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1.0 Hyrje
Me kërkesën e investitorit përkatësisht Ibrahim Ostërgllava Drejtorit të kompanisë ―Daka
Group‖ Sh.p.k.Viti me nr.bisnesi 811848087 e cila gjendet në pjesën jugore të Kosovës, në
pjesën perendimore të rrugës Ferizaj –Kllokot –Gjilan në hyrje të fshatit Pozheran te
pompa e benzinës, bëhet: Hartimi i Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)
Në kohen kur po hartohet ky raport investitori është duke operuar në ngastrat e me
poshtëshënuara ku bëhet prodhimi i Styrodurit dhe rrjetit per ngjitjen e fasadave , si dhe
objektet e përcjellëse të Fabrikës.
Fabrika shtrihet ne ngastrat në njesin kadastrale P-70101033-00009-2 e zonës kadastrale
Pozheran, parcella ,pron private zona R, vendi quajtur Potok me sipërfaqe S=6038 m2,
bujqësore klasa 4 pjeses e prones I/I i azhuruar me 1.10.2013 dhe dy ngastra tjera qe
bashkëngjiten ngastres ku eshte e vendosur fabrika e Styrodurit, ngastra me nr. P70101033-00008-2 e zones kadastrale

Pozheran, parcell ,pron private zona R, vendi

quajtur Potok me sipërfaqe S=194 m2, bujqësore klasa 3 pjeses e prones I/I dhe ngastra P70101033-00006-3 e zones kadastrale

Pozheran, parcell ,pron private zona R, vendi

quajtur Potok me sipërfaqe S=1768 m2, bujqësore klasa 4 pjeses e prones I/I dhe ngastra
kadastrale 70101033-00006-4 e zones kadastrale Pozheran me siperfaqe S=1872.4m2.
Siperfqeja totale e ngastrave ku kompania e shfrytëzon per prodhimin e Styrodurit ku
posedon pelqim mjedisor

dhe ngastres ku jane te vendosura Fabrika e prodhimit te

Styrodurit dhe rrjetat per ngjitjen e fasadave dhe transportimin e tij është S=10,917.4m2.
Ngastrat janë pronë private e Ibrahim Mustaf Ostergllavës me nr. 1069/2022 data e
lëshimit 03.08.2022.
Hartuesi është i obliguar që nëpërmes këtij Raporti të VNM-së të përkufizohen në të
gjitha ndikimet relevantë që mund të paraqitën në relacionin e Prodhimtarisë së Styrodurit
, rrjetit per ngjitje te fasades ,gjegjësisht objekteve dhe oborrit ku janë të parkuar makinat
e transportimit të Styrodurit rrjetit per ngjitjen e fasades

në mjedisin jetësor dhe

anasjelltas, duke marrë parasysh ndikimin e gjerë të mjedisit. Vlerësimi i ndikimit në
mjedis është një mjet përkatësisht hap i nevojshëm sa i përket përcaktimit të ndikimit në
mjedis të një aktiviteti, procesi, prodhimi, deponimi. Për përgatitjen e një vlerësimi të
ndikimit në mjedis, si të dhëna të vlefshme mjedisore dhe rezultatet

e kërkimeve

shkencore janë të nevojshme dhe ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi
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të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do
të realizohen me qellim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet
negative në mjedis në kohen e duhur.
Ky raport behët me qellim të identifikimit të burimeve që rrezikojnë mjedisin jetësor,
vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimi masave themelore dhe standarde
për minimizimin dhe zvogëlimin e përqendrimeve të ndotësve në mjedis. Në pajtim me
përcaktimet paraprake dhe bazuar në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në
mjedis, ky raport është bërë para se gjithash me qellim të përkufizimit

të ndikimeve

potenciale dhe përcaktimit të masave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit, zvogëlimin e
ndotësve mbrojtjen e mjedisit ,në mënyrë që gjatë punës së rregullt po ashtu edhe në rast të
aksidenteve të mundshme të pengohen përhapja dhe pasojat negative në mjedis
Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet

që kanë të bëjnë për mbrojtjen e mjedisit që

dalin nga ky raport, duhet të respektohen, si dhe strikt të përmbahen gjatë procesit të punës
së prodhimit të Stirodorit dhe rrjetit per ngjitjet te fasades.
1.1.Qëllimi i hartimit të raportit të VNM-s
Hartimi i këtij raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ka dy qëllime: Kompletimin
si dokumentacion teknik që mundëson me kohë të aplikohet në Ministrinë Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor për marrjen e Pëlqimit Mjedisor si kusht për licencimin e kësaj
―Fabrike të Stirodolit dhe rrjetit per ngjitje te fasades‖, dhe qëllimi i dytë që kompania
sipas raportit të VNM-së duhet të veprohet në monitorim, përkujdesje në ndotjen e
mjedisit. Qëllimi tjetër është për qellim ekonomiko financiar të kësaj ndërmerrje, sXPSe
me anë të këtij projekti do të realizohet së mbajtja e një numër i punëtorëve për të cilët
kjo trevë ka nevojë, dhe së dyti janë përfitimet ekonomio-financiare të kompanisë.

1.2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Raporti i VNM-s është filluar të kryhet me nxjerrjen Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 09
/2003). Tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. Në lidhje me
vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) i cili
përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për
VNM (Nr. 03/L-214) ka për qellim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të
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përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do të
realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative
në mjedis në kohen e duhur.
Ligjet me të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për
Prodhimin e Styrodurit dhe rrjetit te ngjitjes se fasades, janë si me poshtë:


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për transportin rrugor Nr. 04/L-179



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



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



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



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



Ligji për mbrojtjen e ajrit



Ligji për Mbeturina



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



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



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41



Nr. 03/L- 160

Nr. 04/L-060

Udhëzimi administrativ nr. 13/2008,

për vlerat kufizuese të efluentit që

shkarkohet ne trup ujorë dhe ne rrjetin e kanalizimit publik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu janë
bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe

ekspertët që e

udhëheqin procesin e prodhimit të Styrodurit dhe rrjetit per ngjitjen e fasades, gjithashtu
janë shfrytëzuar edhe:


Projekti kryesor i ndërtimit i objektit per prodhimin e Styrodurit dhe rrjetit per
ngjitjen e fasades



Çertifikata e biznesit



Fleta poseduese .



Kopja e planit të parcelë

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s për rastin konkret janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera
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ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke u nis nga fakti se një
pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e mjedisit nuk është përfshirë në
rregullativat ligjore të tanishme prandaj për nevoja të hartimit të këtij raporti të VNM-s
është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevantë ndërkombëtare, si dhe direktivat
përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC).

2.0. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për Fabrikën e
Styrodurit dhe rrjetit per ngjitjen e fasades ‗‘ Daka group‖ Pozheran bëhet në disa
faza edhe atë:


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 Fabrika e
Styrodurit dhe rrejetit te ngjitjes se fasades.



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


Përqendrimi dhe lloji i ndotjes



karakteristikat dhe deponimi i materialit ndotës si dhe tretësirat dalëse nga ky
proces prodhimit të Styrodurit dhe rrjetit te ngjitjes se fasades dhe objekteve
përcjellëse .



gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar me aksent të posaçëm gjatë punës.



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 periferisë së fshatit Pozheran. Pjesa më e rëndësishme e analizës së
këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe vlerësimit të gjendjes ekzistuese si dhe dhënies
së disa propozimeve konkretë lidhur me natyrën e disa ndotësve por që kanë ndikim në
Mjedis.
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Nga parametrat themelorë e ndikimeve të mundshme në raport analizohen më
hollësisht ato ndikime për të cilat është vërtetuar se në kushtet konkretë hapësinore
përcaktojnë marrëdhëniet e procesit të prodhimit të Styrodurit dhe rrjetit te ngjitjes se
fasades dhe objekteve përcjellëse. Në bazë të treguesve të përfituar, janë hulumtuar
mundësit e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit dhe janë propozuar masat përkatëse
paraprake dhe të nduer-nduershme për zvogëlimin racional të ndikimeve negative në
mjedis dhe anasjelltas si dhe zvogëlimin sasior të vet ndotësve. Në bazë të treguesve të
përfituar janë hulumtuar mundësitë

e mbrojtjes

dhe avancimit të mjedisit dhe janë

propozuar masat përkatëse për zvogëlimin racional të ndikimeve negative në mjedis, dhe
anasjelltas të mjedisit në proceset e prodhimit të Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades
dhe objekteve përcjellëse, Pavarësisht nga qëndrimet tani ma të përmendura lidhur me
problematikën e mbrojtjes mjedisit dhe karakteristikat e caktuara, metodologjike të
zbatura për nevojat e këtij hulumtimi studimor të thjeshtësuar, ekziston një sere
faktesh të cilat kërkojnë që metodologjia e zbatuar të definohet të analizohen dhe qe
pronari ti ketë parasysh që në fillim. Të merren në konsideratë të gjitha pikat e rrezikut
dhe kontrollit të sistemit të cilat do të kanë rol domethënës në sistemin e VNM dhe as
gjë mos të jetë e rastësisë.

3.0 POZITA GJEOGRAFIKE E LOKACIONIT TË FABRIKËS SE
STYRODURIT DHE RRJETES SE NGJITJES SE FASADES
3.1. INFORMAT E PËRGJITHSHME
Fabrika e Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades e kompanisë ―Daka Group‖ Sh.p.k.
ndodhet në pjesën jugore të Kosovës ne hyrje te fshatit Pozheran ne perëndim te rruges
magjistrale Ferizaj-Kllokot-Gjilan, 100m nga kjo rruge magjistrale.
Fabrika e Styropolit shtrihet ne ngastrat e njesin kadastrale P-70101033-00009-2 e zonës
kadastrale

Pozheran, parcell ,pron private zona R, vendi quajtur Potok me sipërfaqe
2

S=6038 m , bujqësore klasa 4 pjeses e prones I/I i azhuruar me 1.10.2013 dhe dy ngastra
tjera qe bashkëngjiten ngastres ku është e vendosur fabrika e Styropolit, ngastra me nr. P70101033-00008-2 e zones kadastrale

Pozheran, parcell, pron private zona R, vendi
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quajtur Potok me sipërfaqe S=194 m2, bujqësore klasa 3 pjeses e prones I/I dhe ngastra P70101033-00006-3 e zones kadastrale

Pozheran, parcell, pron private zona R, vendi

quajtur Potok me sipërfaqe S=1768 m2, bujqësore klasa 4 pjeses e prones I/I. Dhe ngastra
00006-4 me siperfaqe S=1872.4m2

Fig.1.Pozita gjeografike e Fabrikës së Styrodurit dhe rrjetit per ngjitjen e fasadave ne
Pozheran

Fabrika gjendet ndermjet fshatit Pozheran- Ramjan dhe Fshatit të Ri, në veri-lindje shtrihet
fshati Terpez kurse ne perendim me fshatin Sllatinë .
Objekti me i afërt me ngastren ku është fabrika e Styrodurit dhe rrjetit per ngjitjen e
fasadave është pompa e benzinës ne lindje, kurse ne perëndim dhe jug janë shtëpijt
familjare, mbi 60m nga kufiri i ngastres qe kompania operon me fabrikën e Styrodurit dhe
rrjetit per ngjitjen e fasadave .
Në aspektin morfologjik tereni ku shtrihet fabrika ,,Daka Group‖ është e rrafshët me lartësi
mbidetare 514m.
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Fig.2. Imazhi ‗‘ Fabrikës se prodhimit te Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades‖
Pozheran- Viti (burimi: Portali AKK)
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3.2.PËRSHKRIMI I KUSHTËVE EKOLOGJIKE TË MJEDISIT
Gjendja ekzistuese e lokacionit gjendja kualitative dhe kuantitative e të gjithë ndotësve
Vendi ku shtrihet Fabrika e Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades dhe objektet
përcjellëse, zyrat administrative , hangari per deponimin e pllakave te Styropolit,
vendodhjet e makinave prodhuese dhe balonat naftembajtese dhe gazmbajtëse qe sherbejn
per ngrohjen e ujit te fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades të kompanisë
ShPK ―Daka Group‖ e cila nga viti 2001 ka punuar dhe ka funksionuar Fabrik e prodhimit
te Styropolit duke i respektuar të gjitha normat dhe standardet qe i përkasin kësaj lëmie
dhe e cila posedon lejen e punes nga Komuna e Vitise, dhe tani me zgjerimin e veprimtaise
ne te njejtat ngastra ka vendosur fabriken e prodhimit te Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se
fasades. Gjenden ndërmjet rrugës kryesore Ferizaj –Gjilan ne anën perëndimore te rrugës
magjistrale në anen e djatht te pompes se Benzinës, nga aspekti mjedisor është mjedis
relativisht i pastër dhe pa ndotës permanent, qe është i ndikuar nga kjo kompani. Nuk
është vërejtur ndonjë ndikim negative të ndonjë ndotësi apo çfarëdo ndotje të liruar nga e
kaluara. Toka është e klasit të katërt IV ). Nuk përcillet me ndonjë specieje të veçantë për
të cilën duhet të kujdeset dhe të ruhen në mënyrë të veçantë. Kushtet në teren krijon një
qasje të akomoduar, funksionale dhe të lehtë për këtë veprimtari. Kushtet ekologjike të
favorshme i bën edhe infrastruktura zgjedhur e kësaj pjese lokacionit e cila është e pajisur
me rrjet të kanalizimit, rrjeti elektrike, rrjetin e ujësjellësit, trase rrugore si dhe klimë të
përshtatshme. Konfiguracioni i terrenit i cili është relativisht i rafshtë me një pjerrtësi
planore nga perëndimore me vij kufizuese në trasenë rrugore e bën që Fabrika e Styrodurit
dhe rrrjetit ngjitjes se fasades dhe objektet përcjellëse, të kompanisë ShPK,,Daka Group‖
mos të ketë ndikim të dëmshëm në ambientin rrethues, dhe anasjelltas. Për valorizimin të
mundshme negative në mjedis janë analizuar karakteristikat demografike të hapësirës si
bazë për valorizimin e ndikimit në njerëz, karakteristikat themelore të florës dhe faunës si
bazë për valorizim të ndikimit

