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1.0. Hyrje
Në kuadër të aktiviteteve për marrjen e Pelqimit Mjedisor të Fabrikës për prodhimin
e shtyllave të betonit në Volljakë, komuna e Klinës, Fatmir Kuçi drejtor i kompanisë
Newco Mirusha

L.L.C. rruga Brigada 123 Suharekë, ka bërë përgatitjen e

dokumentacionit për fillimin e hartimit të Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis për fabrikën për prodhimin e shtyllave të betonit në Volljakë, komuna e
Klinës.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis paraqet një dokument të rëndësishëm
dhe të domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor, si dokument i nevojshëm për
marrjen e Lejes Mjedisore të fabrikës gjegjsisht lejës për prodhimin e shtyllave të
betonit në Volljakë, komuna e Klinës. Me qëllim që të identifikohen dhe analizohen
ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë së fabrikës për prodhimin e shtyllave të
betonit duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e
mjedisit në lokacionin ku ushtrohet kjo veprimtari.
Në raportin e VNM-s do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të
mjedisit në lokalitetin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të
betonit , si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe
karakteristikat inzhinjeriko - teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit,
nga ana tjetër, shtrohet nevoja për hartimin e Raportit të VNM-së

ku do të

përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante që mund të paraqiten në relacionin
fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit dhe mjedisi, duke mos anashkaluar
edhe ndikimet kumulative në rrethinë 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 vlerësimit të ndikimit në mjedis janë marrë për bazë
ndikimet në mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimeve, gjatë fazës të
realizimit të procesit teknologjik të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit
dhe pas përfundimit të aktivitetit të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit,
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kurse ndikimet në mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimev gjatë
fazës të ndërtimit të objektit të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit, nuk
do të merren për bazë sepse në kohen kur po hartohet Raporti i VNM-s, ka qen e
ndertuar fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit, duhetë cekur se fabrika për
prodhimin e shtyllave të betonit të kompanisë Mirusha ka qenë kompani Shoqrore
e cila është privatizuar – qirambajtje për 99 vite.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Raporti i VNM-s përfshin indentifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin
e ndonjë aksidenti ambiental gjatë funksionimit të fabrikës për prodhimin e
shtyllave të betonit , edhe atë :
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin e
ndikimeve negative gjer në kufijtë e lejuar.

2.1. Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar dhe funksionon
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton te gjitha
procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM-së .
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 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.
Si bazë themelore për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis të
fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit

në Volljakë, komuna e Klinës, të

kompanisë Newco Mirusha L.L.C. Suharekë , janë shfrytëzuar :


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
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Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



Ligji për minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163



Ligji Nr. 04/L-158 për ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për minierat dhe
mineralet



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160



Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147



Ligji për Mbeturina



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233



Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012



Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe

Nr. 04/L-060

vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit
publik dhe në trupin ujor.
 Udhëzimi Administrativ Nr. (QRK) Nr. 07/2021, për rregullat dhe normat e
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.


Udhëzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga
burimet e levizëshme të ndotjes ( 08/2016).



Udhëzimi administrativ për vlerat kufitare të emisioneve të materieve
ndotëse në tokë ( 11/2018).

Duke u nis nga fakti se një pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e
mjedisit nuk është përfshirë në rregullativat e tanishme prandaj për nevoja të këtij
raporti është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare,
direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s.
b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos legjislacionit në
fuqi të lartë cekur, janë shfrytëzuar edhe :
1. Projekti kryesor i ndërtimit të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit
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2. Qertifikata e biznesit
3. Ҫertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
4. Kopja e planit të parcelës
5. Vërtetimi Urbanistik nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit,
Komuna e Klinës
2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për fabrikën
për prodhimin e shtyllave të betonit 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 ku është i
ndërtuar objekti i fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit.



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 ku është i ndërtuar objekti i fabrikës për
prodhimin e shtyllave të betonit

.

Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.
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3. 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.

3.1. 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 lokacionit ku ekziston fabrika për prodhimin e
shtyllave të betonit, 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.
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

Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike
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Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të caktuara,
që ne esencë kanë rëndësi të dorës së parë në 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. 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 fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit

ne hapësirën konkrete.

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është ndërtuar objekti i fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin
e shtyllave të betonit

te kompanisë Newco Mirusha L.L.C. Suharekë , gjendet

ne Volljakë komuna e Klinës, konkretisht ne anën e djathtë të rrugës magjistrale
udhëkryqi i Klinës - Gjakovë (M9-1) në distancë nga kjo rrugë mbi 300m.
Komuna e Klinës, shtrihet në anën perëndimore të Kosovës, përkatësisht në pjesën
verilindore të Rrafshit të Dukagjinit. Kufizohet me shtatë komuna ‐ në veri kufizohet
me Istogun, në lindje me Skenderajn dhe Drenasin, në jug me Malishevën,
Rahovecin dhe Gjakovën, ndërsa në perëndim me Pejën.
Objekti i Fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e shtyllave të betonit

e

kompanisë Newco Mirusha është e ndërtuar në pjesën e ngastrave kadastrale nr.
P-71010010 - 00020 - 0, P-71010010 - 00021 – 0 dhe P-71010010 - 00022 - 0,
numri i lëndës së Çërtifikatës 12 – 3749 - 21, vendi i quajtur Lajthisht, zona
kadastrale Volljakë, komuna e Klinës, ngastrat e lartë cekura janë te evidentuara si
shoqrore në emer të

Newco Mirusha Qirambajtje 99 vite, që dëshmohet me

Çertifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme dhe kopje të planit të lëshuar
nga Agjencia Kadastrale e Kosovës – Ministria e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor
dhe Infrastrukturës.
Sipërfaqja ku është i ndërtuar objekti i fabrikës për prodhimin e shtyllave të
betonit, është një hapësirë me sipërfaqe të rrafshët, ekzistonë ne zonë industriale,
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sepse ky objekt ka qenë i ndërtuar edhe para viteve të 90 në këte lokacion kanë
ekzistuar edhe objektet tjera industriale .
Në afërsi të objekti i fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit, nuk ndodhen
objekte të banimit por vetëm industriale, në distancë prej 100m gjendet baza e
asfaltit e pastaj ne distancë prej 200m gjendet seperacini për prodhimin e
fraksioneve të rërës dhe zhavorit.
Fabrika prodhimin e shtyllave të betonit kufizohet si në vijim:
Në perëndim kufizohet me lumin Drini i Bardh në distancë prej 70m, e pastaj
gjenden ara të mbjella me të lashta periodike e pastaj gjenden objektet e banimit
më të aferta në distancë mbi 400m.
Në jug kufizohet me ara të mbjella me të lashta periodike.
Në lindje kufizohet me siprfaqe të mjellura me pem – pemishte , pastaj rrugë lokale,
djerrin e mbuluar me therra dhe kaqube dhe objektet e administrates ish ndërmarjes
Volljaka, në distancë mbi 260m, pastaj gjendet një autoservis në distancë prej
300m , rruga M9-1 gjendet në distancëmbi 300m e në anën e kundert gjenden
objekte afariste dhe industriale si objekte hoteliere-restorante , qendra të
automjeteve mbeturinë baza të betonit.
Në veri në distancë prej 100m gjendet baza e asfaltit e pastaj ne distancë prej 200m
gjendet seperacini për prodhimin e fraksioneve të rërës dhe zhavorit.
Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global

të

gjendjes ekzistuese të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të mundshme negative
gjatë realizimit aktiviteteve në fabrikën për prodhimin e shtyllave të betonit.
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe
për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se kemi
të bëjmë me një projekt që mund të ketë ndikime të theksuara ne mjedis.
Lokacioni ku është e ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e
shtyllave të betonit shihet në pjesët e hartave topografike në vijim.
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Në fotot në vijim shifen objektet e lartë cekura që gjenden në rrethin të lokacionit
ku është e ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e shtyllave të
betonit.
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3.3. 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.
Komuna e Klinës përfshinë një sipërfaqe prej 308.8 kilometra katrorë.
Administrohet nga 9 zyra vendore dhe ka 54 vendbanime, ndërsa qyteti i Klinës
është qendër komunale, sipas të dhënave paraprake nga regjistrimi i fundit (2011)
nga ESK komuna e Klinë ka 38200 banorë, ku 11200 jetojën në diasporë.
Pozita gjeografike dhe kushtet klimatike janë të volitshme për zhvillimin e bujqësisë:
kultivimit të kulturave bujqësore, perimeve, pemëve si dhe zhvillimin e blegtorisë,
shpezëtarisë dhe bletarisë.
Nëpër Klinë kalon rruga magjistrale Prishtinë ‐

