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HYRJE
Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis për prodhimin e betonit, investim i DAFI COM
SH.P.K. me lokacion në Banulle të komunë së Lipjanit, është përgatitur sipas kërkesave të
legjislacionit mjedisor të Kosovës, veçanërisht sipas Ligjit nr. 03/L-214 për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis.
Edhe pse si aktivitet, prodhim i betonit nuk përfshinë djegie të lëndëve fosile, ndërhyrje fizike të
theksuara në mjedis apo shfrytëzim të resurseve ujore, megjithatë, si aktivitet, nëse i
pakontrolluar, mund të ketë ndikime në mjedis, prandaj edhe është subjekt i procedurave për
pëlqim dhe leje mjedisore.
Kompania DAFI COM SH.P.K. ka iniciuar hartimin e raportit të VNM-së për të identifikuar
ndikimet e mundshme ne mjedis, me qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme dhe
zgjedhjen e alternativave për minimizimin e ndikimeve negative në mjedis.
Të dhënat për hartimin e raportit janë siguruar nga burime të ndryshme, literaturë ekzistuese,
ueb faqja e komunës në fjalë, raportet e ndryshme mbi vlerësimin e aktiviteteve të ngjashme,
dhe gjithashtu janë realizuar disa vizita në vendin ku bëhet investimi, me qëllim të njohjes me
zonën, me pajimet, objektin, procesin teknologjik dhe infrastrukturën në lokacion.
Duke e pasur parasysh se sektori i ndërtimeve në Kosovë, përfshirë edhe ndërtimin e autorrugëve është një nga sektorët me zhvillimin me të madh, si dhe duke e pasur parasysh
kërkesën për materiale ndërtimore - Beton, DAFI COM SH.P.K. ka vendosur që të investoj në
blerjen dhe instalimin e një impianti për prodhimin e betonit.
Lokacioni i impiantit për prodhimin e betonit është në njësinë e kadastrave Bnullë
perkatesishte ne parcelat P-71409003-01025-1 P-71409003-01025-2 P-71409003-01025-3 dhe P71409003-01025-4 në zonën kadastastrale Bnullë, klasa e tokës është 3.
Impianti planifikohet te ketë kapacitet prej do të jetë 50 m3/h. Lënda e parë, kryesisht gurë
gëlqeror, sigurohet nga operatorët e licencuar. Cementin sigurohet në tregun e Kosovës,
kryesisht prodhim të “SharrCem”.
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1

KUADRI LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Duke marr në konsideratë karakteristikat e projektit, madhësinë e shtrirjes së tij, ndikimet e
mundshme në mjedis si dhe vendndodhjen, ky projekt është subjekt i vlerësimit të ndikimit në
mjedis dhe i përket shtojcës së dytë, nënpika 5.8, e Ligjit nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit
në Mjedis.
Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar ligje te tjera relevante, si


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



Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160



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



Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233



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



Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110



Udhëzimi Administrativ për vlerat kufizuese te efluentit që shkarkohet në trup ujor dhe
në rrjetin e kanalizimit publik.

1.1

Metodologjia e punës
Për të vlerësuar ndikimin në mjedis si dhe për të identifikuar masat para parandalimin dhe
zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, për impiantin për prodhimin e betonit, është ndjekur qasja e
vlerësimit të përgjithshëm të projekteve të kësaj natyre, si dhe është bërë analiza dhe
identifikimi i ndikimeve sipas fazave.
a)

Informatat themelore mbi:
-

Burimet themelore të ndikimeve në mjedis

-

Popullatën dhe vendbanimet në lokacion

-

Topografia dhe peizazhi në lokacionin e projektit

-

Klima dhe të dhënat meteorologjike

-

Kualiteti i ajrit ujit dhe komponentëve tjerë mjedisor në lokacion

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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-

Bota bimore dhe shtazore në lokacionin e projektit

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas kritereve në vijim:
-

Gjendja e mjedisit në lokacionin e projektit

-

Lloji dhe madhësia e pritshme e ndotjes nga projekti

-

Karakteristikat dhe përbërja e materialit ndotës

-

Vlerësimi i përhapjes së ndotjes

c) Përcaktimi i masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, duke u
bazuar në rezultatet / të gjeturat nga vlerësimi i ndikimeve në mjedis, në lokacionin e
projektit.

2

PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për hartimin e
Raportit të VNM. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar
hulumtimet studimore të bëra në këtë teren. Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të
kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në
kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të
dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjikë, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjikë.

2.1

Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyqë të hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i
potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në zonën më
të gjer të Pompes se, më qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e
rrezikut ekologiik dhe ne bazë te tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe
eliminimin e tyre. Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve
të ndërsjella të faktorëve natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
Çdo njëra nga potencialet ekologiike në këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që në
esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së
mjedisit. Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veqant si dhe ndikimi i tyre në formimin e
potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore më interes për analizën në fialë, së
bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne figurën nr. 1.
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët natyror formojnë disa
potenciale natyrore karakteristikat funksionale të të cilave duhen marrë parasysh giatë
valorizimit të ndikimit të Pompes se Derivateve, të planifikuar ne hapësirën konkrete

Figure 1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve natyrorë dhe potencialeve ekologjike

2.2

Pozita gjeografike e lokacionit
DAFI Beton Sh.p.k. me lokacion ne Banullë, në komunë e Lipjanit, pranë rrugës regjionale
Prishtinë-Ferizaj ne anën e majtë ne drejtim te Ferizajt. Më saktësisht lokacioni gjendet në
koordinatat gjeografike 42°30'36.6"N 21°10'10.0"E në njësitë e kadastrave P-71409003-01025-1 P71409003-01025-2 P-71409003-01025-3 dhe P-71409003-01025-4 në zonën kadastastrale Bnullë,
klasa e tokës 3, në zonën kadastastrale Banullë, në komunës se Lipjanit.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Figure 2. Pozita Gjeografike e Komunës së Lipjanit në Hartën e Republikës së Kosovës(me te kuqe Lipjani)