në bimë dhe shtazë në mjedis, mjedis natyror dhe të

trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për
vlerësimin global të gjendjes ekzistuese në mjedisin jetësor të sipërfaqes se Fabrikës se
Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades dhe objekteve qe kryejnë proceset prodhimit,
depot etj. Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kualifikimin e ndikimeve të mundshme
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dhe për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse, duke marrë parasysh se bëhet fjalë
për një objekt specifik ndikimet e të cilit gjatë periudhës së caktuar kohore mundë edhe të
rritën përkatësisht të ndryshojnë

kushtet mjedisore në varshmëri

nga parametrat e

transportimit si dhe nga ndryshimet e kushteve tjera globale të përgjithshme ambientalistë.
Ambienti në të cilin gjendet Fabrika Styropolit dhe tani me zgjerimin e veprimtarise edhe
fabriken e Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades dhe objekti përcjellës nuk

është

vërejtur se ka ngjarë ndonjë ( katastrofë nga zjarri, vërshim natyrore rrëshqitje të tokës,
orteqe bore, dridhje toke e tjera).
3.3.Potëncialet ekzistuese
Njëri nga hapat kyç të hulumtimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit dhe hulumtimi i
potencialit ekzistues e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapsirore në zonën
më të gjerë të kësaj, Fabrike te Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades dhe objektet
përcjellëse, depot e prodhimeve të pllakave të Styrodurit, siloset, kazantorja, dhe objektet e
drejtorisë të kompanisë Shpk‖Daka Group‖ në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen
mundësit e rrezikut ekologjik dhe që në bazë të tyre të rekomandohen veprimet për
zvogëlimin, eliminimin dhe mënjanimin total të tyre. Vetëm njohja e hollësishme e kësaj
gjendje mundë të shërbej si bazë mbi të cilën mundë të pasqyrohen realisht të gjitha
mardhënjet, dhe të sillen përfundime lidhur me hapat të cilët duhet të merren për mbrojtje
të mjedisit. Karakteristikat e këtij

potenciali ekologjik përbëhen nga kombinimi

i

ndikimeve të ndërsijellta të faktorëve natyror si që janë: toka, uji, ajri, relievi dhe bimësia,
flora dhe fauna. Çdo njëri nga këto potenciale ekologjike të krijuara në këtë mënyrë,
posedon funksione të caktuara e që në esencë kanë rendësi të dorës së pare për analizën e
problematikës së tërësishme mjedisore. Një analizë e ndërsjellët është paraqit në figurën
4. Nga kjo figure shihet se me doemos duhen të merren në shqyrtim këta faktor edhe gjatë
hartimit të këtij raporti dhe në detale të analizohen dhe se pronarit si dhe përgjegjësit ti
sugjerohet për ato pika më delikatë dhe të ndjeshme në Vlerësimin e Ndotjes së Mjedisit.
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Fig 3. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyror dhe potencialeve ekologjike.

3.4. Tokat kategoria e tokës, gjeologjia dhe gjeomorfologjia
Ndërtohet nga sedimentët e Kuaternare (Q) , aluvioneve, masa humusore, argjila dhe rera
me zhavorreve, të cilat kapin trashesin disa dhjetëra metra dhe kanë shtrirje për gjatë
fushës së fshatrave Pozheran, Sllatinë, Ramjan, gjegjësisht rrugës Pozharan Kllokot –
Pozheran -Sllatinë që kanë shtrirje në të dy krahët e fshatit Pozheran.
Pjesa lindore e terrenit është e përfaqësuar nga sedimentet vullkanike te miocenit ,brekqie
andezite, tufe ,mergele , rera dhe rera argjilore, deluvione dhe proluvione ndersa pjesa
jugore eshte e perfaqesuar kryesisht nga aluvione , argjila, rera dhe zhavore te pliocenit.
Tektonikisht i takon zones qendrore të Vardarit.
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Fig.4.Harta gjeologjike e zonës së Fabrikës së Styrodurit

Në aspektin pedologjik në ketë sektor kemi të bëjmë me tokat e hirta e të kafëta, këto
toka
profile

janë

formuar

të diferencuara

gjatë pliocenit, toke e ceket me ngjyre kafe . Këto toka kanë
me ngjyre të himtë

humusore , përbërja

argjilore . Dhe

zakonisht kanë reaksion acid .
Përsa i përket elementëve ushqyese ose të asimiliushem nga bimët me azot dhe
fosfor.. Terreni ku është e ndërtuar Fabrika e Styrodurit është plliocenike

përfaqësohet

nga argjila, rëra e me poshtë rëra e zhavorre të tarracave lumore në anën
perëndimore të objektit, trashësia e formacionit arrin deri

në 40 -50 cm. Poshtë saj

kemi bazamentin metamorfiteve paleozoike. Shtresa e shoqëruar me tokë argjillo- ranore
dhe zhavorre. Shtresa që është me një dendësi relativisht lartë (sedimentuese) në ngjyrë
verdhë. Këto formacione krijojnë edhe mundësinë qe puseve e shpuara të ujit deri në
thellësinë 10—15 m. Sipërfaqja ku ndodhet Fabrika e Styropolit dhe objekteve përcjellëse
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është e pjesërisht e çimentuar, dhe kemi materiale aluviale të shkrifëta me rëra dhe argjila
Fig.5.

Fig.5 Harta pedologjike e Fabrikës se Syroporit
Në aspektin tektonik , janë në zonën me seizmicitet shumë të lartë e cila është në rripin e
ndieshem Prishtinë - Ferizaj – Shkup dhe Gjilan- Bojanovc. Ndërsa ndotja e dheut munde
të vije si rezultat i prodhimit të Styropolit ku janë të evidentuar përdorimi i naftes dhe gazit
për ngrohje të ujit, por janë të kontrollueshme.
Mandej hedhja e pa kontrolluar e mbetjeve

dhe materialeve të ngurta, shfrytëzimi i

paligjshëm i lëndëve të para për magazinime, si dhe transportime e tjera, mos mirëmbajtja e
rrjedhave të përrenjve, mungesa e zonës së gjelbër në mes të zonës industriale dhe pjesëve
tjera të fshatit, gjithashtu kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ndotjen e
përgjithshme të këtij rajoni, sidomos kur nuk menaxhohet nga personeli sipas kërkesave të
ligjit dhe standardit.
Gjeomorfologjia e terenit ku kompania është duke operuar është e rrafshet.
Në pikëpamje të stabilitetit regjioni i hulumtuar bën pjesë në kategorinë e terreneve
relativisht stabile në kushte natyrore, kështu që në këtë pikëpamje nuk ka karakteristika që
do të ishin

të çfarëdo interesi për analizë të ndikimit në mjedis .Gjithashtu edhe

seizmiciteti paraqet një nder parametrat me interes për analizën e ndikimit në mjedis Sipas
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hartave sizmike kjo hapsir e hulumtuar i takon zonave me një seizmicitet të ndjeshëm në
periudha kohore. Kosova gjendet në një rajon me aktivitet të lartë sizmik, pra brenda zonës
aktive në pikëpamje sizmike të brezit orogjenik Alpinë. Regjistrimet nga e kaluara tregojnë
se Kosova i është ekspozuar aktiviteteve tektonike vertikale në strukturat e rendit të parë
dhe të dytë dhe ka përjetuar afërsisht 82 tërmete që kalojnë intensitetin prej 5 gradë të
shkallës së Mercali-Cancani-Siebergut (MCS). Nga këto, 25 kanë qenë me intensitet 7 apo
më shumë, 13 me intensitet 8 apo më shumë, 3 me intensitet 9 apo më shumë. Seizmika e
këtij regjioni është e kontrolluar nga tërmetet që kanë origjinën nga zona e Vardarit (Ferizaj
– Kaçanik – Viti - Gjilan, Shkup/MK dhe Kumanovë/MK). Sipas hartave sizmike të
Kosovës, territori i Ferizajt gjendet në shkallën VII dhe VIII të MSK-së. Këto të dhëna po i
japim sXPSe veprimtaria kjo si e jona kërkon kujdes dhe qasje standard lidhur me
ngarkesat për sipërfaqe dhe sillet 324 kN/m2.

3.5. Ajri
Në afërsi të Fabrikës se Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasades , objekteve përcjellëse
dhe komponentët e tyre shpk,,DAKA-Group‖ ndotje e ajrit tani nuk ndodhë nga
veprimtaritë industriale por (më së shumti nga mjetet e komunikacionit ) lëshojnë dioksid
karbonit, monoksid karboni

(CO2), dioksid squfuri (SO2). Këta ndotës në Pozheran

kontrollohen vetëm nëpërmjet matjeve të vetë Fabrikës së Styropolit dhe pikave të
monitorimit të institutit hidrometeorologjik të cilat pika deri diku monitorojnë mjedisin.
Ndotja e ajrit me veçoritë e gazrave të lartpërmendura për vitet 2003-2007, tregojnë
standardet vijuese të zbatuara në Kosovë si është treguar më poshtë:
Ndotës

Njësia

Pluhur
NOx
SO2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vlera lejuar

MG/Nm3 250

108

120

100

60

78

50

MG/Nm3 470

420

350

350

182

235

800

548

590

580

564

608

400

MG/Nm

3

820

Lagështia e ajrit
Ndryshimi i lagështisë relative të ajrit gjatë vitit është i lidhur ngushtë me ecurinë
e temperaturës

se ajrit. Vlerat

me të

larta të lagështirës paraqitën në periudhën

me të ftohtë të vitit dhe ato me të ulëta

në periudhën e ngrohtë të vitit. Gjatë
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vitit vlera e lagështisë relative në këto zona luhatët nga 69* në 62%, kurse vlera
mesatare vjetore me 66%.