Pejë (dukë përfshirë edhe

kryqëzimin për Gjakovë), rruga regjionale Klinë ‐ Skenderaj ‐ Mitrovicë dhe rruga
regjionale Klinë ‐ Istog ‐ Pejë. Nëpër komunën e Klinës kalojnë edhe vijat
hekurudhore Fushë Kosovë ‐ Klinë ‐ Pejë dhe Fushë Kosovë ‐ Klinë – Prizren.
Lidhjet rrugore dhe hekurudhore që kalojnë nëpër territorin e Klinës, përveç që e
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lidhin Klinën me qendrat tjera në Kosovë, mundësojnë edhe lidhje të mëtejme me
qendrat në rajon, duke qenë një potencial i rëndësishëm .
Volljaka është fshat emri i të cilit është i njohur për shkak të minierës së boksitit që
gjendet në afërsi të saj, në anën veriperëndimore. Është fshat kryesisht i
përmbledhur që shtrihet në terren të valëzuar, në lartësi mbidetare 510 ‐ 540 m.
Qasja në fshat bëhet nga rruga regjionale për Gjakovë, ndërsa distanca rrugore
nga kryqëzimi i rrugës regjionale me rrugën magjistrale Prishtinë ‐ Pejë është rreth
6.5 km. Ne lokacionin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të
betonit nuk ndodhen objekte të banimit, objektet më të afërta të banimit gjenden
në distancë mbi 400m, duke pasur parasysh lIojin e aktivitetit si dhe madhësinë e
fabrikës prodhimin e
prodhimin e

shtyllave të betonit, në pikëpamje mjedisore, fabrika për

shtyllave të betonit

nuk do të ketë ndonjë ndikim relevant në

popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një pjesë e komunitetit janë të
punësuar në fabrikë për kryrjen e aktiviteteve për prodhimin e shtyllave të betonit.
3.4. Karakteristikat gjeologjike dhe gjeomorfologjive të terenit
Me që fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e shtyllave të betonit

janë

të ndërtuara atëherë nuk duhet të bëhen hulumtime gjeomekanike të cilat do të
përdorën për përgatitjen e llogarive statike të fundimeve (themeleve) të objekteve
të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit

.

3.5. Infrastruktura ekzistuese
Në afërsi të lokacionit ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të
betonit ka lidhje mjaft te mira komunikacioni, në distancaë 100m gjendet vija
hekurudhore Fushë Kosovë ‐ Klinë – Prizren,

si dhe në distancaë mbi 300m

gjendet rruga regjionale M9-1 kryqzymi i rruges Prishtinë – Pejë për Gjakovë e cila
e lidhë lokacionin e fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit me tër rrjetin rrugor
të Kosovës e ma gjër, furnizimi me energji elektrike i fabrikës për prodhimin e
shtyllave të betonit, bëhet përmes rrjetit elektrik dhe trafos private, që e ka ndërtuar
pronari i kompanisë.
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3.6. Gjendja hidrologjike
Veçoritë hidrogjeologjike të lokacionit ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e
shtyllave të betonit, janë të thjeshta. Morfologjia, ndërtimi gjeologjik, tektonika janë
faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave sipërfaqësor dhe ato nën
tokësor.
Në afërsi të lokacionit ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të
betonit, kalon lumi i Drini i Bardhë i cili gjendet në distancë mbi 70m nga objekti i
fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit .
Nëpër Klinë kalojnë pesë lumenj: Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, Klina, Mirusha
dhe Lumi i Istogut.

.

Lumi Drini i Bardhë është lumi kryesor i Rrafshit të Dukagjinit. Sipërfaqja e pellgut
të këtij lumi është S=4.360 km³. Banorët e kësaj treve ujin e këtij lumi i përdorin
për shumë qëllimi si për: furnizim me ujë të pijës, por më së shumti e përdorin për
ujitjen e tokave. Lumi Klina është degë e majtë e lumit Drini i Bardhë. Sipërfaqja e
pellgut të këtij lumi është S=423 km³. Lumë tjetër me rëndësishëm në komunën e
Klinës është: Lumi Bistrica e Pejës që është degë e djathtë e lumit Drini i Bardhë
që derdhet në Dri të Badhë në afërsi të Zajmit. Lumi Istog‐ dega e majtë e lumit
Dri i Bardhë. Ky lumë ka një gjatësi të voglë nëpër komunën e Klinës dhe derdhja
e tij bëhet në komunën e Klinës. Lumenjtë e vegjël si lumi i Jashanicë, lumi i
Renocit, proi i Volujakës,etj janë lumenj me tipare karakteristike për përroskat
malore, që dmth lumenj të vegjël, me oscilime shumë të mëdha të sasisë së ujit
gjatë vitin. Gjatë kohës së thatë në shumicën e këtyre lumenjve ka shumë pak ujë
ose nuk ka ujë fare, kurse gjatë kohës me reshje shpesh ndodh që të ketë vërshime
lokale.
3.7. Flora dhe Fauna
Ndikimi i fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit

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 rajoni janë ndryshimet intensive si pasojë e
veprimtarisë së njeriut.
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Në lokacionin ku është ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit

,

si dhe hapësirat ku janë të ndërtuar objektet tjera industriale flora dhe fauna nuk
ekzistojnë, sepse për shkak të ndërtimeve të objekteve industriale flora është
shkatërruar, nuk ekziston bimsi me te mbjellura me të lashta periodike bujqësore.
Mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet projekti dhe
ate jashtë objekteve industriale, ekzistojn siperfaqe –ara të mbjellura me kultura
periodike bujqësore, si dhe të gjitha pemët frutore të grupit faror dhe atyre
bërthamore.
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se
në lokacionin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit ,
nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me
funksionimin e fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit .
Fauna - Peshqit të cilët lajmerohën në këto ujëra janë : bërcaku, ngjala, mustaku,
trofta e danubit dhe trofta projesh ne ujërat e Drinit të Bardhë ,përveq peshqive ka
edhe gaforre, bretkoca dhe breshka.

Nga kafshët shtëpiake në këtë territor

kultivohen gjedhet,kuajt, berret, derrat dhe shpezët shtepiake. Begatshmeria e
pyjeve lisore ka ndikuar që ky territor të jetë i pasur me derra të egër dhe dhi të
egra. Përpos këtyre ne këtë territor lajmërohen vjedullat, ketri, ujqit, vidrat dhe
kaprojt, nga shpezet lajmerohen: qukapikëthi i larmë, bilbili, kukuvajka, thëllënza,
fazani, kumrija, krahëthata dhe mullizera . Shpezët sezonale të këtij territori janë
gjeraqina, shkurtëza , borsi, gushkuqja, çyqja etj
3.8. Klima
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore
dhe vjetore, ёshtё klimë kontinentale. Temperatura mesatare e ajrit ne Klinë është
10.8˚C. Në korrik arrihet temperatura maksimale absolute prej 37.6˚C ndërsa ne
shkurt temperatura minimale absolute prej ‐11,8˚C. Amplituda mesatare është
46,1˚C.
Vlera mesatare vjetore e të reshurave në Klinë është 540.0mm, të reshurat më të
mëdha janë në muajin tetor ndërsa të voglat më janar dhe shkurt. Numri i ditëve
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në vit me të reshura Periudha e lajmërimit të borës është kryesisht prej muajit
nëntor deri në prill. Është me rëndësi të thuhet se ky rajon për shkak të ndikimit të
mediteranit i cili depërton me anë të lumit Drini i Bardhë ,klima është mjaft e butë
dhe nuk ka variacione karakteristike ekstreme në temperaturë të ajrit gjatë vitit.
3.9. Erërat
Në lokacionin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit ,
për shkak të konfiguracionit e posaçërisht pozitës gjeografike më së shumti janë të
përfaqësuara erërat veriore.
Me intensitet më të madh të shpejtësisë paraqiten erërat veriore, veri perëndimore
si dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet më të vogël.
3.10. Karakteristikat sizmike
Në territorin e komunës së Klinës janë vërejtur thuaja se të gjitha dridhjet seizmike
të cilat janë bërë në hapësira me epiqendra te cilat e rrethojnë. Pasojat e dëmëve
janë manifestuar me dëme të vogla materiale dhe gadi te parëndësishme në disa
objekte më të vogla të ndërtuara nga materialet e dobëta ndërtimore . Sipas
interpretimit të hartave seizmike territori i komunës së Klinës ështeë në ndikimin
6°‐ 7°(gradë) të intenzitetit seizmik MSC.