Lokacioni se ku është ndërtuar impianti i betonjerkës është rreth 4.8 km në Veri-Perëndim te
FLipjanit, fig3. Terreni i është fushor i rrafshet dhe ka një topografia e cila karakterizohet e
rrafshet, siç është edhe tere rrafshi i Kosovës. Zona e ngushte e impiantit karakterizohet me toka
qe janë te kultivuara me kultura bujqësore, objekte biznesorë dhe me disa shtëpi banimi, qe
shtimi i objekteve për biznes ka një tendence ne rritje ne ketë zone. Fig4.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë

9

Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Figure 3. Lokacioni ku është vendosur impianti dhe distanca me rrugë, lum, shtëpi etj

2.3

Popullata dhe vendbanimet
Popullata, zhvillimet demografike, si dhe vendbanimet, paraqesin disa nga veçoritë kryesore të
cilat duhet të konsiderohen në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Kjo për shkak se
afërsia e vendbanimeve, dhe popullatës, ndaj aktiviteteve janë ndër faktorët kryesor, të cilët i
ekspozohen ndikimeve në mjedis.
Pozita e çdo lokaliteti apo fshati varet prej veçorive fizike, gjeografike, shoqërore, natyrore e
tjera. Kështu edhe pozita gjeografike e fshatit Banullë varet nga faktorët e larte përmendur.
Fshati Banullë gjendet ne territorialishte bene pjese ne komunën e Lipjanit, me një largësi prej 2
km.
Kufizimi i fshatit Banullë - Ne V-P kufizohet me vete qendrën Lipjanin Ne V- kufizohet me
fshatin Konjuh Ne V-L kufizohet me fshatin Dobratin ne L- [[Smallusha|Smallushën Ne J-L
me Çellapek Ne J- me Gumnasellën dhe ne perëndim me Gllogocin.
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Sipas të dhënave nga Enti i Statistikës së Kosovës të regjistrimi i vitit 2011 tregoi një popullsi
prej 57.605 në territorin e komunës së Lipjanit. Ndërsa Bnulle si vendbanim, sipas regjistrimit
të popullsisë të vitit 2011, ka rreth1694 banorë.
Sa i preket lokacionit ku është vendosur impianti i betonit ka një numër i vogël i objekteve
banimi gjenden në afërsi të betonierës me një distancë mbi 200 m, ne vij jugore. Fig4. Ndërsa
fshati Banulle ndodhet ne perëndim te impiantit për prodhimin e betonit me një distanca mbi
1.7 km ne vij ajrore nga lokacioni. Fig3.

Figure 4. Distanca ne mes te objekteve te banimit, biznesit dhe dhe lokacioni se ku është vendosur impianti.

Është me rëndësi të thuhet se projekti nuk parasheh zhvendosjen e ndonjë shtëpie banimi, dhe
ndikimet e drejtpërdrejta në popullatë dhe vendbanim janë të përkohshme. Impianti për
prodhimin e betonit në pikëpamje mjedisore nuk pritet të ketë ndonjë ndikim të theksuar në
popullatë (zhvendosje), ndërkaq në anën tjetër, pritet të ketë efekte pozitive, në punësimin e
tyre.

2.4

Lidhjet e komunikacionit
Vendbanimi Banullë ka një pozite shume te përshtatshme gjeografike. Neper territorin e këtij
fshati kalon magjistralja e Adriatikut, gjë qe ia mundëson lidhjet me te mira me te gjitha rajonet
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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evropiane e me gjere. Kjo magjistrale kalon neper pjesën lindore te fshatit, qe lidh Prishtinën
me Ferizajn dhe Shkupin ne rrugën e Maqedonisë. Drejtimi Banullë - Prishtinë 18, 5 km kurse,
Banulle-Ferizaj vetëm 22, 5 km e Shkupin e ndanë një largësi prej 75 km. Ne pjesën veriore te
Batullës kalon rruga qe lidh Lipjanin me Janjevën qe ndan një largësi vetëm 13 km prej Lipjanit.
Ne Banullë infrastruktura është ne nivel te duhur, rrugët janë te gjitha te asfaltuara, ujësjellësi
ka përfunduar vitin e kaluar si dhe kanalizimi për ujerat e zeza po ashtu ka përfunduar këtë vit.
Rrjeti i telefonisë është po ashtu ne nivel si dhe rrjeti elektrik pas lufte është po thuajse një nder
ma te mirët ne rajone.

Figure 5. Lokacioni ku është vendosur impianti dhe qasje ne komunikacion

Ndërsa lokacioni i impiantit për beton gjendet pranë rrugës regjionale që lidh qytetet si;
Kryeqytetin Prishtinë me Ferizajn dhe ka qasje te mire për komunat për rreth si: Lipjan, K.
Fushe Kosovën, Obiliqit, Drenasi etj..

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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2.5

Kushtet klimatike
Rajoni i Komunës së Lipjanit ka klimë të mesme kontinentale me dimra relativisht të butë dhe
verëra mesatarisht të nxehta dhe te thata. Temperaturat mesatarja vjetore e Lipjanit, është rreth
10.5 gradë celsius sipas IHMK, kështu që në viset malore, zbritni në 9 gradë celsius. Muajt më të
nxehtë janë korriku dhe gushti më temperaturë mesatare 20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndërsa më
i ftohti është janari më –1,4 gradë celsius. Maksimumi absolut i temperaturës së ajrit është në
gusht 37,3 gradë celsius, ndërsa minimumi –26,0 gradë celsius.