3.6. Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore
Në vendin ku ndodhet zona e ―Fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades‘‘
dhe objekteve përcjellëse me në afërsi nuk ka ndo një rrjedhje sipërfaqësore të ujërave të
zeza, ndërsa një pjese e ujit te pompuar nga Pusi eksploatues derdhet ne kanalin i cili hyn
ne puset dhe derdhet ne perrocken qe ndodhet ne pjeseën jugore te Fabrikës së Styrodurit
dhe rrrjetit ngjitjes se fasades. Uji industrial i cili shfrytëzohet për ftohje te makinave
prodhuese , e qe jane dy rezervuar , njeri me kapacitet 15m³ qe sherben per ftohjen e
pjeseve makineris per prodhimin e Styrodurit dhe tjera sherben per ftohjen e pjeses se
materialit te mbetur te Styrodurit, per riciklim mbetjes se prer te styrodolit , rezervari me
sasi 3m³ . Ujërat nëntokësore sipas studimemeve në këtë territor shtrihen në thellësi mbi
8 m, sidomos në shtratin e aluvioneve. Po ashtu analizat paraprake të bëra nga Fabrika e
Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades japin parametra të ujit kimikisht të pishëm.
Prandaj që me kohë pas ndërtimit të kësaj Fabrike të Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se
fasades edhe pas analizave të bëra për ujë të pishem si prodhim i domosdoshëm për
mirëvajtjen e saj. Zona ku është e vendosur Fabrika e Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se
fasades konsiderohet si zonë kuaternare , shtresa pliocenike , me ujërat në thellësi .
Ambienti dhe faktorët ndotjes se ambientit nuk ka pasur veprim negativ në ujërat
nëntokësore në rrethin dhe në ambient.
Natyrisht që Pozherani me rrethin ka ndikimin e saj në këtë pjese dhe në ujrat nentokesor
mirpo , ketu është rregulluar rrjeti i ujësjellësit në tëre fshatin, prandaj edhe kompania
benë shfrytëzimin e ujit të pijes nga ky rrjet.
Ndërsa ujin industrial e shfrytëzon nga pusi qe gjendet në ngastrën e Fabrikës së Styrodurit
dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades pusi methellesi 14m dhe me nivelin e ujit nentokesor 4m.
3.7. Kushtet klimatike
Të dhënat klimatike për
METËOROLOGJIK të Gjilanit.

këtë rejon

i referohemi të dhënave të stacionit
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Temperatura e ajrit nga jashtë është llogaritur sipas DIN4701(normave Gjermanë mbi
kualitetin.) Temperatura mesatare vjetore e AMBIENTIT sillet rreth 9,90C .Të reshurat
mesatare sipas të dhënave nga Akademia e Shkencave dhe e Artëve të Kosovës për vitin
1996 gjithashtu të matura sipas vitëve të theksuara janë 704 mm. Për këso kushte merret si
të reshura mesatare vjetore. Të reshurat mesatare vjetore sipas të njëjtit stacion janë 669
mm dhe të njëjtat po i japim nëpërmes kësaj tabele.
Reshja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Muaji

54

44

53

52

80

60

55

49

42

57

64

59

mesat

669

Ndërsa të reshurat sipas stinëve temperature e të reshurave do të jetë:Tabela
Stinët e vitit

temperatura

mm. të reshurat

Pranvera

O,2

62

Vera

9,7

55

Vjeshta

19,7

54

Dimri

10.7

52

Ndërsa më poshtë paraqesim vlerat mesatare vjetore:


Temperatura mesatare vjetore është 10,1



Muaji më i ftohët është Janari T=1,90C

Muajt më të ngrohet janë:


Muaji Korrik me 20,10C



Muaji Gushtë me 20,40C



Sasia mesatare e të reshura vjetore është 669 mm



Tëreshurat më të pakta janë:



Në muajin Shtator; 42 mm.

Të reshurat ma të mëdha janë ;


Në muajin Majë 80 mm.

Rrezatimi

i

përgjithshëm në bashkëveprim

përputhet prej saj (rrezatimi i përthithur) dhe

me sipërfaqen e shtrese pjesërisht
pjesërisht

pasqyrohet (rrezatimi i
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pasqyruar). Raporti
karakterizon

nëpërmjet

rrezatimit

të pasqyruar

dhe atij të

përgjithshëm

aftësinë pasqyruese të sipërfaqes qe quhet albedo. Duke krahasuar të

dhënat për temperaturat mesatare mujore/vjetore për periudhe të ndryshme arrijmë në
përfundim se kemi një ramje të vogël të temperaturës mesatare vjetore. Temperatura e
krahasuar në varshmëri me ditët gjatë vitit kemi një maksimum në korrik dhe një
minimum në janar. Kurse sa i përket rrezatimit kemi një shmangie nga forma e rregullt
vlerave maksimale i kemi në gushtë dhe vlerat minimale i kemi në janar.
3.8. Bimësia –Flora
Përbërja gjeologjike e tokës kushtet klimatike dhe relievi ndikojnë në

zhvillimin e

bimësisë. Në këtë pjesë kryesisht dominonë bimësia e tipit kserofit karakteristike për tipin
klimës

kontinental që është e përhapur në tërë

Kosovën pra mbretëron bimësia

gjetherënëse. Dominojnë kryesisht bimët barishtore duke mos përjashtuar edhe ato drunore
si dhe ato të ultë një vjeçare, duke mos i lënë anash edhe kulturat bujqësore si, misrin,
elbin, tërshëra, shume pak grurin etj. Në këtë lokalitët nuk përjashtohen edhe shkurret
drunore edhe ato gjysmë shkurre. Ndërsa prej shkurreve drunore janë prezentë: trëndafili i
egër etj. Prej bimëve barishtore

me lule janë: kamomila, tërfili i egër, ai kultivuar,

dredhëza e arave, sinapi i arave, ndërsa nga ato pa lule janë: tërshëra e egër, gruri i egër etj.
Kryesisht bimësi i takojnë tipit kserofit

që do të thotë bimë që përshtatën kushteve

klimatike me ndërrime stinore. Në vendin ku është ngritur Fabrika e Styropolit bimësia
autoktonë paksa është shkatërruar, mirëpo duhet të ndërmerren hapa për rregullimin e
ambientit në pjesët e mundshme ku lejohet mundësia. Marrë në përgjithësi kjo zonë është
mirë e gjelbëruar dhe i jep një pamje të mirë tërë vendit. Në afërsi të zonës nuk ka bimësi
të llojeve të rralla dhe të kërcënuara nga zhdukja ,ose bimë që ruhen dhe janë të mbrojtura
si specie të veçanta. Mirëpo nuk kemi has edhe në ndonjë lloj endemik. Edhe pse
vegjetacioni në afërsi dhe për rreth duhet të studiohet edhe më tepër dhe të vërtetohet
rreziku i shkatërrimit të bimësisë. Lokaliteti ku është ndërtuar Fabrika e Styrodurit dhe
rrrjetit te ngjitjes se fasades dhe i objekteve tjera përcjellëse shume pak lejohet mundësia e
rritjes dhe kultivimit të vegjetacionit. Kjo do të thotë të hulumtohet mirë biodiversitëti i
biologjikë i cili është pothuajse shumë pak i hulumtuar nga ekspertët Kosovarë, qoftë ai i
botës shtazore.
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3.9. Bota shtazore - fauna
Në vendin ku është i ndërtuar Fabrika e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades nuk
ka botë shtazore e cila llogaritët se me aktivitetin punues mund të dëmtohen, pasi që ajo
pjesë është zhveshur nga bimësia dhe njiherit vetë zhvillimi i aktivitetit të punës në këtë
hapësirë do të ndikoj që ato të largohen. Po ashtu edhe vet natyra urbanë e ka bëre të vetën.
Ndërsa në zonën për rreth është zhvilluar fauna që është karakteristike për bimësinë e
kësaj zonë. Në bazë të studimit të terrenit dhe të dhënave kemi arritur të dimë se në këtë
zonë dominonojnë pakurrizorë me ndërtim të ulët dhe kurrizorë me ndërtim të lartë. Prej
tyre janë: urithi, shqarthi, minjtë e fushës, ndërsa prej parruzuarëve më të shpeshtë janë
gjarpijt, hardhucat, zhapit, etj. prej shpezëve janë: bilbilat, vremqat, laraskat, qapka, qyqja
etj. Prej insekteve hasen insektet krihëfortë dhe krih luspor të shpeshta janë fluturat,
milingonat, thneglat etj. Mirëpo duhet të themi se për shkak të pranisë së vendbanimeve në
afërsi janë të pranishme edhe shtazët shtëpiake për të cilat njeriu ka nevojë. Pra nga kjo
kuptojmë se në këtë rreth bota shtazore është mirë e zhvilluar dhe e llojllojshme që ka një
rëndësi për tërë territorin dhe për biodiversitëtin e Kosovës.

3.10. Hidrogjeologjia
Komuna e Vitisë karakterizohet me rezerva të ujit sidomos ajo e pjesës veriore dhe jugore
rreth maleve të Binqes, në të dy anët e lugines qe rrjedh lumi i Binqes, e po ashtu sasi të
konsiderueshme të ujit ndodhen edhe në pjesën e veriore

(ku ndodhet edhe kjo

veprimtari). Ujëra të mjaftueshme lajmërohen në thellësi 10 m kurse rezerva më të mëdha
lajmërohen në thellësi 40 m për gjatë tarracës lumore të lumit të Moraves se Binqes.
Në afërsi të Fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades dhe e objekteve
përcijellse vërehen rezerva të mjaftueshme të ujërave nëntokësore sidomos për gjatë
perrockes qe kalone ne afërsi te Fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades ku
edhe kompania shfrytëzon ujin industrial nga pusi i hapur brenda objektit të tij.
Pjesa veriore e ndërtuar nga brekqiet andezite dhe tufitet te cilat jane poroz dhe ujmbajtese
ushqejn sedimentet e pliocenit rerat , argjilat dhe zhavorret e ketyre sedimenteve. Ndërsa
pjesa jugore e ndërtuar kryesisht nga shtresa me te trashasha argjilore, niveli ujit
nentokesor kalon thellesin 20m, ne disa lokalitete dhe janë ujra artezian.
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Fig.6. Harta hidrogjeologjike e zones se ngushte
3.11. Efektet vizuale ( peizazhi)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë

së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga

elementët për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin Fabrikë e Styrodurit
dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades –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.
Sipas projektit ekzekutues ky kompleks i Fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se
fasades nuk ka ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, dhe
nuk do të ketë ndikime negative se është mësuar shikuesi me këtë gjendje të mjedisit.
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3.12. Infrastruktura ekzistuese
Në lokacionin ku është i ndërtuar Fabrika e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades me objektet përcjellëse infrastruktura rrugore
është e rregulluar në afërsi kalon rruga magjistrale Ferizaj – Kllokot-Gjilan, e cila e lidhë lokacionin ku është i ndërtuar Fabrika e
Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës dhe Maqedonisë, furnizimi me energji elektrike e
Fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades bëhet përmes trafos privatë edhe per ndriçime.
Gjithashtu infrastruktura e ujësjellësit dhe rrjetit të kanalizimit është e rregulluar.

Fig. 7. Pamja skematike e objektit te fabrikes se Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades ne Pozheran
Objekti ku eshte vendosur makineria prodhuese e Styrodurit kap siperfaqe 20 m*80m = 1600m² ndersa objektu i rrrjetit te ngjitjes
se fasades ka sipërfaqe 14m *60m =840m2, ndersa siperfaqeja e ngastrave qe kompania i shfrytëzon ne vendosjen e tere
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infrastruktures percjellese, dhe zyret e administrates eshte S=9045m2 Jane pjese e fabrikes se Styropolit te cilen kompani posedon
pelqim mjedisor.

Pamja ne ortofoto e vendodhjes se fabrikes se prodhimit te Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasadave
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Administrata
“DAKA GROUP’’

Fabrika
per
prodhimine
STYRODURIT
S=20x80=1600m2

FABRIKA
PER
PRODHIMIN
E STYRPORIT

Fabrika per prodhimin e
RRJETIT per ngjitje te
fasades S=14*60 =840m2

Fig.8. Pamja skematike e objektit te fabrikes me infrastukuren ne ngastrat ku operon
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3.13. Karakteristikat social_ekonomike standardi jetësor
Pozharani bënë pjesë në pjesën jugore të Kosovës. Hapësira në të cilën është bërë ndërtimi
i Fabrikës së Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasadave dhe objekteve përcjellëse është
pjesë e zonës ku zhvillohen biznese private të qytetit të Pozheranit, qendra e Fabrikës së
Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasadave dhe objekteve përcjellëse është e lidhur me
rrugën e përmendur me çka edhe e lejon punën dhe veprimtarin ekonomike të këtij biznesi.
Vendbanimet

dhe shtëpitë të cilat gjenden afër kësaj pike janë tipike Kosovare, me një

ndërtim të ulët, pa ndërtesa të larta banimi. Kjo pjesë e fshatit posedon kanalizim dhe
ujësjellës; si dhe tërë infrastrukturën e nëvojshme. Vlen të theksohet se shumë qytetarë për
furnizim sa ma të mirë me ujë kanë bërë edhe shpuarje të puseve. Po ashtu karakteristik
social –ekonomike dikur ishte se gati tërësisht popullata ishte e inkuadruar në Fabrikën e
Stiropor në Pozheran -Viti, gjë që ka paraqitur një bazë dhe siguri komode ekonomike.
Tani pas privatizimit të Fabrikës se Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasadave duhet të
thuhet se ky rajon përcillet me një papunësi të madhe mbi 40%. Kështu kjo veprimtari
duhet të ndihmohet sXPSe me kapacitetet e saja inkuadruse

bukur ka zvogëluar

papunësinë. Rëndësia e kësaj Fabrike të prodhimit të Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te
fasadave është e dimensioneve jashtë komunale . Kjo firmë ka bërë plan investiv në
përsoshmerin e teknologjisë se prodhimit dhe magazinës së plakave të Styrodurit dhe
rrjetit per ngjitje te fasadave.