3.11.

Efektet vizuale ( peizazhi)

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin fabrika për
prodhimin e shtyllave të betonit

– 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.
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Fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit

nuk ka ndonjë ndikim negativ në

prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse siç e cekëm më lart në ketë
zonën kanë ekzistu dhe ekzistojn të ndërtuara objektet industrale , si fabrika për
prodhimin e shtyllave të betonit, baza e asfaltit, seperacioni i rërës dhe zhavorit,
prandaj fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit

nuk ndikon ne shikuesin,

sepse syri i njeriut është mësuar me këte gjendje të mjedisit.

3.12. Ajri
Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni 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 ekziston

fabrika për prodhimin e

shtyllave të betonit .
Nga vet konfiguracioni i terenit, dhe për shkak të objekteve industriale që janë
ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar ne këte lokalitet të cilat ndikojnë mjaft ne ndotjen
e ajrit, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel
mesatar. Gjithashtu fregvenca e madhe e automjeteve në rrugen magjistrale
Prishtinë – Pejë dhe në rrugen (M9-1) nga udhëkryqi - Gjakovë , ndikojnë në
ndotjen e ajrit , gjithashtu ne ndotjen e ajrit ndikojnë ngrohja e objekteve banuese
gjatë stinës së dimrit.

3.13. Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga ish objektet industriale dhe atyreqë jan duke u ndërtuar.
Ndotja e ujit shkaktohet nga stacionet e karburanteve të cilat janë të vendosura nga
dy anët e rrugës magjistrale Prishtinë – Pejë dhe dy anët e rrugës magjistrale (M91) nga udhëkryqi - Gjakovë.
Ndotja e ujit shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga komuniteti të pa
trajtuara ne recipient si dhe hedhja e mbeturinave nga komuniteti ne lumenj dhe
skajet e brigjeve të lumenjve .
Ndotja e ujit shkaktohet nga trafiku rrugor i cili zhvillohet në këte lokacion dhe nga
shpërlërja e trasës së rrugës me të reshurat atmosferike.
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4. Përshkrimi i Projektit dhe Procesit të prodhimit
4.1. Përshkrimi i fabrikës dhe objekteve përcjellëse
Duke pasur parasysh procesin teknologjik të prodhimit të shtyllave të betonit, një
përqindje e madhe e procesit realizohet në hapësira të mbylla të objektit ekzistues
të fabrikës , fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit

si tërsi përbahet prej

hapësirave që përdoren për:


hapësira e salles për prodhimin e shtyllave të betonit me dimenzione
94.00m X19.50 me lartësi 9.00m, me siperfaqe prej 1833.00m2



hapësira e depos për magazinimin e pjesëve rezervë me dimenzione
7.00mX4.00m, me siperfaqe prej 28.00m2



hapësirat për 2 laborator me dimenzione nga 7.00mX4.00m, me siperfaqe
prej 28.00m2 X2 =56.00m2



hapësirat për 2 toalete me dimenzione nga 4.00mX2.00m, me siperfaqe prej
8.00m2 X2 =16.00m2

Hapësirat e punëtorive si :


hapësira për punëtorinë e salduesve me dimenzione nga 22.00mX5.50m,
me siperfaqe prej 121.00m2



hapësira për punëtorinë e elektricistve me dimenzione nga 5.00mX4.50m,
me siperfaqe prej 22.50m2



hapësira për veglatorinë me dimenzione nga 5.00mX4.50m, me siperfaqe
prej 22.50m2

Hapësirat për administrat :
Etazha e parë,


hapësirat për 4 zyre me dimenzione nga 5.00mX4.00m, me siperfaqe prej
20.00m2 X4 =80.00m2



hapësirat për 2 toalete me dimenzione nga 4.00mX1.00m, me siperfaqe prej
4.00m2 X2 =8.00m2

Etazha e parë,


hapësirat për për sallën e punëtorve me dimenzione nga 8.00mX7.00m, me
siperfaqe prej 56.00m2
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hapësirat për 2 zyre me dimenzione nga 5.00mx4.50m + 5.00mX4.00m me
siperfaqe prej 22.50m2 + 20.00m2 = 44.50m2



hapësirat për 2 toalete me dimenzione nga 4.00mX1.00m, me siperfaqe prej
4.00m2 X2 =8.00m2

Në fotot në vijim shihet objekti i fabrikës nga disa pozita, hapësirat e mbrendëshme
të objektit të fabrikës, si dhe pajimet për prodhimin e shtyllave të betonit.
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Objekti i fabrikës është i ndërtuar prej materialit të fortë dhe at bazamentet dhe
platoja e objektit me beton te armuar, muret anësore me beton , shtyllat me beton
të armuar muret të mveshur me tulla nga argjila dhe me llamarin të plastifikuar,
kurse kulmi është i mbuluar me llamarinë. Ndërtimi i objektit të fabrikës për
prodhimin

e

shtyllave të

betonit

ne tërsi i është nënshtruar

kushteve të

përcaktuara ne projektin kryesor për ndërtimin e objektit, si dhe kërkesave të cilat i
parashohin standardet ne bazë të ligjeve të ndërtimit lidhur me funksionin dhe
etazhitetin e ndërtimit.
4.2. Përshkrimi i pajimeve për realizimin e prodhimit të shtyllave të betonit
Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e shtyllave të betonit , në kuadër
të fabrikës gjenden këto pajime që do të përshkruhen në vijim :
Betoniera për prodhimin e betonit përbëhet prej këtyre pajisjeve:


Betoniera e prodhuar nga firma " FAGRAM" TIPI 12=750, kapaciteti i
prodhimit 30 m³/orë



Pajimet për prodhimin e betonit – mikseri kapaciteti 0.8 m³.



Siloset për Çimento dy copë me kapacitet nga 50 ton dmth. 2 x 50ton,
gjithsejtë 100ton çiment.



Siloset për fraksione, tre silose me kapacitet nga 3 X 60 m³ = 1800 m³,
gjithsejtë 180m³, me tre lloje fraksionesh të agregatit: 0-2mm; 2-4mm; 48mm ose 8-11,7mm.



Kompresori për furnizim me ajër të komprimuar



Peshojat automatike për matjen e agregatit dhe çimentos.



Rezervarët i ujit, një rezvervar me kapacitet 1x 3000litra



Pompa me sistemin e furnizimit me ujë,



Deponia –platoja për fraksionet e agregatit.



