne Impiantin për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k., tregojnë se deri te
kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kavantifikimi i tyre .
Ndikimet negative ne mjedis mund lajmërohen ne të gjitha fazat e zhvillimit të
projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative ne mjedis i
klasifikojmë ne tri perioda themelore dhe ate:
Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve negative ne mjedis duhet të bëhet për
fazën e ndërtimit të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin
e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k., për
fazën e zhvillimit të aktiviteteve punuese ne Impiatin për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne
mjedis pas përfundimit të aktivitetit punues ne Impiatin për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj
4.1 NDIKIMET NË AJËR
Gjatë fazës së ndërtimit të objekteve të Impiatit për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj nuk kemi ndotje të theksuar të ajrit. Ndotja e ajrit
ndodhë nga makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese, që nevojitën për
gërmimin e kanaleve, bazamenteve dhe transportimin e materialit ndërtimor,
ndotja nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese , ndotja nga pluhurat që
lirohen nga dheu i depozituar dhe bartja e dheut, gjatë realizimit të fazës së
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ndërtimit, gjatë realizimit të fazës së ndërtimit të objekteve të Impiatit për djegijen
e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne Impiatin për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, në kualitetin e ajrit në hapësirat
punuese dhe në rrethinën mund të ndikojnë: Pluhuri i cili lirohet dhe emitohet
gjatë procesit të zbrazjes së mbeturinabe komunale

në hapsirat operacionale .

Gazrat të cilët mund të lirohen si produkt i ngrohjes të reaktorit (furres
rrotulluese) pë realizimin e procesit të djegies se mbeturinave Komunale, dhe
për ngrohjen e hapësirave të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj gjatë stinës së dimrit. Gjatë djegies të naftës dhe gazit lirohen:
grimcat e ngurta, SO2, NOx, CO2, CO, CxHy, dhe Pb etj. Ndikimet nga djegia e
lëndëve djegse varen:nga përbërja e kualitetit të naftës , dhe gazit, tipit të
ndezësit dhe rregulluesit të flakës dhe ndezjes , prandaj nëse është përpjesëtimi i
lëndës djegëse dhe ajrit optimal atëherë në atmosferë lirohen gazrat më të pastra.
Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese, që
nevojitën për transportimin e lëndës së parë mbeturinat komunale. Ndotje e
ajrit ndodh nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet e udhëtimit. Ndikimi i tyre
në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet

klimatike –

meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin ne
fjalë.

“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.

45

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

4.2 NDIKIMET NË TOKË
Toka (dheu) si element themelor natyror është kusht ekologjik për rritjen dhe
ekzistimin e bimëve, toka është element për prodhimin e ushqimit dhe
ekzistimin e ekosistemit malor të cilët janë të nevojshëm për arritjen dhe mbajtjen
e bilancit ekologjik (produkimit dhe ndërtimit të materieve ) , posaçërisht për
mbajtjen e stabilitetit mjedisor.
Toka është e domosdoshme edhe për funksione teknike në ketë rast për
ndërtimin e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj
Gjatë fazës së ndërtimit të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj ndikim negativ në tokë paraqitet ne aspektin e humbjes së
sipërfaqes jo pjellore të tokës, mirëpo duke pasur parasysh pozitën ekzistuese të
lokacionit që e kem përmend ne pasuset e më sipërme dhe krahasimin e
përfitimet nga kjo sipërfaqe ky ndikim është i pa përfillshëm, ndikim negativ
në tokë paraqitet nga deponimi i dheut të gërmuar për kanale dhe bazamente, si
ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga materialet
ndërtimore gjatë fazës së ndërtimit, mbeturinat e ngurta komunale të cilat i
krijojnë punëtorët. Nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese. Ndikimet
nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve, nga mjetet e rënda maqinerike qe nevojitën për hapjen e kanaleve,
bazamenteve dhe ngarkimin e materialit të gërmuar, nga mjetet transportuese
që transportojnë materialin ndërtimor.
Gjatë fazës së realizimit të proceseve punuese në Impiatin për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, ndotja e tokës mund të ndodh nga
mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve
nga automjetet transportuese që nevojitën për transportimin e mbeturinave
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Komunale , ndikime negative në tokë paraqiten nga mundësia e derdhjes së
vajrave dhe yndyrave nga mirëmbajtja e pajimeve prodhuese dhe automjeteve
transportuese me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave
sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike, ndotje e dheut nga pluhuri i
cili lirohet dhe emitohet gjatë realizimit të procesit të djegijes se mbeturinave
Komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, ndotje ndodhë si pasojë e sedimentimit të ndotjeve
që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja e hapësirave
punuese dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse

nga ajri, kjo ndotje

njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë operimit në Impiatin për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj.
Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve prodhuese, mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga
proceset teknologjike të cekura më lart (ndikimet në ajër). Nga këto të dhëna
vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër Impiatit për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të
ndotura nga sipërfaqet operuese, konfiguracioni i terenit dhe nga sedimentimi i
ndotjeve prej ajrit në rrethin.
4.3 NDIKIMET NË UJË
Gjatë realizimit të procesit teknologjik te Impiantit për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin
Technology ” Sh.p.k., uji përdoret për ftohjen e këtij procesi, i gjithë sistemi
ftohet me uje dhe vazhdimisht pompa bie uje te ftohte dhe dergon ujin e ngrohtë
ne bazen pra keshtu e qarkullon ujin, prandaj sistemi i përdorimit të ujit është
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.

47

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

sisitem i mbyllur dmth. uji nuk shfrytzohet dhe nuk lirohet sasi e ujit gjat
realizimit të procisit të djegijes se mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj Ndikime negative në ujë mund të shkaktohen, nga
mundësia e derdhjes së derivateve dhe vajrave në tokë nga makinat ngarkuese
dhe transportuese që nevojitën për gërmimin e kanaleve, bazamenteve dhe
transportimin e materialit ndërtimor, gjatë fazës së ndërtimit, nga mundësia e
derdhjes së derivateve dhe vajrave në tokë, nga makinat transportuese për që
nevojitën për transportimin e lëndës së parë mbeturinat Komunale , ndikime
negative në ujë paraqiten nga mundësia e derdhjes se vajrave dhe yndyrave nga
mirëmbajtja e pajimeve prodhuese dhe automjeteve transportuese me derdhjen e
tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave
atmosferike. Ndotja e ujërave ndodh me larjen e pajimeve të punës dhe
hapësirave operacionale gjatë realizimit të proceseve teknologjike të Impiantit
për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
Ferizaj nga Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k. Ndikimet tjera më të theksuara
negative ne ujë janë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e
ujërave të ndotura me vajra dhe detergjente të përdorura në kuzhinë dhe
lavatriqet e ndryshme, derdhja e ujërave të zeza, nga larja e platos së auto
parkingut etj.
4.4 NDIKIMET NË FLORË DHE FAUNË
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës
mundë të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të madhe të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet operacionale të
kompleksit të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj kjo
do të thotë se kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve . Sipërfaqet
e lira të ngastrës për rreth fabrikës pas ndërtimit të Impiatit për djegijen e
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mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj do të mbillen me bimë dhe drunj
dekorativ.
Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga lokacioni ku
do të ndërtohet Impiati për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj,
fauna do të zhvillohet në lokacionin e përafërt që i përshtatet faunës.
Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Nga zhvillimi i aktivitetit te Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj në këtë lokalitet për shkak të pozitës gjeografike dhe largësisë nga
vendbanimet si që e kemi cekur në pasuset e më parme, nuk do të ketë nevojë të
bëhet ç’vendosja e asnjë ndërtese banuese e as ndërtesave tjera ndihmëse.
Zhvillimi i veprimtarisë për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj në
këtë lokalitet pak të zhvilluar, ka një rëndësi të veçante për popullatën e këtij
rejoni. Pronari i kompanisë,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj do të punësoj një
numër të punëtorëve, kryesisht nga popullata vendase. Prandaj si u cek më lartë
në aspektin social do të ketë ndikime pozitive.