3.14. Popullata dhe shëndeti
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. Pozherani , nëpër të cilën kalon
Rruga Magjistrale Ferizaj- Gjilan, shtrihet në pjesën veriore të fushë gropës së Vitisë. Lumi
Morava e Binçës, në të cilën derdhet edhe lumi Tresava dhe lumi Kanali e Jezava, ka një rëndësi të
madhe ekonomike, meqë mundëson ujitjen e tokave. Ndonëse konsiderohet si njëra ndër komunat
më të pazhvilluara të Republikës së Kosovës (me një infrastrukturë të kënaqshme rrugore, por jo
edhe me rrjetin e ujësjellësit të kanalizimit ). Vitia dhe Pozherani

e vendosur në një

rrafshinë shumë pjellore, ka mundësinë e kultivimit të, të gjitha bimëve bujqësore. Kjo është edhe
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arsyeja që sektori i bujqësisë është njëri ndër sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik të komunës së
Vitisë, edhe pse viteve të pasluftës ka ngelur prapa në këtë drejtim, për të krijuar një përparësi
tregtia dhe më pak zejtaria.
Sidoqoftë, Komuna e Vitisë ka potencial të madh të zhvillimit të sektorit bujqësor.
Mbi 40 % të popullsisë së përgjithshme në Komunë janë me moshë të re 0 deri 19 vjeç.
Ndërsa, grup-moshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje të vogël, rreth 4.3% të popullsisë së
përgjithshme. Në përgjithësi rreth 60% e popullatës ne Komunën e Vitisë merren me bujqësi, dhe
një pjesë e madhe e popullatës jeton në mërgim ku edhe krijon të hyra të mjaftueshme për disa të
rritjes së shndërrimit të tokave pjellore në ato ndërtimore dhe sipërfaqe të pa mbjellura (djerrina).
Në këtë aspekt mungojnë hulumtime përkatëse për kualitetin dhe shfrytëzimin e tyre.

4. PËRSHKRIMI I FABRIKËS PËR PRODHIMIN E STYRODURIT
4.1. Përshkrimi i pajimeve dhe objekteve ndërtimore
Fabrika e Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasadave ―Daka Group Sh.p.k në Viti
prodhimin industrial e ka filluar në vitin 2001 ne rrugen Pozheran Sllatinë, ku ka patër
kryesisht fuqi punëtore të vogel me një teknologji me pak te avansuar.
Në vitin 2013 në prodhim te Styropolit kompania ka filluar të riorganizoj kompanin dhe te
ngrish prodhimtarin ditore dhe vjetore të prodhimit te plakave termoizoluese të Styropolit
në 16-20m3/h duke përdorur si lind djegëse naftën dhe plinin për ngrohjen e ujit për ta
procesue prodhimin e plakave te Styropolit. Kurse ne vitin 2022 , ka filluar me zgjerimin e
operimeve ku ka ndertuar edhe dy fabrika , njera per prodhimin e Styrodurit , material
izolues per ndertimtari dhe objekte te ngjajshme , si dhe fabriken per prodhimin e rrjetave
per ngjitjen e fasadave .
Objekti i fabrikës ne të cilën ekzistojnë hapësirat ku janë të vendosura pajimet për
realizimin e proceseve teknologjike për prodhimin e Styrodurit me kapacitet prej 1620m3/h, që do të i shënojmë ne vijim:
Objekti i fabrikës me dimensione 60m x 16m me sipërfaqe të përgjithshme prej 960m2 , i
cili posedon hapësirën në të cilën janë të vendosura makina për ekspandim, siloset për
stabilizim , 2silos me kapacitet prej

..............bllok forma , makina për presim, makina

për prerje , makina për paketim, makina për imtësimin (bluarjen) e Styrodurit mbeturinë
(pjesët e Styrodurit që mbetën gjatë prerjes së tij apo pjesëve që thyhen gjatë paketimit apo
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deponimit të tij) përgatitjen e Styrodurit për riciklim, kaldaja, rezervari i ujit, zbutësi i ujit
për kaldajë, rezervari i avullit, si dhe hapsirën që shërben si depo për deponimin e lendeve
të para për prodhimin e Styrodurit, për deponimin e blloqeve të Styrodurit dhe për
deponimin e Styrodurit të prodhuar
Ne kuadër të objektit të fabrikës ekzistojnë edhe hapësirat e zyrave të cilat nevojitën për
kryerjen e punëve administrative, hapësirat kuzhinës për ushqim të punëtorëve, hapësirat e
banjos, veceve, hapësirat e depos doracake, etj.
Rezervarët e naftës ( me kapacitet 1x1500litra) dhe gazit ( me kapacitet 1x5m3)
Stacioni i pompave për naftë , kaldaja për prodhimin avullit të ujit, kapaciteti prodhues
është 1050 kg/h, avull me temperaturë T=160oC, shtypja deri 10bar sasia e lëndës djegëse e
harxhuar ne kaldajë është deri ne 12 litra ne orë. Oxhaku i kaldajës me lartësi afro 7m.
Pajisjet për zbutjen e ujit përdoren për zbutjen e ujit që shërben për prodhimin e avullit .
Pajisjet janë automatike. Pajisjet bëjnë zbutjen e ujit (largimin e karbonateve të kalciumit
dhe magneziumit deri ne shkallën standarde të zbutjes së ujit , ne 7o të Gjermanit,
kapacitetin i pajisjeve është 2m3/h. Rezervarin

për deponimin dhe ftohjen e ujit me

3

kapacitet prej 6m . Bojleri i ujit me kapacitet prej 3m3. Gjeneratori për prodhimin e
energjisë elektrike me kapacitet 250kW/orë.
Po thuajse të gjitha makinat (teknologjia) për prodhimin e Styrodurit janë prodhime
Kineze.
Vendosja dhe renditja e pajimeve për prodhimin e Styrodurit shihet në vizatimin e më
poshtëm, si dhe pajimet shihen në fotot në vijim.

29

4.2 Pershkrimi i procesit te prodhimit te styrodurit
Ne fabriken per prodhimin e Styrodurit perdoret Polystyrene (SPS)
Polystyrene (SPS) është një polimer sintetik hidrokarburesh aromatike i bërë nga monomeri i
njohur si styrene Polistyreni mund të jetë i fortë ose me shkumë. Polistyreni me qëllim të
përgjithshëm është i qartë, i forte dhe i brishtë. Është një resin jo i shtrenjtë për një njësi peshe.
Ajo është një pengesë e dobët për oksigjenin dhe vaksinën e ujit dhe ka një pikë shkrirjeje
relativisht të ulët. Polistyreni është një nga plastikat më të përdorura, polystyrene I cili perdore
kompania Daka Group eshte : General Polystyrene (GPPS) është një resin termoplastik, është pa
ngjyrë, pa erë, pa shije dhe me shkëlqim, transparent ose granular solids. Dendësia e saj është
1.04 deri 1.09, transparenca është 88% -92%, indeksi refraktiv është 1.59 deri në 1.60.
Me te dhena teknike te prodhimit :
Styrodurit D-160 gr qe e prodhon kompania Daka Group:
Karakteriatikat esenciale
njesia
vlera
Gjatesia (roll), …………………………………………………………………………………….m
50
gjeresia (roll) ……………………………………………………………………………………….. m
1(+-1%)
Trashesia
………………………………………………………………………………………..mm
Min 0.5
Dimensioni katrore
……………………………………………………………………mm
5*4 ,
Masa per njesi ,………………………………………………………………..................g/m2
160
Forca e shtypjes ne kushte normale(Kryqe)…………………………………………N/50mm 1850
Forca e shtypjes ne kushte normale(Gjatesore)………………………………… N/50mm 1635
Zgjatja ne prerje ne kushte normale (Kryqe)
…………
…%
2.5
Zgjatja ne prerje ne kushte normale (gjatesore)………………… ……........….%
2.4
Forca e shtypjes ne mjedisin ( alkaline ),kryqe
........................………………............................................................... N/50mm 830,
Forca e shtypjes ne mjedisin ( alkaline ),gjatesore
………...................................................................................................N/50mm 730
Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions (cross)………………….%
6.25
Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions (longitudinal)…..…..%
3.10
Raporti midis forces se shtypjes dhe
zgjatjes ne kushte normale…………………………………………………………………….kN/mm Not>1
Raporti midis forcës së shtypjes dhe zgjatjes në pushim në
Agresive (kushtet alkaline)
…………………………………………............…………………………………….....……………...kN/mm Not>1
Styrodurit D-145 gr qe e prodhon kompania Daka Group:
Karakteriatikat esenciale
njesia
vlera
Gjatesia (roll), …………………………………………………………………………………….m
50
gjeresia (roll) ……………………………………………………………………………………….. m
1(+-1%)
Trashesia
………………………………………………………………………………………..mm
Min 0.45
Dimensioni katrore
……………………………………………………………………mm
5*5 ,
Masa per njesi ,………………………………………………………………..................g/m2
145
Forca e shtypjes ne kushte normale(Kryqe)…………………………………………N/50mm 2300
Forca e shtypjes ne kushte normale(Gjatesore)………………………………… N/50mm 2160
Zgjatja ne prerje ne kushte normale (Kryqe)
…………
…%
2.4
Zgjatja ne prerje ne kushte normale (gjatesore)………………… ……........….%
2.2
Forca e shtypjes ne mjedisin ( alkaline ),kryqe
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........................………………............................................................... N/50mm 850,
Forca e shtypjes ne mjedisin ( alkaline ),gjatesore
………...................................................................................................N/50mm 786
Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions (cross)………………….%
10
Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions (longitudinal)…..…..%
4
Raporti midis forces se shtypjes dhe
zgjatjes ne kushte normale…………………………………………………………………….kN/mm Not>1
Raporti midis forcës së shtypjes dhe zgjatjes në pushim në
Agresive (kushtet alkaline)
…………………………………………............…………………………………….....……………...kN/mm

Not>1

Siloset qe sherbejn per deponimin e materialit te ricikluar dhe
gazit CO2

1

1. Silos me kap. 200m3 styrodur te ricikluar

2. Silosi me kapacitet 6ton gas, CO2
2

Rezervari I gazit , Kapaciteti 10t , nuk eshte ne perdorim momentalishte,ne te ardhmen kompania
do ta aktivizoj per prodhimin e styrodurit .Do te sherbej si lende djegese per procesin e prodhimit
te styrodurit.
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Komanda e manipulimit te procesit te
prodhimit te styrodurit.

Formula kimike(C₈H₈)n
Densiteti0.96-1.05 g/cm³
Pika e shkrirjes~ 240 °C (464 °F; 513 K) Për Polystyrene Isotactic
Pika e zierjes 430 °C (806 °F; 703 K) dhe depolymerizes
Polistyreni (Qëllimi i përgjithshëm) GPPS
APLIKIMET
Perveq aplikimit ne ndertimtari gjene perdorim edhe ne: Lodra dhe risi, paketim i ngurtë, tabaka
frigoriferike dhe kuti, paketa kozmetike dhe stoli kostumesh, difuzorë ndriçues, kaseta audio dhe
raste CD-je.
VETITË FIZIKE
Forca e shtypjes:
2.30 - 3.60 N/mm²
Forca e terhjekjes
2.0 - 2.5 Kj/m²
Koeficient termik i zgjerimit 80 x 10-6
Maks Konti përdor tempin 70 - 85 oC
Dendësia 1.05 g/cm3
REZISTENCË NDAJ KIMIKATEVE
Acid dilut *** i ndryshueshëm
Dilute Alkalis ****
Vajra dhe yndyrna *** të ndryshueshme
Hidrokarbonat
alifatikë
****
Hidrokarbure aromatike *
Hidrokarbure
të
halogjenuara *
Alkoholët
**
të
ndryshueshëm

Hinkat ne te cilen behet perzierja e materialit per prodhimin e styrodurit
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Pjesa e motoreve ndihmes per procesim e materialit polystyrol.

Linja komanduese automatike per procesim dhe prerje te styrodurit.
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Ngjyra per styrodur, aplikuar gjate procesit te prodhimit, ngjyrat mund te jen te perzgjedhura.