Platot dhe shtyllat ku janë të vendosur silosët e çimentos, përziersi (mikseri),
si dhe kabina komanduese e bazës së betonit,



Euro filtrat në siloset e çimentos,



Gjeneratori për furnizim me energji elektrike.
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Pusi – Bunari për furnizim me ujë për prodhimin e betonit dhe nevoja tjera të
fabrikës me karaktristika si në vijim:


Dimenzionet thellësia = 6.00m, gjersia fi=1.20cm



Tubi i furnizimit me dimenzione fi=60mm



Largësia nga objekti 40.00m



Lagësia nga betoniera 65.00m



Rezervari i ujit 3000l

Kallapet për prodhimin e shtyllave të betonit janë metalike të tipit ,,PFEIFFER”
prodhim gjermane.
Llojet e shtyllave që mundë të prodhohen dhe sasia e Kallapeve që ekzistojn në
hapësirat e fabrikës, shenohen në tabelen në vijim:

Llojet e shtyllave

Sasia e kallapeve

SH.B 9/315

12 copë

SH.B 9/40

4 copë

SH.B 9/1000

5 copë

9/1600 ( 2200)

2 copë

12/315

6 copë

12/40

2 copë

12/1000

2 copë

12/1600 ( 2200)

1 copë

15/315

1 copë

15/1000

1 copë

18/1000

1 copë

21/1000

1 copë

Kalldaja për prodhimin e avullit për terjen e shtyllave të betonit me karakteristika si
në vijim:


Tipi 1500 kg/x1bar seria 053/2005, presioni maksimal 1.35 bar



Volumi 30201
24



Presioni testues 2 bar



Rezervari naftës me kapacitet 1000l

Centrifuga për centrifugimin e shtyllave të betonit e është e prodhimit "PFEIFFER"
nga Gjermania , me karakteristika si në vijim


Numri i rrotullimeve eshte 700 rrotullime ne minut



Shpejtesia e rrotullimit bëhet sipas madhësisë se shtylles për 10-14 min

Përpos pajisjeve të lartë cekura për nevoja të prodhimit të shtyllave të betonit dhe
manipulim me shtylla (prodhim , largim nga hapësirat punuese, magazinim, dhe
ngarim në automjetet transportuese ) kompania posedon edhe vinqa me lloje dhe
madhësi të ndryshme që shënohen në vijim:


Vinqat urë janë dy (2) copë tipi " Feringu” Zenic me fuqi 100 KN



Vinqa te vegjel janë dy (2) copë lloji "Feringu” Zenic" me fuqi 16KN



Vinqi per ngarkim jasht tipi “Potain” Francez 646h, 744, 100 KN ( 10 ton )

4.3. Përshkrimi i procesit teknologjik për prodhimin e shtyllave të betonit
4.3.1. Koncepti prodhues i bazës së betonit
Në kompleksinë e fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit është e ndërtuar
baza e betonit me teknologji dhe pajime me të cilat prodhohet beton për prodhimin
e shtyllave të betonit, si dhe prodhohen të gjitha llojet e betonit të cilësisë së lartë.
Materialet e nevojshme për prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e gurit /
rërës, uji dhe aditivët, për shtylla te betonit fraksionet e rërës siq janë: 0-2mm; 24mm; 4-8mm ose 8-11,7mm.
Procesi i prodhimit të betonit është proces i mbyllur, i tërë procesi kontrollohet dhe
menaxhohet në mënyrë bashkëkohore.

4.3.2. Prodhimet e betonit
Betoni paraqet konglomerat që përfitohet me përzierjen e çimentos, fraksioneve të
rërës/gurit dhe ujit.
Me programin e prodhimit parashihet prodhimi i këtyre llojeve të betoneve:
-

Betonet Plastike 0-16 (MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)

-

Betonet Plastike 0-31.5 (MB10, MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)
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-

Beton i Ajruar 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)

-

Beton i Ajruar 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40)

-

Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35,)

-

Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35)

Përpos këtyre llojeve të betoneve mund të prodhohen edhe lloje të veçanta të
betoneve: për ndërtim të rrugëve, urave, tunele, për konstruksione nën ujë etj.
Përveq prodhimit të shtyllave të betonit kompania Newco Mirusha bën edhe
prodhimin e shum elementeve tjera nga betoni , të llojeve dhe të dimenzioneve të
ndryshme si që janë:
- Anët e të gjitha dimenzioneve standarde
- Drejtimet
- Materialet në largësi
- Pllaka betoni gjashtë këndore
- Pllaka-gurë trotuari behaton
- Materiale rrethuese të gardhit
- Material gjelbërim
- Bazamenti i parapërgatitur për shtyllat
- Gypa betoni 200 ~ 1500 mm/ L= 0.5 ~ 3.0m, me ose pa përmbajtje plastike
sipas standardave të BE.

4.3.3. Komponentët në procesin e prodhimit të betonit
Çimentoja- paraqet komponentin lidhës të betonit. Sipas teknologjisë për
prodhimin e betonit në betonier përdorët çimentoja PC 45. Në raste të veçanta
varësisht prej llojit të prodhimit të betoneve, përdoren çimentot speciale. Cilësia e
çimentos përcaktohet në bazë të aftësisë lidhëse të shprehur nëpërmjet fortësisë.
Sasia për prodhimin e betonit, përkatësisht harxhimi specifik i çimentos, është 200400 kg për 1m3
Agregati rëra Kompania Newco Mirusha me këtë material fraksionet e rërës për
arsye të cilësisë së lart të dëshmuar furnizohet nga seperacioni i kompanis ose
seperacioneve në rajon.
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Agregati duhet të përmbush kushtet e parapara në

pikëpamje të cilësisë dhe

granulimit. Rëra cilësore duhet të jetë e pastër dhe me përbërje të lartë të kuarcit.
Agregati duhet të jetë pa asnjë shtesë të cilat reagojnë me ujin dhe shkaktojnë
shkapërderdhje, kloridet, sulfatet dhe komponimet tjera kimike që dëmtojnë vetit
fizike dhe mekanike të betonit nuk guzojnë të jenë të pranishme .
Materiet organike dhe humusi pengojnë ngurtësimin e çimentos në beton.
Preferohet që raporti i agregatit ne beton të jetë 1:2- 1:7, varësisht prej llojit të
betonit që kërkohet të prodhohet.
Uji- është komponent i rëndësishëm për lidhje gjatë prodhimit të betonit.
Çështjen e ujit pronari e ka zgjidhur më anë të pusit të shpuar ku me anë të pompës
dhe gypsjellsit ujin e përcjellin gjer në rezervar për mbajtjen e ujit rezervë e nga
rezervari me anë të pompës dhe gypsjellsit ujin e përcjellin gjer te pajisjet për
prodhimin e betonit.
Në procesin e prodhimit të betonit duhet të përdoret vetëm uji i pastër, uji që nuk
përmban materie organike që formohen nga bimët e kalbura.
Harxhimi specifik i ujit në procesin teknologjik për prodhimin e betonit varet nga lloji
i betonit që dëshirojmë të prodhojmë. Në vijim do të i pet përqindja e ujit në beton
në varësi nga lloji i betonit:
-

për beton të lëngshëm

6- 8%

-

për beton plastik

7- 9%

-

për beton të fortë plastik

8-10%

Si që kemi cekur ne pasuset e më sipërme ne këtë betonier mund të prodhojmë
beton të kualiteteve të ndryshme duke u bazuar ne destinimin e tij dhe atë sipas
nevojës dhe kërkesave të hargjuesve të betonit.
Në tabelën e më poshtme po e japim një shembull që paraqet sasinë e agregatit
sipas fraksioneve dhe atë pa fraksionin +16-31.5mm, sasinë e çimentos dhe sasinë
e ujit që nevojitet për prodhimin e 1m3 beton llojit MB-30, sipas recepturës së
caktuar:
Agregati
fraksionet

+0-4mm

përqindja

45%

+4-8mm
20%

+8-16mm
35%
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sasia

824kg

366kg

642kg

=

1832kg

Çimentoja

350kg

Uji

238kg

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për
prodhimin e 1m3 beton që shihet në tabelën e më poshtme;
Hyrja
Agregati
Çimentoja