2.6

Karakteristikat hidrologjike
Në aspektin hidrografik ujërat ne komunën e Lipjanit i takojnë pellgut të Detit të Zi, ndërsa
lumenjtë më të mëdhenj janë lumi Sitnica dhe Drenica të cilët janë edhe nën degë të lumit Ibër.
Në përgjithësi rrjeti hidrografik është i pasur dhe me potencial ujorë të varfër, i kushtëzuar nga
sasia e vogël e reshjeve mesatare shumëvjeçare (600mm). Lumi Sitnica është lumi më i madhe
në komunë e Lipjanit i cili degët më të zhvilluara i ka në anën lindore, ndërsa degët kryesore
hidrografike të anës lindore janë: Lumi Janjevka, Lumi i Zhegovcit, Lumi i Gadimës dhe Lumi
Sazlisë ndërsa, në anën perëndimorë lumi më i zhvilluar është Lumi i Vërshevcit. Sasitë më të
mëdha të të reshurave janë gjatë muajit prill dhe maj, prandaj periudha pranverore është ajo kur
paraqiten vërshimet dhe kur kemi edhe paraqitjen e kënetave, posaçërisht në tokat të cilat nuk e
lëshojnë ujin.
Neper meritorin e fshatit Banullë kalon lumi i Zhegocit qe është dege e lumit Sitnica. Lumi i
Zhegocit është nje lum me prurje te kohëpaskohshme te sasisë se ujerave, ose sezonal, çka do te
thotë se gjate kohës se reshjeve sidomos Vjështë, Dimër dhe Pranvere ka prurje te mjaftueshme
te ujerave qe bujqit i shfrytëzojnë për ujitje te pronave bujqësore. Ujerat nëntokësore ne këtë
fshat janë një pasuri e madhe qe bujqit i shfrytëzojnë me te madhe për ujitjen e sipërfaqeve
bujqësore, dhe njeherit prej këtyre ujerave fshati Banulle furnizohet me ujë te pijshëm si për
mese te ujësjellësit qe është ndërtuar kohëve te fundit, ashtu edhe për mes te puseve qe janë një
numër i konsiderueshëm ne këtë fshat për afërsisht 200 (puse) qe shërbejnë për nevojat e
fshatareve.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Figure 6. Distanca e impiantit me Lumin Zhegove

Ne një distancë pre 1.7 km nga lokacioni ku është vendosur impianti, shtrihet lumi Zhegove i
cili është dege e lumit Sitnica. Mire po nuk pritet qe te ndikonte ne ndotjen e ujerave nga kjo
impiant, pasi qe do te merren te gjitha masat e nevojshëm.

2.7

Tokat
Tipet më të përfaqësuara të tokave në territorin e Komunës së Lipjanit janë smonicat me më
tepër se 25.24% të cilat me përjashtim të smonicave të eroduara sipas cilësive të veta dhe
karakteristikave prodhuese janë toka mjaft të mira, të thella, kryesisht të përbërjes së argjilës së
pasura me humus dhe Kalium aktiv. Pjesët në të cilat janë të koncentruara vendbanimet janë
toka aluviale. Në perëndim dhe veri të vendbanimeve janë zonat që përmbajnë tokat të tipit
smonicë. Në verilindje të vendbanimit janë pjesët me smonicë jo-karbonate. Pjesa më e madhe e
tokave I përkasin klasës së bonitetit II, III dhe IV. Në territorin e Komunës së Lipjanit tokat e
klasës së bonitetit (I) dhe (II) përfshijnë 23% të sipërfaqes së përgjithshme bujqësore. Struktura e
sipërfaqeve është relativisht e përshtatshme meqenëse në tokat bujqësore bëjnë pjesë më tepër
se 60 % e sipërfaqes së përgjithshme të territorit të Komunës, ato pyjore rreth 35 % dhe në tokat
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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jo pjellore 19 % të cilat i takojn klasëve të bonitetit VII dhe VIII, të cilat nuk janë të përshtatshme
për prodhimtarinë bujqësore të cilat do të kishin leverdi ekonomike, ato toka janë nën pyje ose
të zhveshura të cilat mund të shfrytëzohen për aktivitete industriale duke respektuar kushtet
mjedisore. Eshte me rendesi te ceket qe qdo aktivitet te tilla si vendosja e impiantit te betonit
ndikojn ne prishjen e substraktit te tokes.

2.8

Natyra dhe biodiverziteti
Në kuadër të komunës së Lipjanit monumenti më i rëndësishëm natyror në komunë është
shpella e Gadimes e cila tashmë është pikë joshëse e turizmit. Ajo që e e bën këtë shpellë më
unike është mermeri i paraqitur natyror dhe pjesët horizontale të kristalit në tavanin e shpellës.
Prej trashëgimis natyrore është uji termal në fshatin baincë,rezervati blinaja,bukurit e bukura të
pejsazheve shalë-kleqkë dhe vargmalet e zhegovcit. Në komunën e Lipjanit ekzistojnë vetëm
disa monumente historike apo gërmadha historike. Pjesët më të vjetra historike datojnë që nga
koha e Ilirëve shekulli 5 dhe 3 para erës sonë, duke pasuar më pastaj gërmadhat e romakëve
nga shekulli 3 dhe 4. Monumentet më të vonshme datojnë nga koha e mesjetës. Ndërsa vetëm
disa monumente historike datojnë nga koha otomane. Objektet historike me rëndësi të veçantë
kulturore janë:Qytetza në fshatin Gadime e Epërme,Bicë,Kleqkë,Kisha e Noter Damit Lipjan
Rrënojat e Manastirit Sllovi,Xhami e vjeter në Shalë dhe Shtëpia Muze e At Shtjefën Gjeçovit në
Jnajevë.
Shpella e Gadimës gjendet në fshatin Gadime në afërsi të Lipjanit, Kosovë ajo është e gjatë 1500
metra. Mirëpo për turistët është i mundshem shikimi i vetëm 1300 metrave të para të shpellës,
pasi që për pjesën tjetër të shpellës ende nuk janë të mundshme kalimet.Ne shpellë janë kati i
mesëm që është për vizitorë, kati nënujor dhe kati i sipërm. Gjatë verës temperatura në brendi
të shpellës është konstante 13 gradë celsius dhe gjatë dimrit 11-13 gradë.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Figure 7. Foto nga shpella e Gadimes.