4.5 NDIKIMET NGA ZHURMA
Zhurma, si element në Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të pajimeve për realizimin e procesit
teknologjik për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike nga makinat gjatë transportit të mbeturinave Komunale, mirëpo për
shkak të pajimeve teknologjike të cilat janë të vendosura mbrenda objektit të
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Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike
në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj si dhe atyre
transportuese që mirëmbahen dhe funksionaliteti i tyre do të kontrollohet
rregullisht, niveli i zhurmës do të jetë nën kufijtë e lejuar me standarde.
Me shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të standardeve të caktuara me
ligje dhe rregulla të aplikueshme maksimumi i zhurmës në burim duhet të jetë 90
dB. Niveli i zhurmës për zonat e banuara ne bazë të standardeve ndërkombëtare
është i caktuar 50 dB për kohën gjatë ditës, kurse gjatë natës niveli i zhurmës
duhet të jetë max. 45 dB.
Në vijim po e paraqesim në formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga
distanca.
Tabela 1 Kufijte e lejuar të zhurmës

Distanca (m)
Zhurma

10

50

100

500

90db-niveli për pajisje moderne

59

45

39

25

Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e
ndërtesave të banimit si dhe kapacitetin e pajimeve dhe numrin e mjeteve
transportuese që nevojitën për realizimin e procesit teknologjik në Impiatin për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj
nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj mund të konkludojm se kjo
fabrikë ne aspektin e zhurmës nuk do të ketë ndikime negative të mëdha në
njerëzit që banojnë dhe veprojnë në ketë lokalitet.
4.6 NDIKIMI NË MJEDIS NË RASTET AKSIDENTALE
Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe
mund të ndodhin në çdo kohë. Aksidentet mund të ndodhin ne fazën e ndërtimit
të Impiantit për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k., lëndimet e
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punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve ndërtuese, nga rrjedhjet e ndryshme të
lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së
gypave hidraulik, nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit
të materialit ndërtimor etj.
Gjatë operimit të Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj
ndotjet aksidentale mund të shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve
nga automjetet transportuese që nevojitën për transportimin e mbeturinave
Komunale , nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit të
mbeturinave Komunale, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve ne
Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj.
Nga mundësia e derdhjes së naftës prej automjeteve transportuese
Aksidentet mund të ndodhin nga mundësia e shkaktimit të zjarrit -zjarr do të
thotë çdo djegëje e pa kontrolluar që zhvillohet jashtë interesit shoqëror.
Sa i përket zjarrit mund të konstatojmë se realisht është e mundur por nuk do të
bëjmë ndonjë analizë detale mbi vlerësimin e rrezikut nga zjarri duke pasur
parasysh faktin se do të ekzistoj projekti kundër zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri si
dhe të gjitha masat preventive që duhet të ndermirën gjatë një aksidenti nga
zjarri. Në rastet e aksidentit nga zjarri ne lokacionin dhe rrethinën e Impiatit për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj
nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj mund të rrezikohet jeta dhe
shëndeti i njeriut si dhe mjedisi rrethues.
Në pajtim me nenet e rregullores mbi metodologjinë për vlerësimin e
rrezikshmërisë nga aksidenti kimik dhe nga ndotja e mjedisit ,masat përgatitore
dhe masat për eliminimin e pasojave (EPA) analiza e rrezikshmërisë bëhet në tri
faza:
•