Dalja
1832kg

1m3 beton

2420kg

350kg
Uji
238kg
Bilanci i
përgjithshëm

2420kg
2420kg

4.3.4. Përshkrimi i procesit për prodhimin e betonit
Prodhimi i betonit në betonier fillon me përgatitjen e lëndëve të para: agregatit
(fraksioneve të rërës ), çimentos dhe ujit.
Procesi teknologjik për prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e siloseve me
fraksione të rërë, siloset mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të
rërës nga depoja e fraksioneve të agregatit, siloset janë të ndara njëra prej tjetrës
me mure të pllakave të qelikut.
Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar ,mbushja
bëhet me anë të auto-cisternave me proces pneumatik.
Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë,
pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike në veçanti.
a. Agregati (fraksionet e përziera) me anë të enës e cila tërhiqet me litar përmes
vinqit, bartet gjer në enën (hinkën) e cila posedon peshoren nga ku hedhet ne
mikser (përzierëse).
b. Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga
siloset. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën silos ,
pasandaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për
çimento. Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në
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kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierëse). Ashtu që zbrazja e pajisjes për
dozim të çimentos në mikser ( përzierës) fillon automatikisht në momentin e fillimit
të dozimit të agregatit ne mikser ( përzierës) , apo disa sekonda më vonë. Gjatë
kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur
procesi kryhet në mënyrë emanuele, kur procesi kryhet në mënyrë automatike
vibruesi lëshohet në mënyrë automatike.
c. Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përfitimin e betonit bëhet me
dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në mënyrë
automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së caktuar të
ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet.
Nëse janë përmbushë kushtet e procesit për punë automatike ( sasia e nevojshme
e agregatit në fortin, shtypja e ujit duhet të jetë min. 3at. dhe sasia e nevojshme e
çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një orë është 30 m3, në varshmëri të llojit
të betonit. Nga mikseri ( përzierësi) betoni i prodhuar derdhet në silosin i cili përmes
dy trarve metalik me anë të vinqit (motorrit ) elektrik terhiqet deri ne hapsiren e
brendshme te fabrikes, ku nga silosi betoni derdhet në kallupet e shtyllave.
Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë emanuele koha e prodhimit të betonit varët
nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik
për prodhimin e betonit.
Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e
betonit, duhet të kryhen këto veprime;
-

Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit.

-

Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur
ventilin e silosit nga i cili dëshirojmë të marrim çimento.

-

Duhet të sigurohet sasia e nevojshme e ujit.

-

Duhet caktuar recepturën për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë të e
prodhojmë

-

Të caktohet zgjatja e kohës të prodhimit të betonit duke u bazuar në
recepturën e caktuar.

Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe
në mënyrë emanuele.
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Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues
i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për te.
Modulet hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat,
nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit të prodhimit.
Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë,
motorëve si dhe llampave sinjalizuese.
Menaxhimi i ter procesit të prodhimit behet edhe përmes disa monitorëve të
vendosur ne panelin e komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të
bëj mbikëqyrjen e ter procesit dhe recepturat për prodhimin e betonit, me këte
mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, çimentos dhe komponentëve
tjera shtesë.
Paraqitja skematike e procesit teknologjik të bazës së betonit
Silosët e fraksioneve të agregatit
Uji
Silosat e qimentos

Ena - skipi me litar qeliku
Pompa

Transporteri i qimentos

Peshorja

Ena me peshore

Aditivet

Mikseri - Përziersja e betonit

Pompa
Peshorja

Betoni

Silosi

Për të arritur cilësinë e duhur të betonit duhet të përcaktohet kohëlidhja e sajë.
(Kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me ujë
gjer në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisë përkatëse).
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Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet
shtuar Aditivët. Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen
aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë ,
ose drejtë për drejt në mikser. Dozimi i aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së
çimentos. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, me energji
elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga kompania,
gjithashtu ne mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për
realizimin e procesit teknologjik.
Bazuar në kërkesat dhe përvojën e punës në këtë betonier, punët organizohen
vetëm ne ndërrimin e parë. Fuqia punëtore e angazhuar është e konsiderueshme
dhe ka ndikim pozitiv në punësimin e popullatës.

4.3.5. Përshkrimi i procesit për prodhimin e shtyllave të betonit
Prodhimi i shtyllave të betonit me tension të lartë, mesatarë, dhe të ulët, shtylla
elektrike, dhe të gjitha llojet e konzollave të betonit, bahet

duke përdorur

teknologjinë moderne të Pfeiffer nga Gjermania, me metodën centrifugale, me
shpejtësinë më të madhe të prodhimit të ndonjë teknologjie tjetër të këtij lloji
merreth 700 rrotullime për minutë. Duke i falenderuar teknologjisë bashkohore,
pajisjeve moderne dhe materialet cilësore, janë arritur rezultate shumë të mira në
fushën e prodhimit. Shtyllat të ashtuquajtura “prerje elastike“ që janë të
përshtatshme për kushtet e ndërtimit dhe kushtet atmosferike . Prodhimi i shtyllave
të betonit kryhet me metodën centrifugale që zgjatë rreth 10-14minuta. Centrifugimi
me teknologjinë me mbi 700 rrotullime për minutë ofron siguri të lartë për cilësinë,
funksionim të shkëlqyeshëm pa asnjë konkurrencë në të gjithë rajonin e
Ballkanit.

Tharja

prodhuar nga

e

kalldaja

shtyllave

bëhet

me

avullimin

teknologjik

të

për afro 4 orë. Procesi teknologjik është i bazuar në

teknologjinë gjermane shumë të njohur të ndërmarrjes Pfeiffer të prodhuara në
vitin

2002. Kapaciteti i prodhimit është për rreth 25 shtylla për 8 orë.

Shtyllat janë të punuara nga këndvështrimi i “prerjëslidhjës elastike“ që e bën të
përshtatshme për funksionimin e mirë të shtyllave në terren varësisht prej kushteve
atmosferike. Testet eksperimentale kanë treguar rezultate të shkëlqyera
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veçanërisht në koeficientin e sigurisë. Gjatë kontrolleve tjera janë vlersuar që të
gjitha kriteret janë plotësuar dhe produktet i rezistojnë thyerjeve dhe dobësimeve.
Në tabelën në vijim shifen llojet e shtyllave dhe karakteristikat e tyre.
Gjatësiae
shtyllave

Shfrytëzimi
i punës dhe
ngarkesave

1

9.0 m

1.50 KN

8969 mm

32.50 KN

210 bar

500 kg

04 KV

2

9.0 m

4.80 KN

8966 mm

36.50 KN

250 bar

875 kg

04 KV

3

9.0 m

9.70 KN

8962 mm

39.00 KN

250 bar

1195 kg

04 KV

4

12.0 m

2.25 KN

11957mm

32.50 KN

210 bar

925 kg

04-12 KV

5

12.0 m

7.50 KN

11960 mm

35.75 KN

250 bar

1650 kg

04-12 KV

6

12.0 m

16.50 KN

11947 mm

39.00 KN

250 bar

2685 kg

04-12 KV

7

15.0 m

1.95 KN

14945 mm

32.50 KN

210 bar

1330 kg

04-12-35 KV

8

15.0 m

12.50 KN

14933 mm

39.00 KN

250 bar

3100 kg

04-12-35 KV

9

18.0 m

10.00 KN

17918 mm

39.00 KN

250 bar

3560 kg

04-35-110 KV

10

21.0 m

10.00 KN

20904 mm

39.00 KN

250 bar

4461 kg

04-35-110 KV

Nr

Gjatësiae
armaturës

Armaturëe
parandehur

Shtypja e pompes
para tërheqjes
së armaturës

Pesha e
shtyllës

Shtyllat mund të
përdoren për rngarkesat
me tensione te cekura
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Procesi i prodhimit të shtyllave fillon me pregaditjen e betonit MB40, si dhe
pregaditjen e skeletit të armaturës brinjësore CL 400/500 të profilit ø12, 14, 16,
sipas vlersimeve statike dhe armaturën e paracopëtuar-ndarë ø7.
Betoni i pregaditur përmes enës - silosit sjellet në hapësiren e mbrendshme të
fabrikës , kallupi hapet në dy pjesë, lyhet me vaj pë pengimin e ngjitjes së betonit
për kallup, në pjesën e poshtme të kallupit vendoset skeleti i armatures, e cila me
anë të vinqit dergohet në hapsirësirën ku ekziston ena silosi me beton, pastaj betoni
nga ena lshohet në kallup dhe ksisoji mbushet kallupi, pasi të mbushet kallupi
bashkohen dy pjesët shtrengohen me bulona dhe pastaj me anë të vinqit dergohen
në hapësirën për procesin e centrifugimit i cili zgjatë 10- 14 min varsisht prej llojit të
betonit, pas mbarimit të procesit të centrifugimit kallupi me shtyll të betonit me anë
të vinqit dërgohet në hapësirat ku ekzistojn gypat me avull të cilët gypa lidhen me
kallup dhe bëhet tharja e shtyllave për afro 4 orë, pasë tharjes shtylla hjeket nga
kallupi dhe përmes vinqit lëvizës dergohet në hapësirat e jashtme ku permes vinqit
statik magazinohet në hapësirën për magazinimin e shtyllave.
Paraqitja skematike e prodhimit të shtyllave të betonit
Kallupi