Distanca ne mes te impiantit te prodhimit te betonit dhe shpelles se gadimes eshte me nje
distance prej 4.73 km, dhe nuk pritet te kete ndonje ndikim negative ne te.
Sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, por edhe sipas observimeve në terren, në
lokacionin e projektit nuk ka zonë të mbrojtur, nuk ka lloje të mbrojtura, të rralla, apo
endemike, dhe po ashtu nuk ka një potencial për vënie nën mbrojtje të zonës apo të ndonjë lloji,
andaj ky impiant për prodhimin e betonit nuk do te sjell ndonjë problem ne lokacionin ku është
i vendosur.

2.9

Flora dhe Fauna
Bazuar në të dhënat ekzistuese nga raportet komunale, në afërsi të fshatrave mund të gjendet
vegjetacion i vrazhdë. Biotopet natyrore gjenden afër lumit “Sitnica” dhe përfshijnë livadhet e
lagështa, komunitetin e llojeve të bimëve barishtore, dhe llojet e drurit të pishës, lisit, shkurret
etj., që gjinden në perëndim.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Impianti për prodhimin e betonit nuk pritet te ketë efekte ne flore dhe faune, pasi qe ky
lokacion është i mbushur me një mori objekte banimi dhe biznesi, kjo nënkupton qe tashme
është atakuar flora dhe fauna nga te gjitha këto objekte.

2.10

Peizazhi
Peizashi, paraqet një nga veçoritë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar në kuadër të vlerësimit të
ndikimeve në mjedis. Edhe pse si definicion, paraqet një tërësi të elementeve natyrore, me vlerë
vizuale dhe relaksuese, qe dmth në kuptimin e ndotjes dhe emisioneve nuk paraqet efekte
direket në shëndet, megjithatë kjo duhet trajtuar dhe vlerësuar me kujdes.
Peizazhi në territorin e Komunës si peizazh është shpallur i mbrojtur Blinaja në bazë të
legjislacionit në fuqi.
Vendgjuetia me Rëndësi të Veçantë “Blinaja” shtrihet në pjesën perëndimore të ultësirës së
Kosovës, në jug-perëndim të Prishtinës në largësi prej 32 km dhe ngrihet në lartësitë 600-850 m
mbi nivelin e detit, në një rajon kodrinor të vend-gjuetive. Sipas destinimit, është zonë gjuetie
me rëndësi të veçantë, e themeluar në vitin 1955 dhe rithemeluar në shkurt të vitit 2009 me
sipërfaqe te përgjithshme prej 2.794 ha.
Bota e gjallë bimore e kësaj njësie menaxhimi përfaqësohet nga një numër i madh llojesh
autoktone, si dhe nga fauna e egër. Vegjetacioni është i begatshëm dhe i llojllojshëm si rezultat i
proceseve historike evolutive dhe kushteve mjaft të përshtatshme gjeografike, orografike,
klimatike, gjeologjike dhe pedologjike. Karakterizohet me një terren të brezit kodrinor me
thyerje mesatare dhe pa pjerrësi të theksuara.
Pjesa dërrmuese e sipërfaqes pyjore (mbi 90%) janë pyje cungishte, ndërsa pjesa e mbetur e
sipërfaqes janë pyje të lartë, livadhe, kullota, sipërfaqe ujore etj. Pjesëmarrja e llojeve ne vëllimin
e përgjithshëm në nivel të njësisë menaxhuese dominohet kryesisht nga dushqet, ku qarri ka
pjesëmarrjen më të madhe 49%, bunga 33% e më pak shparthi me 6%, po ashtu lloje të tjera
fletorësh si ahu, bliri etj., zënë rreth 11% dhe pjesën e mbetur e zë pisha e zezë. Llojet më
reprezentativë që kultivohen në njësinë menaxhuese të Blinaja-s, janë kaprolli (Capreolus
capreolus), derri i egër (Sus scrofa), dreri bri lopatë (Dama dama), derri i rëndomtë (Cervus
elaphus) etj.
Siç është përshkruar më lartë, lokacioni i projektit për impiantin për prodhimin e betonit nga,
është një lokacion i rrafshëte dhe nuk ne afersi ndonje peizazh natyrore qe eshte i mbrojtur.
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Lokacioni është rrethuar me objekte banimi dhe objekte industriale.

2.11

Ajri
Ajri i pastër është me rëndësi vitale për shëndetin e njeriut. Mirëpo, që nga revolucioni
industrial kualiteti i ajrit që e thithim ka rënë konsiderueshëm kryesisht si rezultat i aktiviteteve
njerëzore. Ngritja e prodhimit industrial dhe energjetik, djegia e karburanteve fosile, si dhe
rritja dramatike e trafikut kanë shtuar edhe më shumë ndotjen e ajrit, çka si rrjedhojë mund të
shkaktojë probleme shëndetësore serioze.
Ndërsa problemi kryesore mjedisor në komunën e Lipjanit padyshim është ndotja e ajrit, i cili
problem e bën atë të renditet ndër komunat me nivel shumë shqetësues të ndotjes. Kjo ndotje
munde te vije nga trafiku urban, dhe ne varsi te drejtimit te eres mund te ndotet edhe nga
shkarkimet qe lirohen nga termocentralet e Kosves A dhe B.
Kësaj gjendjeje i kontribuojnë edhe dukuri të tilla si djegia e pyjeve dhe e hamulloreve, në disa
raste edhe e mbeturinave të ngurta, duke e rritur edhe më shumë rrezikun për banorët e zonës.
Ndërsa impianti për prodhimin e betonit nuk pritet te ketë ndikime te mëdha ne ajër e veçan
arishtë ne shëndetin e njeriut.

3
3.1

PROCESIT TEKNOLOGJIK I PRODHIMIT TË BETONIT DHE PAJIMET
Objektet – pajimet e bazës së betonit
Impianti i prodhimit qe eshte ndertuar nga kompania DAFI Beton Sh.p.k. është teknologji e
parametrave bashkëkohore në të cilin cikli i prodhimit është tërësisht i mbyllur me kapacitet
prodhues 50 m³/h, dhe me kontakte tepër minimale me elementet e mjedisit. Çdo linje
prodhimi betoni përbëhet nga këto njësi teknologjike funksionale si me poshtë;
 Objekti i administratës.
 Pajimet për prodhimin e betonit –përzërja bohet ne mikser, kapaciteti i prodhimit të
betonit 50m³/orë, është prodhim Turk,
 Bunkerët e depozitimit të materialit inert të fraksionuar sipas granulometrisë të
përshkruar me për e fraksionet rëre dhe granil :


Fraksioni I-rë



Fraksioni II-të (4 – 8 mm) me kapacitet të depozitimit prej 50m³.