Identifikimi i rrezikut
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•

Analiza e pasojave

•

Vlerësimi i rrezikut

Identifikimi i rrezikut nënkupton procesin e mbledhjes së të dhënave mbi
materiet e rrezikshmërisë në proces si dhe verifikimin e të gjitha pikave kritike të
procesit dhe stabilimenteve.
5.0 MARJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGËLIMIN
E NDIKIMEVE
Sipas vlerësimit të bërë mbi ndikimin e Impiatit për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, ndërtimi i Impiatin për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj me veprimtarinë kontinuele të sajë në lokacionin e
analizuar nuk rrezikon mjedisin nëse respektohen rekomandimet dhe ndermirën
masat adekuate të përshkruara ne këte raport të VNM-s për parandalimin apo së
paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit
jetësor, gjer ne vlerat kufitare të lejuara.
Me qëllim të zvogëlimit të ndikimeve potenciale negative në mjedis,
rekomandohet ndërmarrja e masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e
menaxhimit të rrezikut në kompleksin e objekteve të Impiatit për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj në rrethanat e rregullta dhe
të jashtëzakonshme.
5.1. MASAT E MARRURA PËR MBROJTJEN E AJRIT
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës
së ndërtimit të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj
duhet të merren këto masa: Gjatë punës me makina ngarkuese dhe transportuese
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të gjitha sipërfaqet manipuluese të stërpikën me ujë posaçërisht në kohra me
erëra dhe temperatura të larta. Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i
makinave ngarkuese dhe transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse
me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ.
Gjatë fazës të zhvillimit të aktiviteteve te Impiatit për djegijen e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj posaçërisht ne hapësirat e realizimit të djegijes se
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së
ajrit e cila ndodhë gjatë djegies së lëndëve djegëse, si që është cekur ne pasuset e
më parme Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k. do të instaloj

pajimet për

trajtimin e gazrave që lirohen nga procesi i djegijes e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj si që janë:
•

Cikloni (shpluhurimi centrifugal), me shkallë shpluhurimi rreth 80%;

•

Venturi me sistem te mbyllur te ujit.

•

Skruberi (shpëlarje me pika uji);

•

Filtri me kartrixh, i përbërë nga materialet sintetike që rezistojnë
temperatura të larta (200oC).

Ne fazën e pare te pastrimit behet ndarja fizike përmes peshave specifike dhe
funksionimit te ligjit te gravitetit. Gazrat te cilat lirohen njëherazi janë edhe
bartës-nxjerrës te pluhurave te mundshme te cilat janë me përbamës të lëndës
djegse. Këto gazra dhe këta pluhura futen ne tubacionet e filtrimit për shkak te
fuqisë se ventilatorit i cili i terhjek gazrat. Ky proces i ndaljes se grimcave te
mundshme behet me ndihmën e një cikloni - komore e cila e ka rolin e ciklonit .
Kjo Komore për shkak se gazrat lirohen me temperaturë jo të mëdha ndërtohet
nga metali. Ne ketë komore gazrat futen ne pjesën e sipërme te lartësisë se saj
dhe me ndërtimin e mureve i jepet drejtimi gazrave ne drejtim te daljes se sipër
te komores, ku me qe rast formohet një rrotacion i grimcave te pluhurit te cilat
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janë me te renda se gazrat dhe ato mbesin ne fund te komorres-ciklonit i cili ka
përfundim konik. Pastrimi i ciklonit behet përmes te hapjes ne pjesën fundore te
tij. Faza e dyte e pastrimit te gazrave zhvillohet e pajisjen e quajtur Venturi.
Venturi është pajisje ne te cilën zhvillohet me tepër se një proces ku ne baze te
procesit edhe pajisja ka marre emrin. Ne Venturi zhvillohen tri procese shume te
rëndësishme me ndihmën e ujit i cili qarkullon ne qark te mbyllur. Procesi i pare
është larja e gazrave me ndihmën e ujit, procesi i dyte grumbullimi i grimcave te
mundshme te pluhurit te cilat i kane ikur ciklonit dhe procesi i trete është ulja e
temperaturës se gazit para futjes se gazit ne filtra. Filozofia e venturit është e
ndërtuar ne rrymimin e ajrit dhe përzierjen e ajrit me ujë. Rrymimi i ajrit arrihet
përmes ngushtimit konik te cilin e ka pajisja si dhe me tërheqjen e gazrave
përmes ventilatorit i cili është i montuar ne fund te kanalit te ventilimit, do te
thotë pas filtrave. Ne këtë ngushtim lëshohet uji me sasi prej 4-10 litra për metër
cub te gazit te gjeneruar. Meqenëse se gazrat kalojnë neper pjesën e ngushtuar
konike me një shpejtësi shume te madhe ne ketë pjese vjen edhe deri te përzierja
e gazrave me ujë. Ne ketë faze ne ujë derdhen lende te ndryshme kimike
varësisht prej llojit te gazrave te krijuar.
Ne procesin tone ne do te përdorim NaOH i cili shërben për shpëlarjen e
garzave te mundshëm te liruar si CO dhe SO2 përmes proceseve kimike ne
vazhdim , 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
Procesi i trete është ulja e temperaturës se gazrave te liruar. Venturi ka aftësi te
uljes se temperaturës se gazit deri ne 80 grade celsius ne dalje nga venturi
varësisht nga sasia e ujit e cila futet ne kokën e venturit.
Faza