Pjesa e fijzimit te materialit te prodhuar te styrodurit, dhe kalimi ne ngjeshje dhe prerje
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Mekaizmi per paketimin e styrodurit per derges ne fazen e pergaditjes per prerje

Makinat e prerjes se styrodurit

Prerja e styrodurit (a), dhe paketimi ne
thas i lendes se pare (b)

a)

b)
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Mekanizmi I perpunimit te materialit per riciklim , permes gypave thithes gjate prerjes se
styrodurit kalohet ne gypin kryesor ku bene bartjen e mases se pluhurit te krijuar , grimcave e cila
dergohet ne siloset per deponimin e materialit te ricikluar per rifillimin e prodhimit te styrodurit,
perzierje e lendes se pare , thaseve dhe mases se riciklur. Prodhim i styrodurit behet pa krijuar
asnje mbetje jashte prodhimit.

Uji per ftohje te materialit te makinave ricikluese 10000 litra uje, keto rezervuar jane te kyqur
permes gypave te cilet bejn ftohjen e makinave gjate operimit, uji i cili qarkullon perseri ne
basenet e , rezervuaret te cilat kane nje pune reversibile te kthyeshme, pa humbje te ujit.
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Uji per ftohje te materialit te makinave ricikluese 5000 litra uje

a) Dhoma e pompave
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b)
Dhoma e funksionimit pompave ndihmese per lyerje te makinave per prodhimin e Styrodurit.

Procesi i prerjes se styrodurit dhe procesi I riciklimit te styrodurit (makineria e tipit kinez)
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Makinat e procest te thithjes se materialit te prerje te styrodurit te sharruar, dergur ne hinkat
akumuluese te cilat per mes gypit te transportimit e dergohen ne silosin e parapar per kete
material (silosi nr.1) , te cilat me pastaj dergohen ne shiritat dhe hinkat akumuluese deri ne
produktin e lendes se pare qe sherben I gatshem per riprocesim te prodhimi te produktit final te
styrodurit..

Produkti final e pllakave te styrodurit per plasmane .

4.3. Fabrika per prodhimin e fijeve , rrjetit plastike te ngjitjes se fasades
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Kjo fabrik gjithashtu eshte e ndertuar me ndertim statik, qe ka te renditura makinerin e fundit te
prodhimit Kinez per prodhimin e rrjetit plastik per ngjitje te fasades.
Fabrika e prodhimit te rrjeteve plastomere me rezistenc te larte te lageshtise e cila gjen
aplikueshmeri ne ndertimtari, per ngjitjen e stiropolit.

Lenda e pare ,
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Paketimi I lends se pare

Shifra e etiketuar e lendes se par per prodhimin e rrjetit per ngjitje te fasades.
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Makineria per fijezimin e rrjetit platike

Mateiali i rrjetit per ngjitje te fasades

42

Rrjetezimi I materialit me makina automatike e cila nuk ndote mjedisin

Produkti final I rrjetit me dimensione 50m x1.5m,
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Kapaciteti I prodhimit te rrjetit per ngjitje te fasades eshte : 600 rollne ne 24 ore

4.4 Përshkrimi i procesit teknologjik për prodhimin e Styrodurit
Kur flitet për Styroporin në të vërtet flitet për prodhimin i cili quhet XPS ( polistireni i
ekspanduar). XPS-in si produkt për të parën herë është zbuluar nga kompania Gjermane
BASF në vitin 1954, nga ku është filluar të prodhohet me emrin mbrojtës STYRODUR, i
cili ka mbet sinonim për XPS. Me metoda të ndryshme teknologjike nga nafta ndahen
hidrokarburet, të cilët janë si lëndë të para themelore për prodhimin e polimereve (me
gjuhen e popullit masat plastike).
Styroduri është një Polysterol i cili përfitohet nga polimerizimi i Styrolit (C8 H8) me nje
shtesë të Pentanit C5H12

Radhitja e proceseve teknologjike për prodhimin e polistirenit është : nafta- heksani -cikloheksani - benzeni – etil benzeni -stireni -polistireni.
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4.4.1. Prodhimi i polistirenit ekspandues XPS
Polistireni prodhohet me teknologjinë e polimerizimit të stirenit në reaktorët me shtimin e
ujit, stirenit dhe aditivëve tjerë në temperaturat afër 90C0. Pikat e stirenit të suspenduara në
fazën ujore, në fund me anë të polimerizimit formohen sferat e polistirenit me madhësi të
ndryshme. Pastaj reaktori mbyllet hermetikisht, i shtohet përzierja e 6-8 % pentanit (si
mjet për ekspandimin e sferave ) të cilat hyn në bërthamën e sferave (granulatit).
Me rregullimin e shpejtësisë arrihet përbërja granulometrike e sferave prej 0.5-1.4mm, për
dendësinë e XPS 12-30kg/m3.
Pas ftohjes së reaktorit lëshohen granulatet dhe pjesa e ujit në ndarës ku ndahet uji kurse
granulatet ndahen në tharëse, në të cilën thahen dhe transportohen në silosin pranues,
granulatet nga siloset lëshohen në sita për ndarjen në granulacione. Granulacionet e
klasifikuara transportohen në siloset për stabilizim. U shtohet materie për përpunim
sipërfaqësor dhe paketohen në kontejnerët tetëkëndëshe të kartonit dhe si i tillë u dërgohet
prodhuesve të Styrodurit, si lëndë e parë për prodhimin e Styrodurit. Me lëndën e parë
themelore për

prodhimin e Styrodurit kompania ,,Daka Group‖ furnizohet nga prodhuesit

e shteteve si që janë: Greqia Austria, Zvicra Kroacia, Gjermania, Holanda.
Lënda e parë themelore pranohet e deponuar në kontejnerët tetëkëndëshe prej kartonit.
Polistireni në kontejnerët tetëkëndëshe nga kartoni është i mbështjellur me PE folije me
qëllim të pengimit lëshimit ( lirimit) të pentanit në mjedis.

4.4.2. Prodhimi i të ashtuquajturave,, kokërrza” nga polistireni i ekspanduar
Në pajimet (makinat ) për ekspandim granulati i lëndëve të para me nxehje me anë të
avullit të ujit ekspandohon sferat e

polistirenit në madhësi 0.5-1.4mm. Sipërfaqet e

polistirenit zbutën, kurse pentani nga sferat kalon në gjendje të gaztë. Granulati
ekspandohet duke rritur volumin e vet për 30 gjer 50 herë, kurse dendësia nga 600kg/m 3
zvogëlohet në 15-30kg/m3. Kur të arrihet volumi i dëshiruar i kokrrëzave shtypja në
pajime barazohet, kurse kokrrëzat dërgohen në tharëse .
Lagështia e kondensuar avullohet nga sipërfaqja, kjo procedurë kryhet

për afro 4min.

Nga pajimet për ekspandim del granulati i Styrodurit (,,kokrrizat‖) të cilat kanë peshën
hapësinore dhe madhësinë të caktuar.
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4.4.3. Deponimi i granulatit të Styrodurit në silosa
Granulatet e Styrodurit përmes gypsjellësve dërgohen në 10 siloset e hapur (me kapacitet
10 x 500kg) ku deponohen për 8-48 orët e ardhshme me qëllim të stabilizimit.
Vakumi në granulat duhet të barazohet me shtypjen atmosferike, kurse uji i kondezuar dhe
pentani i mbetur defundohen nga kokërrzat (sferat).
4.4.4. Prodhimi i blloqeve të Styrodurit
Granulatet më tutje transportohen në makinën për prodhimin e blloqeve – blok forma.
Nga silosi me volum prej 5m3 granulati kalon në makinën për prodhimin e blloqeve me
ndikimin e avullit të ujit kranulatet (kokërrzat) prapë zbutën , rritja e më tutjeshme e
volumit të granulatit në kallëpet e mbyllur metalike nuk është e mundur, prandaj granulatet
depërtojnë njëra ne tjetrën (mes veti ngjiten) duke krijuar materialin kompakt lidhje
molekulare të mbyllur, me dendësi 12-30 kg/m3, blloqet e Styrodurit.
Me vakum teknologjinë koha për ekspandimin e XPS është zvogëluar prej 20-25 në 45minuta. Me procedurat bashkohore të vakumit nxirret uji dhe pentani i mbetur që do thotë
se koha e formimit të blloqeve dhe homogjenizimit të kokërrzave shumë shkurtohet, në
makinën për prodhimin e blloqeve prodhohen blloka me dimenzione 2mx1mx0.5m=1m3 .

4.4.5. Deponimi i blloqeve të Styrodurit (gjysemprodhimi)
Pas prodhimit të formës së blloqeve, blloqet e Styrodurit transportohen në deponin ku
duhet të qëndrojnë prej min 10 ditë varësisht nga lloji i prodhimit.
Vetëm Styropori i thar dhe pa mbetje të ujit të kondensuar dhe pentanit, mund të jetë për
përdorim i sigurt.
Për këtë blloqet e Styrodurit duhet të deponohen ne hapësirat e përgatitura enkas për këtë
qellim. Koha për stabilizim të blloqeve varret nga dendësia e blloqeve dhe përdorimi i
tyre.
4.4.6. Prerja e bllokave të Styrodurit në pllaka dhe paketimi i tyre.
Pasi që blloqet e Styrodurit që kanë qëndruar në deponi transportohen në halën e fabrikës
në pjesën e së cilës gjenden pajimet për prerjen e Styrodurit. Styropori prehet në blloqe me
trashësi sipas kërkesës prej 1cm deri në 20 cm. Pllakat e përgatitura paketohen në paketa të
mbështjellura me PE folije të shkruara me logo të kompanisë prodhuese.
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4.4.7. Deponimi i prodhimit përfundimtar.
Prodhimet përfundimtare dërgohen në deponi ku deponohen duke u klasifikuar në basë të
trashësisë dhe llojit të Styrodurit. llojet e Styrodurit të cilat prodhohen janë të përcaktuara
në bazë të peshës hapësinore të Styrodurit në kg/m3
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SKEMA E PRODHIMIT TE STYRODURIT

Paraqitja skematike e procesit teknologjik për prodhimin e styroporit
Lënda e parë - Polistireni

Perzierja
Ekspanderi

Silosët për dponimin e granulatit

Bllok forma

Deponimi
i blloqeve
te të
styrodurit
Deponimi
i blloqeve
styroporit

Prerja Prerja
e blloeve
te styrodurit
e Blloqeve
të styroprit

i Styroporit
Paketimi i Paketimi
styrodurit

Deponimi
i styrodurit
tetëdeponuar
Deponimi
i Styroporit
prodhuar

4.4.8 Vetit e Styrodurit
Styropori është material izolues i cili përdoret për izolim termik si dhe akustik.
Më së tepërmi përdoret ne ndërtimtari, gjithashtu aplikimi i tij gjendet edhe në llojet e
paketimeve ne prodhimtarit e ndryshme industriale ( ushqimore , elektroteknike etj.).
Prodhimtaria vjetore e Styrodurit në Evropë është afër 35milion m3, që është si tregues i
përdorimit të gjer të Styrodurit dhe zhvillimi i vetëdijes për jetesë të shëndetshme.
Styropori si izolator termik nxeh dimrit dhe ftoh verës, që vjen deri te kursimi i energjisë
elektrike e cila përdoret për nxehje dhe ftohje , e cila ka ndikime të drejt për drejta ne
mbrojtjen e mjedisit.
Për atë përdorimi i Styrodurit në ndërtimtari ka përparësi të shumëfishtë për arsye se
financohet një herë kurse kursehet tërë jetën.
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Sekretet e vetive izoluese të mira të Styrodurit mëshifën në strukturën molekulare të tij.
Në 1m3 Styropor ekzistojnë 3-6 miliard molekula të mbyllura në të cilën është gasi inertizolatori më i mirë natyror që ekziston.
4.4.9.Vetit Mekanike
Vetit mekanike në të shumtën varrën nga dendësia e materialit. Vetia kryesore mekanike
është fortësia ne shtypje.
Ne baze dendësisë kem edhe klasifikimin (emërtimin ) e Styrodurit si që janë: N2 prej 1516 kg/m3, N3 prej 18-20 kg/m3, N4 prej 22-24 kg/m3, N5 prej 30-32 kg/m3.