(0 - 4 mm) me kapacitet të depozitimit prej 50m³.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Fraksioni III-të (8 – 16 mm) me kapacitet të depozitimit prej 50m³.



Fraksioni IV-të (16 – 32 mm) me kapacitet të depozitimit prej 50m³.

Figure 8. Foto pamje nga fraksionet e reres

 Peshoret e dozimit të fraksioneve, këto njësi matëse peshues janë montuar në fundin e
çdo bunkeri dhe në to matet dhe përcaktohen raportet e secilit fraksion sipas qëllimeve
të prodhimit për llojin e betonit. Ky proces është i drejtuar nga njësia kompjuterike e
impiantit.
 Shtrati i pritjes dhe transmetimit të masës së fraksioneve që është një rrip transmisioni
horizontal me një gjerësi 90 cm i cili eshte i mbuluar.
 Siloset e çimentos Këtu mbahet tërësisht e izoluar sasia e çimentos që përzihet me
materialin inert. Në fundin e këtij bunkeri gjendet një peshore që realizon dozimin
përkatës të çimentos e cila me pas dërgohet për në përzierës, Silloset për çimento: 2x50
m³=100 m³.
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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 Përzierësi i impiantit realizon përzierjen e materialit inert, ujit, çimentos dhe Adetive.
Në pjesën e sipërme të tij janë montuar një sistem sitash vibruese, homogjenizuese të
fraksioneve që ndihmon në procesin e përzierjes.
 Gropat për mbajtje te agregateve te rërës kapaciteti; 400 m ³.
 Sistemi i kapjes së pluhurit. Transportjeteret e inerteve dhe çimentos për në përzierës
janë të mbyllur dhe nuk emetojnë pluhura si pasoje edhe bashkëveprimit me agjentet
atmosferike.
 Shiriti qe transporton lendet inerte nga bunkeri në përzierës është i mbuluar nga nja
kapak llamarine që kap pluhura dhe i rrezon përsëri në rripin e transmetimit qe i përcjell
në përzierës nga ku nen bashkëveprimin e ujit neutralizohen dhe lidhen me të në mesin
e betonit.
 Njësia e komandimit të procesit është një kabine metalike, ku gjendet një kompjuter i cili
komandon procesin teknologjik digjital të prodhimit të betonit.
Betoniera është adekuate për prodhimin e betonit dhe i përgjigjet ISO standardeve. Baza e
betonit me pajimet përcjellëse për realizimin procesit teknologjik për prodhimin e llojeve të
betoneve është e prodhuar ne Turki.

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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Figure 9. Foto nga pajimet e procesit teknologjik

3.2

Koncepti prodhues i betonit
DAFI Beton Sh.p.k. planifikon prodhimin e betonit me teknologji dhe pajime të cilat
mundësojnë prodhimin e të gjitha llojeve të betonit dhe me cilësi të lartë.
Produkt i këtij impianti do të jetë betoni i markave të ndryshme sipas kërkesave të tregut. Linja
e prodhimit të betonit është vendosur në fraksionimit të inerteve të ndryshme.
Në bazë të fraksioneve inerte të përdorura, raporteve midis tyre dhe aditivëve të lidhjes së
granulave (çimento) në kantier do të prodhohen si me poshtë:
I.
II.
III.
IV.

MB25,
MB30,
MB35 dhe
Fraksione sipas kërkesave dhe nevojave në teren.

Masa volumetrike relative e betonit të prodhuar do të jetë 50m3/h, ekzaminimi i agregateve me
material të fraksioneve të ndryshme në prodhimin e Betonit, nga Ndërmarrja janë paraqitur me
poshtë:
1)
2)

Fraksione I-rë (0-4)mm,
Fraksione II-të (4-8)mm

DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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3)
4)

Fraksione III-të (8-16)mm
Fraksione IV-të (16-32)mm.

Teknologjia që do të përdoret, ofron mundësi të aplikimit të një procesi të mbyllur, me mundësi
kontrollimi në mënyrë automatike, çka mundëson ndikime më të vogla në mjedis, si dhe
efiçiencë në përdorim të lëndës së parë. Impiant është prodhues Turk.

Figure 10. Foto e vendosjes te fraksioneve te zhavorit ne procesin teknologjik

3.3

Prodhimi i betonit
Betoni paraqet konglomerat që përfitohet me përzierjen e çimentos, fraksioneve të gurit, dhe
ujit.
Kompania DAFI Beton Sh.p.k. parasheh që të prodhoj kët lloje të betoneve, varësisht prej
kërkesave të tregut:


Beton Plastik 0-16 (MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB35)

 Beton Plastik 0-31.5 (MB10, MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB 40)
 Beton i ajruar 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB 40)
DAFI Beton Sh.p.k. Banullë
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 Beton i ajruar 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB 40)
 Beton i qëndrueshëm ndaj ujit 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35)
 Beton i qëndrueshëm ndaj ujit 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35)
Përveç llojeve të përmendura më lart, varësisht prej kërkesave të tregut, do të mund të
prodhohen edhe lloje të tjera të betoneve për ndërtimin e rrugëve, urave, tuneleve,
infrastrukturës nën ujore etj.