përfundimtare

e

trajtimit

te

gazrave

janë

filterat

me

cartrixh

(thasë) të përbërë nga materialet sintetike që rezistojnë temperatura të larta
(200oC). Filtrat me kartrixh janë arritja përfundimtare ne teknologjinë e filtrimit
te ajrit përmes materialeve te depërtueshme. Parametër me rëndësi te ceket është
puna e filtrave kontrollohet nga termometri i cili lejon temperaturën e gazrave
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deri ne 200 grade celsius, nëse temperatura është me e madhe atëherë rritet sasia
e ujit e cila futet ne venturi. Nëse temperatura është shume e larte atëherë vjen
deri tek dëmtimi i filtrave , ku me dëmtimin e filtrave vjen deri tek humbja e
vacumit negativ ku me humbjen e vacumit negativ ndërpritet puna e brenerit
Filtrat kane kapacitetin 4 here me te madhe se sa sasia e gazrave e cila lirohet nga
procesi teknologjik. Këta filtra kane aftësi te filtrimit te gjitha grimcat e
mundshme te cilat i kane ikur venturit ne madhësi deri ne 0.03 mikron.
Gjithashtu naltësia e tymtarit do të jetë e madhe 10m-12m për rregullimin e mbi
presionit dhe shpërndarjen e gazrave tymues ne hapësirë sa më shumë. Për të
parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit
teknologjik të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj
përpos masave të lartë cekura duhet ndërmarr edhe këto masa: Ne hapësirat ku
realizohet procesi i djegijes se mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, depot dhe
hapësirat ku bëhet deponimi i mbeturinave Komunale duhet ber instalimin e
sistemit të ventilimit. Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve
posaçërisht stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. Duhet të
bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve dhe sistemit të ventilimit që do të
instalohet për zvogëlimin e pluhurit me filtër. Duhet të bëhet kontrollimi i
rregullt i pajisjeve për trajtimin e gazrave dhe sistemit te ventilimit pjesët e
dëmtuara të ndërrohen.
Ne hapësirat e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj me
qëllim të eliminimit të erërave -kundërmimeve të ndryshme duhet ber vendosja e
ventilatorëve, me qëllim që të bëhet ventilimi i hapësirave prodhuese , prandaj ne
njërën ane të murit do të vendosën ventilatorët me biofiltër për pastrimin e ajrit ,
kurse ne anën tjetër të murit do të vendosen hapjet për hyrjen e sasisë së ajrit të
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pastër aq sa është

nxjerrur me anë të ventilatorëve, gjithashtu aroma e

pakëndshme do të zvogëlohet përmes ajrimit artificial përmes dritareve të
vendosura në objekt. Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i pajisjeve për trajtimin e
erërave të pakëndshme dhe sistemit te ventilimit