Skeleti i qelikut

Centrifugimi i shtyllës

Betoni - mbushja e kallupit

Tharja – terja e shtyllës

Magazinimi i shtyllave

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve 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 në fabrikën
për prodhimin e shtyllave të betonit

, 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 ne mjedis mund lajmërohen ne të gjitha fazat e
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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 ne mjedis nuk do të bëhet për fazën e
ndërtimit të objektit të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit, sepse në
kohen kur po hartohet Raporti i VNM-s, ka qen e ndertuar fabrika për prodhimin e
shtyllave të betonit, kurse vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis do të
bahet për fazën e zhvillimit të aktiviteteve ne fabrikën për prodhimin e shtyllave të
betonit , gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis pas përfundimit
të aktivitetit të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit

.

5.1. Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e prodhimit të shtyllave të betonit, ndikime negative paraqiten në
ambientin e ajrit dhe atë: Nga procesi teknologjik për prodhimin e betonit nga ku
lirohen grimcat e pluhurit të çimentos, dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e
agregatit që përdoret për prodhimin e betonit.
Ndikime negative në ajrë ndodhin nga pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat
nevojitën për deponimin e fraksioneve të agregatit, pluhurat të cilët lirohen nga nga
ena qe terhiqet me litar qeliku per bartjen e fraksionet e rërës dhe zhavorit gjer te
mikseri- përzierësi.
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga auto
cisternat dhe mbushja e silosit me çimento, gjatë sjelljes së çimentos nga silosi në
mikser, nga mundësia e lirimit të pluhurit të çimentos drejtpërdrejt nga vendet
lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të çimentos , nga mundësia lirimit të
pluhurit nga sipërfaqet manipuluese. Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave
nga automjetet e transportit që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për
prodhimin e betonit, si dhe nga automjetet transportuese që nevojitën për bartjen
e shtyllave të prodhuara gjer te blersi .
Ndotja e ajrit vjen nga emitohen gazrat tymues gjatë djegies së naftës ne kaldajën
për prodhimin e avullit dhe gjatë djegies së naftës ne gjeneratorin për prodhimin e
energjisë elektrike.
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Gjatë djegies të naftës lirohen: SO2, NOx, CO2, CO, CxHi, etj. Ndikimet nga djegia
naftës varen:nga përbërja e kualitetit të naftës , tipit dhe madhësisë së kaldajës,
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, prandaj çdo herë duhet përcjellur këtë parametër.
Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –
meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të automjeteve ne komunikacion në
lokacionin e fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit.
5.2. Ndikimet në tokë
Toka (dheu) si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili
nga veprimet e ndryshme mund të vie deri te degradimi i vlerave themelore
karakteristike të saja. Në aktivitetin e prodhimit të shtyllave të

betonit dhe

produkteve nga betoni, ndikime negative në mjedis paraqiten në tokë dhe ate:
Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajisjeve të betonieres, pajisjeve për prodhiminn e
shtyllave dhe automjeteve transportuese , 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 në pasusin e
sipërm (ndikimet në ajër), si dhe ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat
punuese.
Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të
agregateve si dhe depozitimi i pluhurit nga këto fraksione.
Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshëm nga automjetet transportuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit
të tyre, gjatë pëlcitjes të gypave hidraulik të automjeteve transportuese .
Ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe lëngëta që krijohen nga larja e paisjeve
prodhuese dhe automjetet tjera transportuese.
Ndikime negative në tokë ndodhin nga derdhja e vajit i cili nevojitet për lyerjen e
kallupeve.
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Ndikime negative në tokë ndodhin gjatë manipulimit me naftë, ne rast të pëlcitjes
së gypave të cilët nevojitën për furnizim të kaldajës me naftë nga rezervari, nga
mundsia e derdhjes së naftës nga rezervari, pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale
të dheut e cila vie si pasoj e avarive të mëdha apo të vogla të gypave për përcjelljen
e naftës, rezervarëve të naftës etj. Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin
e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk
rrezikojnë mjedisin.

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikime negative në ujë shkaktohen: Nga derivatet , vajrat dhe yndyrat (lyersit) e
ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat prodhuese dhe tjera të cekura në
pasuset e më sipërm me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave
sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe ndotjen e ujërave
nëntokësore. Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të
ujërave sipërfaqësore. Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore
dhe nëntokësore si dhe ndotja e dheut është nëse vie deri te shpërthimet e
rezervarit me naftë. Mundësia e derdhjes së naftës gjatë mbushjes së rezervarit
dhe gjatë dergimit të naftës përmes stacionit te pompave dhe gypsjellsve gjer te
kalldaja . Ndikime negative në tokë ndodhin nga derdhja e vajit i cili nevojitet për
lyerjen e kallupeve.
Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të përdorura në procesin
teknologjik për prodhimin e betonit, nga larja e

pajisjeve prodhuese, larja e

hapsirave prodhuese, e automjeteve transportuese, nga derdhja e ujërave të zeza
etj. Nga mbeturinat metalike të korroduara

të cilat do të depozitohen dhe

mbeturinat tjera të ndryshme, etj.
Ndotja e ujërave ndodh me larjen e platos së deposë dhe hapësirave operacionale.
Ndikimet tjera 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, larja e rrugëve, e platos së
autoparkingut etj.
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5.4. Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku është ndërtuar betoniera me objektet përcjellëse, për realizimin e
procesit teknologjik për prodhimin e shtyllave të betonit, ekziston në ish zonë
industriale sepse në ketë zonën kanë ekzistu dhe ekzistojn të ndërtuara objektet
industrale , si fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit, baza e asfaltit,
seperacioni i rërës dhe zhavorit .
Prandaj fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit

nuk ka ndonjë ndikim

negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar dhe

nuk ndikon ne

shikuesin, sepse syri i njeriut është mësuar me këte gjendje të mjedisit.
5.5. Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në fabrikën për prodhimin e
shtyllave të betonit në gjatësinë kohore të operimit dhe në sipërfaqet operuese për
rreth fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit flora tërësisht është shkatërruar,
e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve prodhuese.
Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se është larguar

nga zona ku

realizohet projekti, prandaj ne këte zonë nuk ekziston fauna sepse ekzistojn të
ndërtuara objekte industriale dhe zhvillohen aktivitete prodhuese, industriale ajo
është larguar nga kjo zonë për tu zhvilluar në rrethin të zonës ku ekzistojn kushtet
për zhvillim të faunës.

5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Nga zhvillimi i aktivitetit prodhues në këtë lokalitet për shkak të pozitës 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 prodhuese në këtë lokalitet pak të zhvilluar, ka
një rëndësi të veçante për popullatën e këtij rejoni.
Pronari i kompanisë ,,Newco Mirusha ” për të zhvilluar veprimtarin për prodhimin e
shtyllave të betonit ka

të punësuar një numër të punëtorëve, kryesisht nga

popullata vendase.

37

Prandaj si u cek më lartë në aspektin social funksionimi i fabrikës për prodhimin e
shtyllave të betonit ka ndikime pozitive.