4.4.10 Vetit Termike
Temperature maksimale e punës për materialet e XPS, si dhe për të gjitha materialet
termoplastike varret prej kohëzgjatjes së intensitetit të ngarkesës në temperaturë të larta.
Nëse nuk ekzistojnë ngarkesa të mëdha, Styropori përmban temperaturë në periudhë të
shkurtër deri 950c, Nëse përdoren bitumenet dhe lyersit e nxehtë të cilët kërkojnë
temperature të mëdha, Styropori në periudha të shkurta mund të i rezistoj temperaturës
deri në 1100c, Me rritjen e dendësisë së Styrodurit rritet edhe rezistenca ndaj temperaturave
të larta, mirëpo vlera kufitare mbetet e njëjtë . Temperatura e përhershme maksimale e
qëndrueshmërisë së Styrodurit është 85oC . Styropori si plastik amorfe nuk tregon kurfar
ndërrimi struktural prej temperaturave -1800C deri 1000C. Styropori ka përçueshmëri
termike të vogël, për atë edhe posedon vetit të mira termo izoluese . Me rritjen e dendësisë
së Styrodurit përçueshmëria termike bien (veti më e mirë izoluese).
4.4.11. Qëndrueshmëria ndaj zjarrit
Kompanitë ne përgjithësi prodhojnë Styropor vet fikës.
Styropori ne kontakt me flakën nuk dhezet, mirëpo vetëm se shkrihet, me largimin e flakës
ndërpritet të shkrihet. Styropori në normat e qëndrueshmërisë ndaj zjarrit është i klasifikuar
si B1 ose ,, si material i rënd ndezës‖.
4.4.12. Difuzioni i avullit të ujit, absorbimi i ujit.
Me rritjen e dendësisë së Styrodurit rritet rezistenca ndaj difuzionit së avullit të ujit, për
arsie se Styropori nuk tretet në ujë prandaj edhe gati fare nuk thith ujin. Edhe pse është i
zhyten 28 ditë në ujë mund të thith ujë maksimalisht deri 4 përqind të volumit të tij (do me
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thënë vetëm në sipërfaqe). Kjo është shumë me rëndësi sXPSe nuk përkeqësohet vetia e tij
termo izoluese
4.4.13. Riciklimi
Gjatë prerjes së blloqeve të Styrodurit apo gjatë përdorimit përfundimtar të Styrodurit për
paketim dhe të ngjashme mbetën mbeturina të Styrodurit, Styropori mund të riciklohet në
shumë mundsi, mënyra. Mbeturinat e Styrodurit bluhen ne

makinën

për imtësimin

(bluarjen) e Styrodurit dhe kthehen ne procesin për prodhimin e XPS të rij deri 15 për qind
të përbërjes peshore, stiropori mbeturin përdoret si agregat i lehtë, i shtohet tokës për të
arrit përçueshmërinë më të mirë pa ndikime negative në ujë dhe ajër, i shtohet betoneve dhe
materialeve për savotim. etj.
4.4.14. Styropori –Prodhim ekologjik
XPS është prodhim i sigurt i cili nuk ka ndikime negative ne mjedis.
Pas prerjes së Styrodurit mbeturinat e Styrodurit bluhen në pajimet përkatëse masa e bluar
deponohet në silosin e veçanet. XPS është i jo i dëmshëm për njerëzit dhe mjedisin, nuk
është i helmueshëm, edhe nëse ndezët nuk liron gazra të dëmshëm, nuk përmban flor-klor
hidrokarbure (freon). XPS posedon vetit themelore të përdorimit ne ndërtimtari, me çka
kursehet në energji, është i riciklushem, është prodhim i vetëm termoizolues ekologjik.
5. VLERËSIMI DHE INDENTIFIKIMI 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 ne fabrikën për
prodhimin e Styrodurit tregojnë se deri te kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një
analize gjithë përfshirëse.Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të
bëhet edhe kavantifikimi i tyre.
Ne bazë të proceseve teknologjike dhe pajimeve që nevojitën për prodhimin e Styrodurit
si që janë makina për ekspandim, makina për presim, makina për prerje si dhe makina për
imtësimin e Styrodurit, ne të cilat pajime gjatë proceseve teknologjike nuk do të kemi asnjë
ndikim negativ, gjithashtu ne bazë të vetive të Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades të
cekura më lartë posaçërisht atyre termo izoluese, recikluese, si dhe përdorshmëris së tij,
projekti ne fjalë gjegjësisht prodhimi i Styrodurit do të ketë ndikime pozitive ne mjedis
duke bërë kursimin e lëndëve për ngrohjen dhe ftohjen e hapësirave banuese dhe afariste,
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ku proceset për sigurimin derivateve dhe energjisë që nevojitën për ngrohjen dhe ftohjen e
hapësirave banuese dhe afariste kanë ndikime të mëdha ne mjedis.
Mirëpo nuk duhet nënvlerësuar ndikimet negative që ndodhin nga pajimet ndihmëse për
realizimin e projektit.
Gjatë punës së fabrikës për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit ngjitjes se fasades vie deri te
rritja e emisionit të materieve ndotëse nga puna e kaldajës, avullimi i karburanteve djegse ,
krijohet zhurmë nga puna e pajimeve prodhuese, motorët e automjeteve dhe funksionimi i
pompave për pranim dhe

për dhënie të naftës dhe gazit propan - butan , në mënyrë

direkte dhe indirekte mund të vie deri te ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të
dheut afër fabrikës për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades.
Duke i pasur parasysh specifikat e projektit ndikimet ne mjedis mund lajmërohen ne të
gjitha fazat e zhvillimit të projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative ne
mjedis i klasifikojmë ne dy perioda themelore pasi që faza e ndërtimit është kryer dhe ate:


ndikimet gjatë fazës së përdorimit të pajimeve direkte si dhe atyre përcjellëse për
prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades.



ndikimet gjatë fazës pas ndërprerjes se punës dhe përdorimit te pajimeve të fabrikës
së Styrodurit.

5.1 Ndikimet ne ajër
Gjatë realizimit të proceseve teknologjike për prodhimin e Styrodurit e posaçërisht gjatë
përdorimit të pajimeve ndihmëse për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se
fasades do të ketë ndotje të ajrit, Deri te rritja e ndotjes së ajrit mund të vij nga emisioni i
gazrave nga puna e kaldajës për prodhimin avullit të uji.
Nga automjetet transportuese që nevojitën për transportimin e lëndës së par dhe Styrodurit
dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades gjer te konsumatorët dhe nga avullimi i karburanteve .
Gjatë djegies së naftës dhe gazit butan propan ne kaldajën për prodhimin e avullit të ujit
emitohen gazrat tymues ne atmosferë. Ndotje të ajrit gjatë procesit të realizimit të
prodhimit të Styrodurit do të ketë nga lirimi i pluhurit

ne hapësirat prodhuese gjatë

prerjes, bluarjes së Styrodurit si dhe aktiviteteve tjera. 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
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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 ne komunikacion në lokacionin e fabrikës së
Styrodurit. Për pos ndikimeve negative që do të shkaktohen ne ajër nga pajimet ndihmëse
për realizimin e procesit për prodhimin e Styrodurit, me përdorimin e Styrodurit do të ketë
ndikime pozitive dhe atë ne zvogëlimin e nivelit të ndotjes ne ajër si dhe ndikimet pozitive
tjera të cilat po i paraqesim me shifra ne vijim.

5.2. Ndotja e ujit
Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore si dhe ndotja e
dheut është nëse vie deri te shpërthimi i rezervarit me naftë. Mundësia e derdhjes së naftës
gjatë mbushjes së rezervarit. Pastaj vie deri te sedimentimi i materieve ndotëse që është si
rezultat i fundërrimit nga gazrat e djegura motorike, nga gazrat e liruara gjatë djegies të
naftës ne kaldajë dhe djegies së naftës ne gjenerator, i fshirjes së gomave të automjetit, i
rrjedhjes së derivateve dhe vajrave nga automjetet e amortizuara , i fundërrimeve nga
atmosfera etj.
Vlerat më të larta të ndotjes së ujërave nga sipërfaqet operacionale të fabrikës për
prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades mund ndodhin gjatë pëlcitjes së
gypave të cilët nevojitën për furnizim të kaldajës me naftë nga rezervari ku është e
deponuar

nafta.

Koncentracioni i grimcave të suspenduara ne rrethin të fabrikës

posaçërisht ne hapësirat punuese është proporcional me sasinë e ujërave nga shpërlarja apo
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nga të reshurat atmosferike ku koncentracionet më të mëdha janë në 5- 10 min. e para të
reshurave atmosferike.
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, larja e rrugëve, e platos së

autoparkingut etj.
5.3. Ndotja e tokës
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 fabrikës së
Styrodurit.
Gjatë fazës së realizimit të proceseve teknologjike për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te
ngjitjes se fasades , ndotja e dheut mund të ndodh si pasoj e vendosjes të pakontrolluar të
vajrave dhe lubrifikanteve të përdorur, gjatë përdorimit dhe toçitjes së naftës, ne rast të
pëlcitjes së gypave të cilët nevojitën për furnizim të kaldajës me naftë nga rezervari,
sipërfaqet e hapësirave të servisimit të kamionëve transportues, nga fundërrimet e
komponentëve ndotëse

nga ajri, kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë

operimit të fabrikës së Styrodurit, 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, rezervarit të naftës
etj. Ndotja e tokës ndodhë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e
vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese, që nevojitën për transportimin e
lëndës së parë që nevojitet për realizimin e prodhimit të Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes
se fasades si dhe produkteve të prodhuara dhe nga automjetet e parkuara në parkingun e
fabrikës, nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese, nga mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët,
ambalazhuese.

nga mbeturinat e materialeve
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5.4. Zhurma
Me termin zhurmë nënkuptojmë çdo tingull niveli i të cilit nuk kalon vlerat e caktuara me
ligj. Zhurma krijohet nga automjetet transportuese, mekanizmit dhe pajimeve gjatë punës
të fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades, koha e veprimit të zhurmës është
në funksion të angazhimit të pajimeve, gjegjësisht orarit të punës.
Për arsye të zvogëlimit të nivelit të zhurmës në përputhshmëri me mundësit teknike duhet
në mënyrë kontinuele të përcillen këto burime potenciale të krijimit të zhurmës.
Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në
zonat e banuara.
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, mirëpo për shkak të pajimeve
teknologjike dhe atyre transportuese që janë prodhime të reja niveli i zhurmës është nën
kufijtë e lejuar me standarde.

Me shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të

standardeve të zakonshme maksimumi i zhurmës në burim është 90 dB.
Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit.
Pasqyrë tabelore e nivelit të zhurmës në varshmëri nga distanca.
Zhurma
90db –niveli

Distanca (m)
10

50

100

500

59

45

39

25

Për pajisje moderne

5.5. 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 vegjetacionit pos nga sipërfaqet nën objektin e
fabrikës së Styrodurit, nën objektet përcjellëse (ndihmëse), dhe nën platon e sipërfaqeve
operacionale të fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades, kjo do të thotë se
kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve . Fauna nuk do të dëmtohet
fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni i veprimtarisë prodhuese dhe do të
zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet faunës, prandaj fabrika e Styrodurit nuk ka
ndikime negative ne zhvillimin e faunës.
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5.6. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Ne fazën e kryerjes se aktiviteteve prodhuese ne fabrikë aksidentet mund të ndodhin nga
mundësia e shkaktimit të zjarrit, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve
prodhuese. Për realizimin e proceseve teknologjike për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit
te ngjitjes se fasades ne kompleksin e fabrikës janë të vendosur rezervarët për deponimin e
naftës dhe gazit propan butan nga edhe buron rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale
.
Në rastet e jashtëzakonshme, gjatë derdhjes jo të kontrolluara të naftës mundë të vie deri
te aksidentet kimike, intensiteti aksidental i të cilëve mundë të jetë i shkallëve të ndryshme.
Nga manipulimet e ndryshme vepruese me derivatet e naftës ne kompleksin e fabrikës për
prodhimin e Styrodurit 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 dhe gazit, nga gypat për përcjelljen e naftës dhe gazite sidomos gjatë derdhjes
(rrjedhjet) si dhe nga auto cisternat gjatë furnizimit të rezervarëve.
Pos situatave

aksidentale të lartë cekura ne kompleksin e fabrikës për prodhimin e

Styrodurit ekziston rreziku edhe nga paraqitja e zjarrit e posaçërisht paraqitja e zjarrit ne
hapësirat ku janë të vendosura makinat për ekspandim, për arsye se ne përbërjen e lëndës së
par për prodhimin e Styrodurit ekziston Pentani i cili lehtë ndezët, prandaj punëtoret gjatë
manipulimit ne këto hapësira duhet të kenë kujdes që mos të përdorin iniciuesit e zjarrit.
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 për mbrojtjen

zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri si dhe të gjitha

masat preventive që duhet të ndermirën gjatë një aksidenti nga zjarri.
Rrezikimi i mjedisit në rastet aksidentale buron nga prania e gazit të lëngët naftor (GLN)
të deponuar në rezervarin e vendosur, në hapësirat fer objektit të e fabrikës për prodhimin
e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades.
6. Vlerësimi i rreziqeve nga aksidentet e mundshme
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
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ekziston 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 fabrikës 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