pjesët e dëmtuara të

ndërrohen.
Në kushtet e udhëheqjes së procesit teknologjik të Impiatit për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj, sipas normave të projektuara dhe me
kontroll të mirëfilltë të pajisjeve për filtrim nuk ekziston rreziku që ndotja e ajrit të
jetë mbi vlerat maksimale të lejuara të materieve ndotëse të caktuara si pas
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne
ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes dhe normave të caktuara nga
legjislacioni i BE. Kompania duhet e bëj vendosjen e pajimeve për matjen pluhurit
dhe gazrave që lirohen gjatë proceseve në Impiantin për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj , pas lëshimit ne punë të Impiatit për djegijen e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj duhet të bëhen matjet e cilësisë të
ajrit, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk duhet të jenë më të larta se vlerat
e caktuara si pas Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat
e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes. Vlerat e fituara ne
bazë të matjeve duhet të dorëzohen ne Ministrin e Ekonomise dhe Ambientit,
intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore dhe ne bazë
të marrëveshjes me Ministrimbientit
5.2. MASAT E MARURA PËR MBROJTJEN E TOKËS
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës
së ndërtimit të Impiantit për djegien e mbeturinave komunale dhe përfitimin e
energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k. duhet të
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merren këto masa: Dheu i mbetur nga hapja e kanaleve dhe e bazamenteve,
duhet të shfrytëzohet për rrafshimin dhe planifikimin e terrenit i cili duhet të
mbillet, pjesa tjetër e dheut duhet të dërgohet ne deponin regjionale. Si masë
tjetër për mbrojtjen e tokës rekomandohet që në kohëra kur ka të reshura
atmosferike të mos punohet me makina të rënda, me qëllim të mos ngjeshjes në
masë të madhe të tokës.
Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga materialet ndërtimore duhet
të klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, dhe të deponohen në vende të
posaçme, ato të cilat nuk përdoren dhe shitën për nevoja komerciale duhet të
dërgohen

ne

deponin

regjionale.

Mbeturinat

e

ngurta

komunale

të

grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të
pajisur me kapak për mbulim, kontejnerët duhet të sigurohen për deponimin e të
gjitha llojeve të mbeturinave të klasifikuara ne bazë te rregullave dhe kushteve
të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060

pas mbushjes së

kontejnerëve përmes ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto
mbeturina të dërgohen në deponin e qytetit. Vaji i makinave ngarkuese dhe
transportuese që nevojitën për ndërtimin e Impiatit për djegijen e mbeturinave
Komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për
mos depërtimin e tyre në tokë , vajrat duhet të deponohen në enë të posaçme
, dhe pastaj të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin dhe
riciklimin e vajrave të përdorura.
Gjatë fazës së operimit të Impiatin për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në
tokë duhet marrë këto masa mbrojtëse: Te tëra hapsiart ku bëhet deponimi i
mbeturinave Komunale, sipërfaqet ku do të vendoset vija teknologjike- Impiati
për djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në
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Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj duhet të mbulohen me
beton dhe të izolohen. .
Të tëra sipërfaqet operacionale jashtë objekteve ndërtuese dhe objekteve
përcjellje për realizimin e procesit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj duhet të asfaltohen dhe izolohen. Duhet ber asfaltimin dhe
izolimin e sipërfaqeve të rrugëve dhe parkingut të automjeteve me qëllim që të
pengohet ndotja e tokës nga derdhja eventuale e vajrave dhe derivateve nga
automjetet transportuese dhe automjetet e parkuara në parking.
Duhet të vendosen kontejnerët adekuat të pajisur me kapak për deponimin e
mbeturinave komunale, dhe enët adekuate për deponimin e mbeturinave tjera
dhe të ambalizhimit. Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa
betonuara dhe asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të
ajrit nga ndotjet me erëra kundërmuese dhe për çështje vizuale.
Duhet e tërë siperfaqja e Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj të thuret me rrethoje per te mos hyre personat e pa autorizuar.