3.4

Komponentët e betonit
Në procesin e prodhimit të betonit, përdoren materialet: çimentoja, fraksionet e gurit / rërës, uji
dhe aditivet.
Çimentoja – paraqet komponentin lidhës të betonit. Kryesisht do të përdoret çimentoja
“Portland”, por varësisht prej kërkesave të tregut mund të përdoren edhe lloje të tjera të
çimentos. Cilësia e çimentos përcaktohet në bazë të aftësisë lidhëse, e cila shprehet përmes
fortësisë. Kështu dallohen disa lloje të fortësisë: 200, 320, 500, 600 dhe 800 kp/cm2. Sasia për
prodhimin e betonit, përkatësisht harxhimi specifik i çimentos është 200-400 kg /1m3.
Agregati – guri / rëra. Kompania furnizohet më fraksionet e gurit gëlqeror nga kompani të,
licencuara, materialet e të cilit janë dëshmuar për cilësi.
Agregati duhet të përmbushë kushtet e parapara në cilësi dhe granulim, duhet të jetë i pastër
dhe me përbërje të lartë të kuarcit. Agregati duhet të jetë pa asnjë shtesë e cila do të mund të
reagonte me ujin dhe të shkaktonte shkapërderdhje, sikurse që janë kloriket, sulfatet dhe
kompozimet tjera kimike që mund të dëmtojnë vetitë fizike dhe mekanike të betonit.
Uji – është komponent i rëndësishëm në procesin e prodhimit të betonit, i cili shërben për të
realizuar lidhjen e komponentëve të tjera, çimentos dhe agregatit. Investitori, siguron ujin nga
pusi privat, dhe përmes depozitimit të rezervave të ujit në rezervuar.
Në procesin e prodhimit të betonit, përdoret vetëm ujë i pastër, pa materie organike.
Harxhimi specifik i ujit në procesin teknologjik për prodhimin e betonit varet nga lloji i betonit
që dëshirojmë të prodhojmë. Në vijim do të i pet përqindja e ujit në beton në varësi nga lloji i
betonit:
-

për beton të lëngshëm

6- 8%

-

për beton plastik

7- 9%

-

për beton të fortë plastik

8-10%
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Si që kemi cekur ne pasuset e më sipërme ne këtë betonier mund të prodhojmë beton të
kualiteteve të ndryshme duke u bazuar ne destinimin e tij dhe atë sipas nevojës dhe kërkesave
të hargjuesve të betonit.
Në tabelën e më poshtme po e japim një shembull që paraqet

sasinë e agregatit sipas

fraksioneve dhe atë pa fraksionin +16-31.5mm, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevojitet
për prodhimin e 1m3 beton llojit MB-30, sipas recepturës së caktuar:
Agregati
Fraksionet
Përqindja
Sasia

+0-4mm

+4-8mm

+8-16mm

45%

20%

35%

824kg

366kg

642kg

= 1832kg

Çimentoja

350kg

Uji

238kg

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e 1m3
beton që shihet në tabelën e më poshtme.
Tabela 1 Bilanci për prodhimin e 1 m3 beton MB-30

Hyrja

Dalja

Agregati

1832kg

Çimentoja
Uji
Bilanci i përgjithshëm

350kg
238kg
2420kg

1m3 beton

2420kg

2420kg

Në tabelën ne vijim po e japim një shembull për sasinë e agregatit sipas fraksioneve dhe atë me
katër fraksione, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevojitet për prodhimin e 1m3 beton llojit
MB-30, sipas recepturës së caktuar:
Agregati
fraksionet

+0-4mm

përqindja

40%

sasia

756kg

+4-8mm

+8-16mm

+16-31,5 mm

15%

35%

25%

378kg

473kg

283kg

= 1890kg

Çimentoja

320kg

Uji

220l

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e 1m3
beton që shihet në tabelën e më poshtme.
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Tabela 2 Bilanci për prodhimin e 1 m3 beton

Hyrja
Agregati
Çimentoja
Uji
Bilanci i përgjithshëm

Dalja
1890kg
320kg
220l
2430kg

1m3 beton

2430kg

2430kg

Per furnizim me uje kompani ka hape nje puse ne parcelen ku eshte vendosur impianti. Pusi
eshte me nje thellesi 12 m dhe gjeresi 80cm. Prurjet e ujit nga ky puse jane te mjaftushme per
furnizim te impiantit.

Figure 11. Foto nga pamja e pusit per furnizim
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3.5

Përshkrimi i procesit teknologjik
Procesi fillon me depozitimin e lëndës së parë, në lokacione – objekte përkatëse. Fraksionet e
agregatit, sipas porosisë, depozitohen në deponë e agregatit, dhe pastaj me makineri përkatëse –
lugë ngarkuese vendosen në silosin (bunkerin) e agregatit me kapacitet 50 m3, sipas fraksioneve.
Çimentoja e siguruar vendoset ne dy siloset me nga 50 tona, ndërkaq uji në rezervuarin e ujit
20000 litra.
Natyrisht në sistem bëjnë pjesë edhe pompa për furnizim me ujë si dhe pajisje elektrike
automatike të dozimit.
a) Agregatet e vendosura ne silos sipas fraksioneve, dozohen përmes dozuesve
elektropneumatik, të cilët hapen dhe mbyllen në mënyrë automatike varësisht nga
komanda e dhënë, dhe njëkohësisht bëjnë matje e peshës së agregatit. Sasia e e caktuar e
agregatit kalon në shiritin transportues, i cili ndodhet nën siloset e agregatit, dhe i cili e
transporton agregatin deri te shiriti kryesor, e që ky i fundit e përcjell lëndën deri në
mikser.
b) Dozimi i çimentos bëhet përmes peshores automatike për matjen e peshës, si dhe
transportohet përmes transportuesit kërmillor nga silosi. Çimentoja nga peshoja kalon
në mënyrë automatike. Gjatë zbrazjes së peshojës së çimentos, aktivizohen vibruesit, të
cilët sigurojnë që e gjithë sasia e çimentos të jetë larguar nga peshorja.
c) Edhe dozimi i ujit bëhet në mënyrë automatike, me dozim të programuar përmes
pompës së ujit. Pas kalimit të sasisë së programuar të ujit, ventili mbyllet në mënyrë
automatike.
E tërë lënda e programuar dhe e peshuar: agregati nga siloset, përmes shiriti transportues e deri
në shiritin kryesor; çimentoja gjithashtu nga peshorja, përmes gypit transportues e deri në
shiritin kryesor, e gjithashtu edhe uji i programuar dhe dozuar, shkarkohen në mikser
(përziers).
Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar, por gjithashtu
mund të funksionojnë edhe në mënyrë manuale. Menaxhimi i tërë procesit kryhet nga kabina e
kontrollit, përmes pultit automatik komandues. Modulet hyrëse drejtpërdrejtë pranojnë sinjalet
nga dozatorët dhe peshoret. Modulet digjitale dalëse, shërbejnë për menaxhimin e ventileve
elektromagnetik, motorëve si dhe llampave sinjalizuese.
Përveç materialeve kryesore, agregatit, çimentos dhe ujit, në proces përfshihen edhe aditivët.
Sidomos në sezonën e dimrit, si dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditiv të cilët e
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shpejtojnë kohen e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë, ose drejtpërdrejtë në mikser.
Zakonisht aditivët shtohen në masën 2-4% të masës së çimentos.
Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, duhet
të kryhen këto veprime;


Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në silose.



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



Duhet të sigurohet sasia e nevojshme e ujit.



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



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

Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në mënyrë
emanuele. Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues
i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për te.

Modulet hyrëse

drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë
komponentët e procesit të prodhimit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e
ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe llampave sinjalizuese. Menaxhimi i ter procesit të
prodhimit behet edhe përmes disa monitorëve të vendosur ne panelin e komandimit, përmes
këtij paneli operatorit i mundësz të bëj mbikëqyrjen e ter procesit dhe recepturat për prodhimin
e betonit, me këte mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, bitumenit dhe
komponentëve tjera shtesë.
Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet
kohëlidhja e sajë. (Kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos
me ujë gjer në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisëpërkatëse).
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Figure 12. Foto nga tabela komonduse e procesit teknologjik
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Figure 13. Skema e procesit të prodhimit
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4

IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Ndërsa shkarkimet në mjedis gjate funksionimit te impiantit të prodhimit të betonit mund të
jenë kryesisht pluhuri i lëndës së parë si granil dhe rërë, si dhe zhurma e impiantit dhe në rast
të mundshëm derdhje të çimentos në sheshin e prodhimit.
Procesi i prodhimit të betonit përfshinë edhe përdorimin e ujit, si pjesë e procesit teknologjik,
kjo shërben për tretjen e çimentos dhe furnizimin e autobetonierëve me ujë për procesin e lagies
së materialit të përzier.
Proces tjetër është edhe larja e pastrimi i autobetonierëve pas shkarkimit të betonit, në mënyrë
që të mos ngrije materiali në depozitën e përzierësit të betonit dhe të krijoj problem gjatë punës.
Këto ujëra do të jenë me përmbajtje çimentoje, gëlqere dhe solucione ndihmëse për ngrirjen e
betonit. Për këtë arsye, drejtuesit e këtyre mjeteve duhet të trajnohen për të kryer këtë proces në
kantierin e prodhimit, ti shkarkojnë ujerat në vaskën e dekantimit dhe jo në çdo mjedis të
mundshëm sipas rastit.

4.1

Ndikimet në ajër
Gjatë fazës së operimit, prodhimit të betonit, ndikime negative në ajër mund të paraqiten nga
procesi teknologjik, nga ku lirohen grimca të pluhurit të çimentos si dhe grimca të pluhurit të
agregatit që përdoret për prodhimin e betonit. Këto grimca mund të emetohen në ajër, dhe
pastaj për shkak të peshës së tyre gravitojnë në tokë, në afërsi të impiantit. Këto pluhura
përmbajnë substanca kimike të njëjta me çimenton si dhe me agregatin nga i cili janë liruar. Në
kushte të mos ndërmarrjes së masave zvogëluese, si rezultat i reliefit dhe kushteve tjera
mjedisore, këto grimca mund të barten edhe në distanca më të largëta. Gjithashtu, pluhur
mund të ngritët edhe nga deponia e agregatit, si dhe nga pluhuri i liruar nga shiritat
transportues. Ndotje e ajrit mund të rezultojë edhe gjatë depozitimit të çimentos në silos, gjatë
ngarkim shkarkimit si dhe transportimit. Nivel më pak relevant i ndotjes së ajrit mund të vije
edhe nga emisionet e gazrave të automjeteve që përdoren, si lugë ngarkuese automikser etje.

4.2

Ndikimet në tokë
Gjate fazës së operimit – prodhimit të betonit, ndikime negative në tokë paraqiten nga
mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të ndryshme;
si dhe nga mbetjet e ushqimit dhe paketimet që mund të rezultojnë nga stafi / punëtoret.
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Ndikim tjetër në tokë mund të vie edhe nga depozitimi i pluhurave të rezultuara nga agregati
dhe çimentoja, si dhe ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta që krijohen nga larja e
makinave prodhuese, auto-mikserëve, dhe automjeteve tjera transportuese.

4.3

Ndikimet në ujë
Gjate operimit te impiantit për prodhimin e betonit nga kompania ne fjale duhet te kenë kujdes
ne ndikimet e mundshme ne ujë. Shkarkimet ne ujera mund të vijnë nga:


Derivatet, vajrat dhe lubrifikantet të ndryshme të cilat mund të derdhen nga makinat
prodhuese



Pastrimi i ambientit në rast të shkarkimit të çimentos së lëngshme, kryesisht nga
ndërprerja e punës për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike ose avari te tjera.



Në rastet e pastrimit të automjeteve të transportit në ambientin e kantierit, larja e autobetonierëve dhe e materialit të gurit gëlqeror.



Ujerat e lagies së sheshit të qarkullimit të automjeteve.



Ujerat e përdorur për ambientet hijeno-sanitare të ambientit të stafit



Ujerat nga shpëlarja e materialit nga reshjet.