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.
Sipas

EPA

standardeve, gazi i lëngët

naftor (GLN) paraqet një përzierje të

hidrokarbureve të naftës (propan, popen, butan dhe izomeret e tyre ), presioni i avullit i të
cilëve kalon 1.25 kPa/cm² në 40 ºC.
Disa nga veçorit e rëndësishme të GLN janë:
Në përdorimin komercial më së shpeshti janë butani dhe propani që butani dhe propani në
temperaturë normale janë në gjendje të gaztë por nën presion mundë të kalojnë në gjendje
të lëngët.
GLN është gaz pa ngjyrë, dendësia e tij në gjendje të lëngët është ½ e dendësisë së ujit, si
lëngë është 1/250 pjesë e vëllimit të gaztë.
GLN në temperaturë normale ka dendësi më të madhe se ajri dhe nuk dispergohet lehtë.
GLN e ka vetin që pas derdhjes lëshohet ne pikat më të ulëta të sipërfaqes, dhe mund të
akumulohet ne vrima dhe vende tjera me presion të ultë.
GLN me ajrin formon përzierje eksplozive në raporte të caktuara volumore
Në koncentrime të larta vepron si anestetik sepse me zvogëlimin e presionit parcial të
oksigjenit shkakton vështirësi në frymarrje
Gjatë derdhjes (zbrazjes) nga rezervari, avullohet shpejt dhe me uljen e temperaturës
mundë të shkaktojë mërdhisje.
GLN-së zakonisht i shtohen aromat karakteristike për identifikim më të lehtë.
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Në tabelën në vijim po i paraqesim karakteristikat themelore të vetive fiziko –kimike të
gazit të lëngët naftor (GLN).
Karakteristikat

Butani

Propani

komercial

komercial

Dendësia relative e GLN-së së lëngësuar ne 15.60c

0.57-0.68

0.50-0.51

Litra/ton të lëngut ne 15.60c

1723-1760

1957-2019

Dendësia relative (ndajajrit) ne 15.60c dhe 1015.8 mb

1.90-2.10

1.40-1.55

Raporti i vëllimit gaz:lëng ne 15.60c dhe 1015.8 mbar

233

274

Temperatura e vlimit 0c

-2

-45

Tensioni i avullit ne 200c bar

2.5

Tensioni i avullit ne 500c bar

7

Kufiri i ultë i eksplozivitetit % v/v

1.8

2.2

Kufiri i lart i eksplozivitetit % v/v

9.0

10.0

9
19.6

Përveç identifikimit të materieve të dëmshme në proces ,në fazën e parë të analizës së
rrezikshmërisë duhet bërë identifikimin e burimeve të rrezikut.
6.1. Analiza e trungut të ngjarjeve
Ngjarjet të cilat pasojnë në rastet aksidentale mund të kenë karakteristika të ndryshme. Në
vijim do të paraqesim disa nga mundësit e zhvillimit të ngjarjeve gjatë aksidentit.


Reja e formuar lëviz te poshtë:
*inicimi ndodh menjëherë pas formimit të sferës së nxehtë
*inicimi ndodh më vonë ,krahas shkaktimit të zjarrit ose eksplodimit të resë
*nuk vjen deri te inicimi



Reja e formuar lëviz përpjetë:
*inicimi ndodh menjëherë krahas formimit të resë së zjarrtë
*largohet nga rezervari dhe vjen deri te inicimi ose eksplodimi i resë
*nuk vjen deri te inicimi.

6.1.1. Ngjarja në tërë rezervarin
Në rast se aksidenti e përfshin tërë rezervarin , ekzistojnë dy mundësi :
a. aksidenti në rezervarin e nxehtë
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b. aksidenti në rezervarin e ftohtë
Inicimet e mundshme në tërë rezervarin janë :
- sfera e zjarrit
- zjarri
- eksplodimi i resë së gaztë dhe
- disperzioni i resë pa inicim

a. Aksidenti në rezervarin e nxehtë
Shkaktohet nga veprimi i temperaturave të larta jashtë rezervarit, në këtë rast supozohet se
tërë sasia e GLN-së është liruar nga rezervari dhe është djegur si sferë e zjarrtë.
b. Aksidenti në rezervarin e ftohtë
Ne ter rezervarin me GLN do të shkaktoj avullim të menjëhershëm dhe formimin e resë
së gaztë krahas përzierjes turbulente me ajrin.
Ne shemën vijuese mund të shihen pasojat e mundshme te aksidentit ne rezervarin e ftohtë .
Mundësia e lëvizjes së resë si lart ashtu edhe poshtë është e njëjtë (nga 50%).
6.1.2. Aksidenti në pjesë të rezervarit (vrima në rezervar)
Ngjarjet e mundshme në këtë rast janë:


formimi i resë e cila lëvizë



inicimi me krijimin e resë së avullit që eksplodon



shkaktimi i zjarrit



pa inicim

Reja mund të dispergojë, varësisht nga kushtet aktuale klimatike

58

Mbushja e rezervoarit

Formimi i resë së gazit

Eksplodimi i resë së
gazit

Formimi I resë së gazit

Disperzioni i resë pa
inicim

Sfera e zjarrtë

Zjarri

6.1.3. Aksidenti në sistemin shpërndarës
Aksidenti në këtë rast është pasojë e rrjedhjes (derdhjes) së GLN-së nga sistemi
shpërndarës dhe mund të çojë deri te:


flaka kur vjen lëvizja deri te inicimi



formimi i resë dhe lëvizja e saj me:
-

inicim dhe formim të resë së avullit e cila eksplodon,

-

shkaktim të zjarrit

-

ose nuk ka inicim

6.2. Analiza e pasojave
Analiza e pasojave është faza e dytë e analizës së rreziqeve dhe për qëllim parashikon
vëllimin e pasojave të mundshme të aksidentit dhe nivelin e dëmit.
Pasojat kryesore të mundshme të aksidentit nga rezervari i gazit


janë:

BLEVE (Biliong Liquid Expanding Vapor Explosoins – eksplodimet e avullit
ekspandues të lëngut të vluar):



VCE ( Vapor Cloude Explosion – eksplodimi i resë së gazit)



Zjarri



Dispergimi i resë pa inicim
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6.2.1. BLEVE
Masa e GLN – së, e cila merret të jetë 80% të vëllimit të rezervuarit. Supozohet se sfera e
zjarrit e ka formën sferike dhe është afër tokës.
Për rezervarin me vëllim prej 5m3 X 0.8 (80% ) të vëllimit të rezervuarit) diametri i sferës
së zjarrtë mund të jetë gjer ne 7m .
Kohëzgjatja e sferës është më pak se 10s, në këto rrethana mund të shkaktohen lëndime të
djegies se shkallës së tretë në pjesët e zbuluara të lëkurës.
6.2. 2. VCE
Madhësia e mbi presionit të krijuar në këtë rast mund të njehsohet në distanca të caktuara
nga burimi. Ndikimet e mundshme janë ilustruar në tabelën në vijim.
Mbi presioni në front të

Efekti

valës goditëse (bar)
0.3

Rrënime të kufizuara
Të padëmshme për njerëz

0.4

Rrënime mesatare të ndërtesave
Lëndime mesatare të njerëzve në mjedis hapur

0.6

Rrënime të konsiderueshme te ndërtesave
Lëndime të mesme të njerëzve

0.8

Rrënime te tërësishme të ndërtesave
Lëndime të rënda të njerëzve

6.2. 3. Zjarri në rezervar
Zjarri në rezervuar shkakton rrezatim termik, që paraqet rrezik për njeriun dhe për objektet
përreth.
Për të kuantifikuar efektin e veprimit të zjarrit është përvetësuar që doza e rrezatimit 1000
njësi (kW/m³) shkakton djegie të konsiderueshme në lëkurën e zbuluar të njeriut.
Në tabelën ne vijim është dhënë varësia e dozës së rrezatimit nga diametri i zjarrit.

Diametri

1.1 D

Doza ( njësi)

3.000

60

1.2 D

2.300

1.3 D

100

1.4 D

200

(Për njerëzit në objekte)
Deri në 1.1 D

2.300

Mbi 1.1 D

0

Në rast se zjarri shkaktohet në sistemin shpërndarës, përkatësisht në gypat e këtij sistemi,
karakteristikat e zjarrit që shkaktohet do të paraqiten në tabelën ne vijim.
Karakteristikat e zjarrit të GLN – së në sistemin shpërndarës

Diametri i gypit (mm)

25

50

75

Gjatësia e flakës (m)

10 – 15,

20 – 30,

Gjerësia e flakës (m)

3.5 – 5,

7 – 10,

100

150

30 – 45, 40 – 60, 60 - 90
10 – 15,

14 – 20,

20 -30

6.3 Vlerësimi i rrezikut
Rreziku nga aksidenti vlerësohet në bazë të gjasave të ndodhjes së aksidentit dhe vëllimit të
pasojave.
6.3.1. Vlerësimi i gjasave të ndodhjes së aksidentit
Gjasat e ndodhjes së aksidentit vlerësohen në bazë të dhënave mbi ngjarjet dhe aksidentet
në pajisjet (stabilimentet) e njëjta ose të ngjajshme në vendet tjera dhe të dhënave të
përfituara nëpërmjet identifikimeve të rreziqeve.
Në tabelën ne vijim janë paraqitur gjasat e ndodhjes së aksidenteve sipas të dhënave të
publikuara në simpoziumin ICHEME të mbajtur në Budapest në vitin 1991.

Ngjarja
Derdhje të vogla
Çarja e gypave, lidhëseve

Gjasat
Të mëdha
Të vogla

Distanca (m)
10
10 - 100
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Çarja e rezervarit dhe sfera e zjarrtë
Çarja e rezervarit VCE
Çarja e rezervuarit, formimi i resë

Shumë të vogla
Tejet të vogla
Tejet të vogla

Mbi 100
Mbi 100
Mbi 100

Sa i përket zjarrit klasik, duhet konstatuar se projekti përkatës i mbrojtjes nga zjarri duhet
të shqyrtohet nga organi perkatës i MPB, kështu që në këtë raport nuk do të analizohet.
6.3.2. Vlerësimi i pasojave të mundshme
Pasojat e mundshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin parashtrohen ne bazë
të dhënave të përfituara me analizën e cenueshmërisë.
Me anë të analizës se cenueshmërisë evidentohen të gjitha entitetet dhe objektet e
cenueshme ne rrethinën e burimit potencial të aksidentit:


të punësuarit në kompleks



pjesëmarrësit në trafik në rrugë



objektet afariste dhe të banimit

Në bazë të analizës së lëndueshmërisë mund të vlerësohet se në situatën më të pafavorshme
(5m3 GLN), pasojat e mundshme të aksidentit do të shpreheshin deri në distancë 7 m.
Siguria aksidentale zvogëlohet pasi rezervari duhet rrethuar me mur statik prej betoni
prandaj pasojat e mundshme të aksidentit do të shpreheshin në distancë deri në 3.5m.
Objektet e banimit janë të larguara në distancë mbi 30m nga rezervari prandaj nuk dot ketë
ndikime nga aksidentet e mundshme për njerëzit që banojnë ne objektet e lartcekura.
7. MASAT E MBROJTËS SË MJEDISIT
Sipas analizës së bërë mbi ndikimin e fabrikës së Styrodurit në mjedis ,si dhe në bazë të
vlerësimit të ndikimeve dhe rekomandimeve të dhanura ne ketë raport fabrika për
prodhimin e Styrodurit me objektet përcjellëse në lokacionin e analizuar sipas këtij raporti
nuk rrezikon mjedisin sepse janë realizuar shumë nga parakushtet e nevojshme

për

mbrojtjen adekuate të mjedisit, por megjithatë duhet të parashihet që në rast se vie deri te
ndotja duhet të ndermirën masat për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve
negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor . Me qëllim të zvogëlimit të mëtejmë
të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet ndërmarrja e masave të cilat
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bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të ndikimeve negative në rrethanat e
jashtëzakonshme dhe të rregullta

7. 1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Çdo burim i imitimit të ndotësve ne atmosferë gjatë prodhimit të Styrodurit duhet të i
plotësoj kushtet ne vijim:
-

që vlerat kufitare të emetimeve të mos kalohen

-

që emisioni nuk duhet të ndikoj në kualitetin e ajrit mbi normat e caktuara

Ne hapësirat e fabrikës për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades me
qëllim të zvogëlimit të pluhurit dhe aromave të pakëndshme 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 pastër aq sa është
nxjerrur me anë të ventilatorëve.
Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit në fabrikën për prodhimin e Styrodurit dhe
rrrjetit te ngjitjes se fasades, e cila ndodhë si produkt i djegies të gazit ose naftës , ne
kaldajën për prodhimin e avullit prodhimin e avullit dhe nevoja të ngrohjes së hapësirave
gjatë stinës së dimrit 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 ndërtuar edhe oxhaku për përcjelljen e gazrave tymues me lartësi të duhur
dhe atë mbi 7m.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave transportuese që konsumojnë lëndë
të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet transportuese të jetë sa më
kualitativ. Ne fabrikën për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades si lëndë
djegëse që nevojitën për prodhimin e avullit dhe ngrohjen e fabrikës gjatë stinës së dimrit,
ne te shumten e rasteve do të përdoret gazi propan – butan (GLN) që gjatë djegies së tij
lirohen sasira minimale të gazrave. Vlerat e ndotjes të ajrit nuk do të jenë më të larta se
vlerat e caktuara si pas Udhëzimit Administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve
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ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes dhe normave të caktuara nga legjislacioni i
BE.
Nga kjo që u cek më lart mund të vim ne përfundim se fabrika për prodhimin e Styrodurit
nuk ka ndikim të theksuar ne kualitetin e ajrit.