5.3. MASAT E MARURA PËR MBROJTJEN E UJIT
Edhe pse ne procesin teknologjik te Impiantit për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
Technology ” Sh.p.k., nuk lirohen ujera të ndotura teknologjike, por ndotja
ndodh si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme, ne hapësirat punuese në
Impiantin për djegien e mbeturinave Komunale dhe përfitimin e energjisë
elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k., prandaj duhet
ndërtuar kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të
ndotura nga tëra sipërfaqet punuese të Impiantit për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin
“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.
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Technology ” Sh.p.k., nga sipërfaqet punuese nga sipërfaqet ku bëhet deponimi i
mbeturinave Komunale , sipërfaqet ku do të vendoset vija teknologjike, ujerat e
grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura duhet të dërgohen për trajtim në
sedimentues dhe seperator për pastrimin e ujërave të ndotur me grimca të ngurta
dhe

me vajra e yndyra të ndryshme, Separatori duhet ndërtuar sipas

standardeve dhe ne bazë të përmasave dhe përshkrimit të dhanura ne projektin
kryesor të ndërtimit të Impiatit për djegijen e mbeturinave komunale dhe
përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania ,,Nin Technology ”
Sh.p.k.Ferizaj, për ndërtimin e seperatorit të vajrave dhe yndyrave. Seperatori
duhet në mënyrë të sigurt dhe kualitative të bëj ndarjen (seperimin) e yndyrave
dhe vajrave nga ujërat e ndotura. Seperatori i vajrave për mes mureve ne
disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe vajrave nga ujërat e
ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës duhet
të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorve.
Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike që janë te parapara me rregullore
dhe normative ne fuqi. Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të mundë
të kontrollohet rregullisht ne mënyrë vizuale uji i cili pastrohet dhe të merren
mostrat e ujit i cili pastrohet. Përpos sistemit të gypave duhet të ndërtohet edhe
sistemi i ujë mbledhësi rreth e përqark rrugëve dhe parkingut të automjeteve dhe
sipërfaqeve operacionale për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë
në pusin sedimentues. Pusi sedimentues duhet të ndërtohet për sedimentimin e
thërrmijave të ngurta. Pas trajtimit në pusin sedimentus uji orientohet për
trajtim të mëtutjeshëm në seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur nga
derivatet dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet operacionale, nga pajimet e
punës, e pasandaj ujërat e trajtuara në seperator të lëshohen në recipient.
Duhet rregullisht të pastrohen puset sedimentuese dhe seperatori.
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Ujërat zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet ndërtuar me
tri komora (hapsira), para lshuarjes së ujërave ne recipient duhet patjetër të
dezinfektohen me natrium hipoklorit për mes klorinatorit që duhet ndërtuar.
Seperatori i vajrave dhe gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e
licencuara. Skemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura eshte paraqesim
si më poshtë.
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale
Ujërat e zeza

Seperatori I
Vajërave

GROPA
SEPTIKE

Pusi
Kontrullues

Mostrimi

Recipienti
Figura 13 Trajtimi I ujërave të ndotura

Ne shemën ne vijim është paraqitur gropa septike me puesetat kontrolluese dhe
pusin filtrues.
Puseta kon trolluese
e kanalizimit

Prerja "1-1"

Pusi filtrues me
diamet er 2.0m

Dheu i hed hur

Folie pla stike
Zhavor d=3 c m

Prerja "2-2 "

Figura 14 Gropa septike - Projekti ideor

“NIN TECHNOLOGY” SH.P.K.

60

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Seperatorin për trajtimin e ujërave të ndotura me yndyra dhe vajra duhet
ndërtuar sipas standardeve Din 4040 dhe Din 4041.
Efektet e largimit të yndyrave janë gjer ne 92%. Madhësia dhe dimensionet e
seperatorve caktohen ne bazë të sasisë së ujërave që duhet trajtuar apo ne bazë të
numrit të racioneve të përgatitura gjatë ditës , ne rastin konkret preferohet
seperatori me kapacitet 3 (l/sec).
Konstruksioni i seperatorit që vendosen jashtë objektit ndërtohet nga çeliku
kualitativ jo korodues. Ne tabelën ne vijim po i japim parametrat dhe
dimensionet e disa seperatorve standard.
Tabela 2 parametrat dhe dimensionet e disa seperatorve standard

Seperatori

Gjatsia Gjërsia Lartësia Lartësia e Hyrja

Dalja Gypi Rrjedhja

Volumi (l) L (mm) B (mm) H (mm) Përgji. h H (mm) D (mm) ØD

Q (l/s)