5.7. Ndikimet nga Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit të shtyllave të betonit ka një
karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të pajimeve për realizimin e procesit teknologjik,
nga automjetet gjatë procesit të transportit, mirëpo për shkak të pajimeve
teknologjike dhe atyre transportuese që mirëmbahen dhe funksionaliteti i tyre
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 është 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.
Distanca (m)
Zhurma

10

50

100

500

90db-niveli për

59

45

39

25

pajisje moderne

Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e
ndërtesave të banimit si dhe kapacitetin prodhues të pajimeve dhe numrin e
mjeteve transportuese që nevojitën për realizimin e procesit teknologjik për
prodhimin e shtyllave të betonit, si dhe duke pasur parasysh se do të punohet
vetëm ditën, mund të konkludojm se fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit
nuk ka ndikime negative të mëdha në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në rrethinë
të fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit.
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5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që aktiviteti i fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit dhe pajimet tjera
përcjellëse janë mirë të projektuara, të vendosura dhe të monitoruara nga ekspertët
e lamive përkatëse dhe një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk
do të kemi të bëjmë me materie të mëdha të rrezikshme për mjedisin, aksidente
mjedisore të mëdha nuk mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin,
mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë gjatë
realizimit të procesit teknologjik si:
Nga manipulimet e ndryshme vepruese me naftë ne kompleksin e fabrikës për
prodhimin e shtyllave të betonit mundë të vie deri te rrjedhja apo derdhja e sasive
të naftës dhe te bëhet ndotja e

tokës e pastaj e ujërave sipërfaqësore dhe

nëntokësore në hapësirën e kompleksit të fabrikës dhe hapësirën më të gjer.
Në aspektin teorik aksidentet e një shkalle më të lartë në hapësirën e kompleksit
të fabrikës mundë ndodhin në rezervuarin e naftës, nga gypat për përcjelljen e
naftës e sidomos gjatë derdhjes (rrjedhjet) si dhe nga auto cisternat gjatë furnizimit
të rezervarit.
Sa i përket zjarrit mundë të konstatojmë se realisht është e mundur por nuk do të
bëjmë ndonjë analizë detale mbi vlerësimin e rrezikut nga zjarri kur kemi parasysh
faktin se duhet të ekzistoj projekti kundra zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri si dhe të
gjitha masat preventive që duhet të ndermirën gjatë një aksidenti nga zjarri.
Aksidentet tjera mund të ndodhin nga:
Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese.
Nga mekanizmi punues (mundësia e ndezjes).
Nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik.
Nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit të agregatit,
çimentos dhe shtyllave të betonit.
Nëse rregulloret dhe udhëzimet e punës të fabrikës për prodhimin e shtyllave të
betonit duhet përmbajnë në detale të gjitha aktivitetet dhe veprimet për sanimin e
aksidenteve të ndryshme si dhe nga derdhjet e naftës, mund të konstatojmë se
derdhjet e naftës nuk mundë të rrezikojnë mjedisin.
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6. Marrja e Masave për Parandalimin dhe Zvogëlimin e Ndikimeve
6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës
të zhvillimit të aktiviteteve prodhuese për prodhimin e shtyllave betonit duhet të
merren këto masa: Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të
betonit duhet të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të
ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së
pluhurit kompania duhet fraksionet e rëres dhe zhavorrit sidomos gjatë kohës me
erëra dhe temperatura të larta të spërkaten me ujë. Të gjithë gypat që nevojitën për
mbushjen e silosit me çimento, si dhe gypat të cilët e furnizojnë mikserin me çimento
duhet rregullisht të kontrollohen, pjesët lidhëse të tyre të mbyllen hermetikisht me
mbyllje adekuate, ka të instaluar sistemin e filtrave me thasë në silosin që përdoret
për deponimin e çimentos.
Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen të ndërrohen.
Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit në fabrikën për prodhimin e shtyllave të
betonit, e cila ndodhë si produkt i djegies së naftës, ne kaldajën për prodhimin e
avullit është e nevojshme të sigurohen kushtet për djegie sa më kualitative, si dhe
mirëmbajtjen dhe servisimin e rregullt të ndezësit. Prandaj nëse përpjesëtimi i ajrit
dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në atmosferë lirohen gazrat pa blozë të
dukshme, gjithashtu është i ndërtuar edhe oxhaku për përcjelljen e gazrave tymues
me lartësi të duhur dhe atë mbi 7m për shpërndarjen e gazrave në atmosferë.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet
e lartë cekura të jetë sa më kualitativ. Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja me ujë
e sipërfaqeve operacionale, larja e

platos ku janë të vendosura pajimet për

prodhimin e betonit, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe
temperatura të larta të spërkaten me ujë.
6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës,
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të zhvillimit të aktiviteteve prodhuese për prodhimin e shtyllave të betonit duhet të
merren këto masa: Duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet që
nevojiten për realizimin e procesit për prodhimin e betonit, të mirëmbahen filtrat në
siloset e çimentos, të mirëmbahen gypat të cilët përdoren për përcjelljen e çimentos
prej auto-cisternave gjer në silos dhe prej silosit gjer në pajimet për prodhimin e
betonit, të gjitha pjesët lidhëse të gypave të puthiten mirë me qëllim të pengimit të
lirimit të pluhurit. Duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa
kontrolluar të derivateve vajrave dhe lubrifikuesve nga makinat dhe pajimet
prodhuese.
Duhet bër betonimi i platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit
dhe sipërfaqeve tjera operacionale,

duhet bërë betonimi izolimi i sipërfaqeve të

hapësirave prodhuese, që të pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave gjatë
lyerjes te kallupeve.
Tëra sipërfaqet ku janë të vendosur kalldaja , rezervari i naftës, deponimi i vajrave
dhe lubrifikanteve janë të betonuara, izoluara dhe të mbuluara.
Stacioni i pompave për zbrazjen dhe mbushjen e rezervarit për deponimin e naftës,
dhe furnizim të kaldajës me naftë duhet të jetë i vendosur në objekt të mbyllur,
platoja e të cilit duhet të jetë e betonuar dhe në te të vendosur ujë mbledhësi dhe
ujë përcjellësi gjer në seperator.
Vaji i makinave të ndërrohet në vende të caktuara të betonuara dhe të izoluara për
mos depërtimin e tyre në tokë.
Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes

së pajimeve të betonierës duhet të

deponohen në enë të posaçme , dhe të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara
për grumbullimin e vajrave të përdorura.
Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e fabrikës duhet të
grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të
deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të
kompanisë ti shiten kompanive të licencuara.
Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në
kontejnerë

të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, duhet të sigurohen

kontejner për deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave të klasifikuara ne bazë te
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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 dërgohen në deponin regjionale. Duhet bërë betonimi/asfaltimi dhe
izolimi i sipërfaqeve të hapësirave të parkingut të automjeteve me qëllim që të
pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet e
parkuara në parkingun e fabrikës.
Duhet të bëhet mbjellja e sipërfaqeve jofunksionale dhe oazave të pa betonuara
dhe asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet
me gazra, dhe për çështje vizuale.
6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë të cilat i kemi
cek më lart duhet ndërmarr këto masa:
Duhet bërë i tërë sistemi i grumbullimit dhe bartjes së ujërave nga tëra hapësirat
operacionale të fabrikës: hapësirat ku janë të vendosura kallupet dhe pajisjet tjera
për prodhimin e shtyllave , të hapësirave për vendosjen e rezervarit, kalldas,
stacionit të pompave,