7.2. Masat mbrojtëse të ujërave
Edhe pse ne procesin për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades nuk
lirohen ujera të ndotura teknologjike, ujërat që përdoren për prodhimin e avullit të ujit
sigurohen nga nga pusi i nxjerrur nga pronari i fabrikës, harxhimi i ujit është 5m 3, uji i
nxehtë kthehet ne basenet për ftohje me kapacitet prej 6m3 dhe kështu pas ftohjes kthehet
një procesin e prodhimit të avullit, që do të thotë se kemi sistem të mbyllur të qarkullimit të
ujit, edhe nëse lirohet ky ujë ne mjedis nuk shkakton ndotje se është i pastër, por ndotja e
ujërave ndodh si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme, ne hapësirat punuese të
fabrikës së Styrodurit, prandaj duhet ndërtuar kolektorët për grumbullimin dhe sistemin
gypor për bartjen e ujërave të ndotura nga tëra sipërfaqet punuese të objekteve përcjellëse
të fabrikës së Styrodurit, nga sipërfaqet punuese te ofiçinës së mirëmbajtjes dhe kanalit të
ndërrimit të vajrave ( nëse ndërtohet ssepse gjere më tani nuk riparohen automjetet
transportuese ne hapësirat e fabrikës), nga sipërfaqet ku janë të vendosur rezervari i naftës,
dhe gazit nga sipërfaqet ku është i vendosur gjeneratori, stacioni i pompave, aparati për
toçitje të naftës, kaldaja, nga sipërfaqet e depos së vajrave dhe lubrifikanteve, ujerat e
grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura duhet të dërgohen për trajtim në seperatorin 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 për ndërtimin e
seperatorit të vajrave. Seperatori duhet në mënyrë të sigurt dhe kualitative të bëj ndarjen
(seperimin) e yndyrave dhe vajrave nga ujërat e ndotura, duhet ndërtuar me kapacitet të
trajtimit të ujërave prej afër 80l/s. 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 dhe gropave septike. Seperatori duhet të përmbush
kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative ne fuqi. Seperatori duhet
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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.
Ujërat zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet ndërtuar me tri komora
(hapsira). Gropa septike duhet të ndërtohet në at mënyrë që të parashihet mundësia për
matjen e sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në recipient. para
lshuarjes së ujërave ne recipient duhet patjetër të dezinfektohen me natrium hipoklorit për
mes klorinatorit që duhet ndërtuar.
Gropa septike duhet të pastrohet nga kompanitë e licencuara .
Ujërat nga separatori dhe gropa septike nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të
derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë vajra dhe yndyra mbi 1mg/l dhe materie
të suspenduara mbi 30mg/l në ujë.
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale të
fabrikës
Ujrat nga platot e parkingut
kaldajes gjeneratorit etj.

Seperatori I
Vajrave

Ujërat e zeza

Gropa
Septike

Mostrimi

Recipienti
Uji i trajtuar (pastërt)

7.3. Masat mbrojtëse të tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë fazës së
funksionimit të fabrikës për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades, janë
marr dhe duhet të merren këto masa: duhet ber betonimi/asfaltimi dhe izolimi i sipërfaqeve
të hapësirave prodhuese, të deponive për deponimin e lëndëve të para për prodhimin e
Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades, hapësirave për vendosjen e rezervarit të naftës ,
GLN, të kaldajës, të gjeneratorit, stacioni i pompave, aparati për toçitje të naftës, kaldaja,
nga sipërfaqet e depos së vajrave dhe lubrifikanteve hapësirave të parkingut të automjeteve
me qëllim që të pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga
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automjetet e parkuara në parkingun e fabrikës.

Mbeturinat e ngurta komunale të

grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak
për mbulim, Mbeturinat e ndryshme ambalazhuese do të grumbullohen, klasifikohen dhe
vendosen në kontejnerë të posaçëm, duhet të sigurohen kontejner për deponimin e të
gjitha llojeve të mbeturinave të klasifikuara ne bazë te

rregullave dhe kushteve të

përcaktuara me Ligj të mbeturinave, pas mbushjes së kontejnerëve përmes ndërmarrjeve
për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina dërgohen në deponin regjionale. Të njëjtat
masa do të shfrytëzohen për zvogëlimin e ndikimeve te mundshme ne mjedis pas
përfundimit të aktiviteteve prodhuese dhe shërbyese në

fabrikën për prodhimin e

Styrodurit. Të gjitha ujërat atmosferike dhe ujërat nga sipërfaqet me ndikim të mundshëm
duhet të grumbullohen me kolektor dhe nëpërmjet gypave të përcjellën ne seperator.
Ujërat fekale nga nyjet sanitare përmes gypave duhet të dërgohen ne gropën septike. Duhet
rregullisht të bëhet kontrollimi i seperatorit të vajit , pas mbushjes duhet ber pastrimin e tij,
fundërrina dhe vaji duhet të deponohen ne enë të posaçme dhe pastaj të dërgohen ne trajtim
të mëtejshëm sipas ligjit për trajtimin e materieve të rrezikshme. Furnizimi me ujë që
shfrytëzohet për nevoja sanitare, për larjen e platos rreth fabrikës , për ujitje të sipërfaqeve
gjelbëruese, bëhet nga pusi i thellë që është hapur nga pronari. 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 gazra, dhe për çështje vizuale. I tërë oborri i
fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades duhet thurur me mur statik .

7. 4. Masat për mbrojtjen nga zhurma
Duke pasur parasysh natyrën e proceseve teknologjike, si dhe pajimet teknologjike
bashkohore, prandaj zhurma e krijuar gjatë punës së fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te
ngjitjes se fasades nuk do të ketë ndikim të theksuar ne mjedis. Mirëpo prapë se prapë
duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtje nga
zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të fabrikës. Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të
fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku
jetojnë dhe punojnë njerëzit. Në rast 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.

66

7.5. Masat për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme janë marr dhe duhet ndërmarr këto
masa:
Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës dhe vajit nga
makinat transportuese dhe të udhëtarëve.
Rezervarët për lëndëve djegëse të naftës dhe gazit (butan, propan) janë prodhuar sipas
standardeve të caktuara dhe të vendosur po ashtu sipas standardeve.
Rezervari statik te naftës janë të vendosur ne hapësirat e betonuara dhe duhet të rrethohet
me mur statik prej betoni, largësia e murit nga rezervari dhe lartësia e murit duhet ndërtuar
ne mënyrë që ta nzan ter sasinë e naftës.
Stacioni i pompave për zbrazjen dhe mbushjen e rezervarëve për deponimin e lëndëve
djegëse, dhe furnizim të kaldajës me derivate 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.
Ne rezervarin e lëndëve djegëse të gazta (butan, propan) investitori obligohet të e vendos
sistemin për sjelljen e ujit për ftohje të rezervarit ne kohna me temperatura të larta.
Rezervari për lëndëve djegëse të gazta (butan, propan) është prodhuar sipas standardeve të
caktuara dhe i vendosur po ashtu sipas standardeve. Ne rezervarin e lëndëve djegëse të
gazta (butan, propan) investitori obligohet të e vendos sistemin për sjelljen e ujit për ftohje
të rezervarit ne kohna me temperatura të larta. Investitori obligohet të e vendos një kulm
provizor mbi rezervar për pengimin e ramjes së rrezeve të diellit drejtpërdrejt ne te.
Është obligim që rezervarët për lëndëve djegëse të kontrollohen brenda 5 viteve të para të
punës për të përcjell dëmtimet e trashësisë së mureve nga veprimi korroziv, pas 5 viteve
kontrolli duhet bërë për çdo dy vite. Për të zvogëluar mundësin e rrezikut preferohet që
rezervari i gazit të rrethohet me mur statik. Siguria aksidentale zvogëlohet përgjysmë pasi
rezervari do të rrethohet me mur statik prej betoni që do të thotë se rezervari i karburantit
të gaztë (propan-butan) me kapacitet prej 5m3, mund të vendoset edhe ne distancë deri në
3.5 m, nga hapësirat punuese, objektet e banimit, rrugës dhe ngastrave për rreth, ne rastin
konkret do të plotësohen këto kushte.
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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Ne korridoret dhe hapësirat tjera të fabrikës duhet te instalohen hidrantët me pajimet
përcjellëse dhe S aparatet plotësuese.
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.
8.0. Monitorimi i Mjedisit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades,
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 eventuale . Monitorimi i ajrit, dheut dhe ujit
duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të
raportohen në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre.
9.0 Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë Daka Impeks 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 autoriteteve përkatëse të Ministris të Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre dhe organeve e komunitetit lokal brenda
komunës.
10.0. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues
10.1. Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të aktivitetit për prodhimin e styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades
kjo varret nga nevojat e konsumatorëve për styrodur dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades ose
vjetërsisë të pajimeve të fabrikës për prodhimin e Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se
fasades. Pas këtij afati pajimet e fabrikës së Styrodurit dhe rrrjetit te ngjitjes se fasades
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 deponi të qytetit. Rikultivimi i këtyre
sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga
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realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili
nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të
degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu
zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.
11. PËRFUNDIM
Ndikimi i fabrikës së Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasades në Mjedis, duhet te jetë në
nivelin e vlerave të rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen në Mjedis dhe Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, si dhe akteve ligjore dhe nënligjore tjera relevante .
Ndikimi në mjedisin tokësor dhe të ajrit do te jete i vogël dhe si i tillë mundet të
neglizhohet, kurse ndikimi në ujë mund të kontrollohet . Këto ndikime do të monitorohen
dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik, dhe sipas kërkesës së Ministris të
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se fabrika e Styrodurit dhe rrjetit per
ngjitje te fasades, nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu
ndikimet në tokë , ujë dhe

ajër, 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 ne bazë të vetive të
Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasades e posaçërisht atyre termo izoluese, recikluese,
si dhe përdorshmëris së tij, projekti ne fjalë gjegjësisht prodhimi i Styrodurit do të ketë
ndikime pozitive ne mjedis duke bërë kursimin e lëndëve për ngrohjen dhe ftohjen e
hapësirave banuese dhe afariste, ku proceset për sigurimin derivateve dhe energjisë që
nevojitën për ngrohjen dhe ftohjen e hapësirave banuese dhe afariste kanë ndikime të
mëdha ne mjedis.
Fabrika e Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te fasades dhe rrjetit per ngjitje te fasades ne bazë
të argumenteve të parashtruara ne këtë raport del se do të ketë më tepër ndikime pozitive
se sa negative dhe ate socio ekonomike për arsye të punësimit punëtorëve për realizimin e
prodhimit, përdorimit të Styrodurit dhe rrjetit si material termo izolues , për shkak të
mundësisë së riciklimit të Styrodurit ne teresi.

Mendojmë se këto të dhëna janë të

mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministris të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhënien e
mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor për prodhimin e Styrodurit dhe rrjetit per ngjitje te

69

fasades

sipas kërkesës të

Sh.p.k.Viti.

Ibrahim Ostërgllava Drejtor i kompanisë ―Daka Group‖
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Vetit fiziko kimike te steropolit