800 l

1500

750

800

1300

620

675

Ø100

1,5

1200 l

1500

850

1000

1500

620

675

Ø100

2,2

2000 l

2000

1000

1100

1600

635

700

Ø100

3,0

2500 l

2500

1000

1200

1700

670

750

Ø125

6,0

3500 l

2750

1100

1200

1950

910

990

Ø150

10,0

5000 l

3000

1250

1300

2050

950

1050

Ø200

20,0

6000 l

3500

1300

1350

2100

1000

1125

Ø250

30,0

10000 l

4500

1500

1500

2250

1000

1125

Ø300

40,0

20000 l

6000

2000

2000

2750

1115

1270

Ø300

80

Ujërat nga separatorët dhe gropa septike nuk guxojnë të lëshohen në recipient
apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë vajra dhe yndyra mbi
vlerat e përcaktuara me Udhëzimi administrativ.Nr.30/2014 përkushtet,
mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në
rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor
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Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitare bëhet nga sistemi i
ujësjellësit, kurse furnizimi i ujit që shfrytëzohet për larjen e platos manipuluese,
për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, për pajimet për zjarrfikje do të bëhet nga
pusi i thellë që duhet hapur nga pronari.
5.4. MASAT E MARURA PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA
Duke i pasur parasysh se proceset teknologjike të Impiantit për djegien e
mbeturinave Komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k., pothuajse të gjitha proceset kryhen në
hapësira të mbyllura prandaj mundë të konstatojmë se niveli zhurmës nuk ka
ndonjë ndikim të theksuar ne mjedis nga realizimi i projektit të planifikuar.
Mirpo për të qenë të bindur në këte konstatim duhet të bëhen matjet e zhurmës
në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet
bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga
matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku
jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të
merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas
rregullave në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.
5.5. MASAT E MARURA PËR MBROJTJEN NGA RREZIQET
AKSIDENCIALE
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.
Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.
Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve
tjera kimike.Të merren të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të
naftës dhe vajit për ngrohje (mazutit) nga rezervarët si dhe pajimet prodhuese .
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Të merren të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.
Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të
bëhet aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata
aksidentale.. Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në Impiatin për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj
nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj. E tërë sipërfaqja e Impiatit për
djegijen e mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj
nga Kompania ,,Nin Technology ” Sh.p.k.Ferizaj duhet të rrethohet me mur
statik.
6.0 MARJA E MASAVE REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË
PROJEKTIT
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së Impiantit për djegien e mbeturinave
komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga Kompania “Nin
Technology ” Sh.p.k., kjo varet nga pronari se sa do të vazhdoj me këtë projekt.
Objektet ekzistuese të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platot nga
betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi regjionale .
Të gjitha mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të inerteve që ekzistojnë ne
sipërfaqet e lokacionit si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet të
largohen dhe të bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi
të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese
të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet
një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre
sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të
dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu
kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të
përafërt me ambientin rrethues, dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat
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kultivohen ne rrethin të lokalitetit, dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij
projekti në ekosistem.
7.0 PROGRAMI I MONITORIMIT
Ndikimet direkte nga ndërtimi dhe aktiviteti i Impiantit për djegien e
mbeturinave komunale dhe përfitimin e energjisë elektrike në Ferizaj nga
Kompania “Nin Technology ” Sh.p.k., bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis
janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë. Këto ndikime janë relativisht minimale
në mjedis pas marrjes së masave për zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të
tilla mund të monitorohen. Për këtë arsye parashihet një program monitorues
për të gjitha shkarkimet. Monitorimi i ajrit dhe ujit duhet të bëhet me marrjen e
mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në
Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit sipas kërkesës së tyre.

8.0 RAPORTIMI
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë ,,Nin
Technology ” Sh.p.k.Ferizaj së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti
paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të
cilat do të raportohen autoriteteve përkatëse sipas kërkesës së tyre , komunitetit
lokal brenda komunës dhe në Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit sipas
kërkesës së tyre.
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