të hapësirave të deponive për deponimin e vajrave dhe

lubrifikuesve dhe për mes sistemit gypor të ndërtuar të dërgohen për trajtim ne
seperatorin e vajrave.
Duhet të bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e naftës nga rezervari, për
derdhjen e derivateve dhe vajrave nga makinat transportuese dhe të udhëtarëve
dhe për mes sistemit gypor të dërgohen për trajtim ne seperatorin për pastrimin e
ujërave të ndotur me derivate dhe vajra, ujërat pas trajtimit ne seperatorin e vajrave
duhet të derdhën ne gropën septike.
Duhet të bëhet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura të
krijuara nga procesi i prodhimit të betonit, nga larja e automjeteve transportuese,
auto-mikserëve për transportimin e betonit dhe automjeteve tjera të rënda, ujërave
nga të reshurat atmosferike, bartjen e ujërave të ndotura për trajtim në puse
sedimentuese për pastrimin e ujërave të ndotur me grimca të ngurta. Kolektorët
duhet të rregullohen në pozicionet e caktuara me qëllim që e tërë sasia e ujërave
industriale dhe e të reshurave atmosferike nga platot dhe nga tëra sipërfaqet
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funksionale të grumbullohen dhe të orientohen në puset sedimentuese e pastaj në
seperator. Duhet të ndërtohen tre puse sedimentuese në at mënyrë që të mundë
të sedimentohen grimcat e ngurta, e pas trajtimit të ujërave në puset sedimentuse
të kthehet në procesin e prodhimit të betonit, ose ujërat e trajtuara nga seperatori
të lirohen në recipient. Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të mundë të
kontrollohet rregullisht uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet.
Duhet rregullisht të pastrohen puset sedimentuese dhe seperatori mbeturinat të
cilat nxjerrën nga seperatori pas pastrimit të tij duhet të dërgohen ne deponin
regjionale, mbeturinat të cilat nxjerrën nga puset sedimentuse gjithashtu duhet të
dërgohen deponin regjionale.
Ujërat të përdorura ne kuzhinë dhe lavatriqe duhet të derdhen ne seperatorin për
pastrimin e ujërave të ndotura me yndyra dhe vajra e detergjente të ndryshme,
ujërat pas trajtimit ne seperator të derdhën ne gropën septike.
Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet
ne varshmëri me numrin e punëtorëve, dhe pas trajtimit të lëshohen ne recipient
të pastërta. Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara .
Shema e trajtimit të ujërave të ndotura paraqitet në vijim.
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat industriale.Ujërat nga pastrimi
i hapësirave prodhuese.
Ujërat nga pastrimi i pajisjeve prodh,
dhe automjeteve transporuese
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale

Puset
Sedimentuese

Puset
Sedimentuese

Ujërat e
zeza

Gropa Septike

Mostrimi

Recipienti

Rikthim në proces
teknologjik

Puset
Sedimentuese

Seperatori i
Vajërave

Rezervari i ujit të
trajtuar

Uji i trajtuar (pastërt)
Mostrimi

Recipienti

Rekomandohet që të ndërtohet një rezervar me qëllim të mbajtjes së ujërave të
trajtuara, uji i trajtuar (pastruar) do të rikthehet në procesin teknologjik, kështu që
do të mbyllet cikli i trajtimit dhe furnizimit me ujë industrial, dhe do të parandalohet
shkarkimi i ujërave.
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Furnizimi me ujë të pijshëm dhe për nevoja tjera që shfrytëzohet për larjen e platos
manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, bëhet nga pusi i thellë që është
hapur nga pronari .
Do të ekzistojnë dy mundsi të shkarkimit të ujërave të trajtuara njëra drejt për drejt
nga seperatori në recipient, tjetra mundsi prej seperatorit në rezervar, prej nga do
të shkarkohet në recipient nëse nuk nevojitet për procesin teknologjik.
Pronari i kompanisë ,,Newco Mirusha ” duhet të e bëj matjen e cilësisë të ujit të
shkarkuar, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të jenë më të larta se
vlerat e caktuara si pas Udhëzimit Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat,
parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e
kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
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.
6. 5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
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 vegjetacionit përpos nga
sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja nën objektet e fabrikës për prodhimin e
shtyllave të betonit dhe objekteve përcjellëse kjo do të thotë se kemi të bëjmë me
koncentracion të vogël të polutantëve . E njëjta vlen edhe për faunën që do të
thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative,

ne këte lokacion nuk ekziston

(zhvillohet) fauna për arsye se janë te ndertuara objektet industriale dhe fauna
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është larguar nga ky lokacion dhe zhillohet ne lokacionin jashtë teritorit të kësaj
zone. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende jashtë
hapsirave te dedikuara për fabrikën me objektet përcjellse për prodhimin e shtyllave
të betonit por ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij në
mënyrë që të mos dëmtohet bota bimore.
Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë.
Për mbrojtjen e botës shtazore (edhe pse nuk ekziston ne këte lokacion) kompania
duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës të
fabrikës dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme janë marrë dhe duhet
ndërmarr këto masa:
Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike. Duhet të
bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.
I tërë oborri i fabrikës është thurur me tel gjembor.
Të merren të gjitha masat për evitimin e derdhjes së naftës nga rezervari, nga gypat
dhe sistemi i pompave për përcjelljen e naftes nga rezervari në kalldaj, e derdhjes
së derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese,

si dhe pajimet

prodhuese.
Është obligim permanent i punëtorëve që të kontrollojë sistemin e gypave

me

mekanizëm për përcjellje të naftës ne dhe nga rezervari.
Është obligim që mekanizmi i sistemit shpërndarës dhe rezervari të pajisen me
elementin detektues të derdhjes eventuale të karburantit.
Fabrika e për prodhimin e shtyllave të betonit duhet të pajiset me sistemin sekondar
për mbledhjen e derdhjeve aksidentale. Të bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e
rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve.
Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të sigurohen
aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
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Të merën 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.

7. Programi i monitorimit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit , 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, ujit dhe tokës duhet të bëhet me marrjen e mostrave nga
ekspertët e kompanisë ,,Newco Mirusha” dhe kryerjen e analizave në institute
adekuate dhe të raportohen në Ministri të Mjedisit , Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës , sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre.
Investitori është i obliguar që të e bëj monitorimin e përhershëm të ndikimeve
negative në

mjedis,

gjatë realizimit të aktiveteve prodhuese në fabrikën për

prodhimin e shtyllave të betonit .
Të respektohen të gjitha rregullat teknike dhe kërkesat lidhur me sigurinë ndaj
zjarrit, sigurinë ne punë dhe mbrojtjen e mjedisit .

8. Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë ,,Newco
Mirusha” së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat
relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen në
Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, sipas kërkesave
të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre, si dhe autoritetit të komunitetit lokal
brenda komunës së Klinës.
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9.0. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues
Pas përfundimit të aktivitetit për prodhimin e shtyllave të betonit kjo varret nga
nevojat e konsumatorëve për shtylla të betonit ose vjetërsisë të

pajimeve të

fabrikës për prodhimin e shtyllave të betonit. Pas këtij afati pajimet e fabrikës për
prodhiminn e shtyllave të betonit duhet të çmontohen e të vendosen në një lokalitet
tjetër apo në bazë të leverdis së kompanisë të shitën si material i vjetruar.
Bazamentet si dhe platot nga betoni të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen
në deponin regjionale.
Nga proceset teknologjike të prodhimit të shtyllave të betonit do të krijohen
substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa
përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të gurit gëlqeror,
rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe 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 që
pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik për prodhimin e shtyllave të
betonit, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi
i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.
Planifikohet që pjesët e ngastrave në lokacionin ku ka qenë e ndërtuar fabrika me
objektet përcjellse për prodhimin e shtyllave të betonit varsisht se në bazë projektit
për qka do të përdoret duhet të përgatitet për përdorimin e saj, pjesët e saj që janë
të parapara për hapësira të gjelbruara , të mbjellën me barë dhe drunjë dekorativë.

10. Konkluzion
Ndikimi i fabrikës për prodhimin e betonit në Mjedis, do të jetë në nivelin e vlerave
të standardeve të caktuara me ligjet dhe aktet nënligjore të aplikueshme. Ndikimi
në tokë, ajër dhe ujë mund të kontrollohet . Këto ndikime do të monitorohen dhe
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do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik dhe sipas kërkesës së Ministrisë së
Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës. Pas punimit të këtij raporti ,
mund të konkludohet se fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit ne Volljakë
komuna e Klinës, nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu
ndikimet në tokë , ujë, ajër dhe peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha
masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të
zvogëlohen në nivel të lakmueshëm, edhe të eliminohen tërësisht në fazën e
rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë ndërtimit dhe realizimit të projektit.
Gjithashtu fabrika për prodhimin e shtyllave të betonit do të ketë edhe ndikime
pozitive socio ekonomike për arsye të punësimit të punëtorëve për realizimin e
prodhimit të shtyllave të betonit. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme
dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit, Hapsinor dhe Infrastrukturës
dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor për prodhimin e shtyllave të
betonit, në Volljakë, komuna e Klinës, sipas kërkesës të Fatmir Kuçi pronar i
kompanisë Newco Mirusha L.L.C. Suharekë.
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