Ndikimi i këtij aktiviteti në ujera konsiston në ujerat e pastrimit të ambientit të punës.
Procesi teknologjik uji shkarkohet vetëm gjate shpëlarjes se makinerive, mire po këta ujë pas
trajtimit nga gropa septike rikthehet prapë ne proces teknologjik. Ndikimi nuk është me efekt
domethënës në mjedisin e zonës.

4.4

Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë
Ne hapësirën apo ne territorin ku eshte vendosur ky impiant, po thuaj se tani me vetëm se ka
ndikime ne flore dhe faune nga një numër i madhe i objekteve te biznesit dhe banuese qe janë
vendosur dhe nga një numër i objekteve industrialë.
Ne baze te dhënave qe kemi gjetur nga raportet komunale por edhe ne daljes ne teren lokacion
nuk është i evidentuar si zonë e mbrojtur e natyrës dhe as si zonë e propozuar për mbrojtje. Po
ashtu kjo zonë nuk njihet si lokalitet ose habitat i llojeve të rralla bimore dhe shtazore.
Megjithatë, në nivel të mikro sistemit dhe të habitatit lokal në sipërfaqe ku do të operoj
impianti, nuk do të ketë kushte për zhvillim të florës dhe faunës. Zone është me flore dhe faune
te zakonshme.
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4.5

Ndikimi në vendbanime dhe popullatë
Nga ky impiant për prodhimin e betonit nuk pritet që të ketë zhvendosje të popullsisë,
çrregullim të vendbanim apo çfarëdo efekti tjetër.
Nga veprimtaria e këtij aktiviteti mund të ndikohen objektet për rrethe nga pluhuri eventual, si
dhe nga zhurma. Masa të veçanta duhet të ndërmarrën në këtë drejtim.
Megjithatë, këto ndikime nuk janë të theksuara. Mund të thuhet se ka ndikim pozitiv në
zhvillimin ekonomik të zonës dhe ndihmon në punësimin dhe mbështetjen e komunitetit lokal.

4.6

Ndikimi nga zhurma
Zhurma si rezultat i teknologjisë së prodhimit të betonit do të ketë një karakter lokal dhe nuk do
të ketë ndikim në zonat e banuara. Zhurma do të krijohet nga makineritë dhe pajimet e procesit
të prodhimit të betonit, automjetet transportuese dhe automjete të tjera.
Sidoqoftë, aktivitetet që zhvillohen në këtë biznes nuk pritet që të tejkalojnë nivelin e lejuar të
zhurmës. Zhurma dhe vibrimet që krijohen gjatë punës nuk pritet të ndikojnë në popullatën
lokale. Po ashtu gjatë zhvillimit të veprimtarisë nuk ka aktivitete që zhvillohen gjatë natës që
mund të ndikonin në krijimin e zhurmave.
Sa i përket zhurmave, ato janë të ndjeshme vetëm brenda ambienteve të fabrikës dhe nuk janë
problem për mjediset e jashtme dhe ne vendbanime.

4.7

Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Sipas natyrës së impiantit e qe është impiant për prodhimin e betonit, nuk pritet përdorim i
lendeve e as prodhim i produkteve të cilat kanë rrezikshmëri të lartë për mjedisin. Aksidentet
që mund të ndodhin mund të jenë të natyrave të ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë
të procesit teknologjik si:
- Rrjedhjet e ndryshme të lendeve djegëse dhe lubrifikuese
- Nga mekanizimi punues
- Mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik
- Aksidentet e mundshme në komunikacionin gjatë transportit të lëndës së parë dhe të
betonit etj.
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5 MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NË MJEDIS
Gjate fazës se operimit kompania duhet te i ndërmarrë te gjitha masat për mos ndikimin ne ujë,
toke, ajër, masat nadje kumunitetit etj.

5.1

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
Për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet negative në ajër gjatë fazës së operimit, përkatësisht
prodhimit të betonit, për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në ajër duhet të
ndërmerren këto masa:
-

Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit duhet të mënjanohet apo
zvogëlohet deri në kufijtë minimal dhe pa ndikime në mjedis dhe shëndet.

-

Shiritat transportues të fraksioneve duhet të jenë të mbuluar, dhe të mirëmbajtur.

-

Gypat për mbushje të siloseve me çimento, si he gypa për mbushjen e mikserit me
çimento duhet të jenë të kontrolluar, dhe pjesët lidhëse të tyre të jenë të mbyllura dhe
të siguruara mirë

-

Thasët e filtrave të kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen duhet të ndërrohen.

-

Të bëhet kontrolli i rregullt teknik i automjeteve transportuese

-

Vazhdimisht të spërkaten me ujë platoja operacionale, aty ku ka potencial për
pluhur, sidomos gjatë kohës me erëra dhe me temperatura të larta.

5.2

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
Për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet në tokë, gjatë fazës së operimit, prodhimit të
betonit, duhet të ndërmerren masat si në vijim:
- Të gjitha pajimet, stabilimentet e nevojshme për procesin e prodhimit të mirëmbahen
dhe kontrollohen rregullisht
- Filtrat e silosit të çimentos duhet të kontrollohen dhe nëse janë dëmtuar të ndërrohen
- Të kontrollohen gypat transportues si dhe shiritat transportues. Vendet e lidhjes së
gypave duhet të jenë të puthitura mirë në mënyrë që të parandalohet rrjedhja e
materialeve.
- Të bëhet betonimi i platosë ku bëhet vendosja e pajimeve për prodhimin e betonit,
gjeneratori, depot e vajrave e lubrifikantëve dhe të pajimeve tjera, si mjete sekondare
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të punës
- Ndërrimi i vajrave të makinave të bëhet në vende të posaçme, të betonuara dhe të
izoluara,
- Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe
përbërjes. Ato që nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në
deponime regjionale të mbeturinave
- Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak,
dhe duhet të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të
mbeturinave.
- Vajrat e përdorura duhet të vendosen në enë të veçanta dhe t’u shiten kompanive të
licencuara për mbledhjen e vajrave të përdorura
- Faza e ndërtimit te ketë kujdes ne mos derdhjen e lubrifikanteve te ndryshme

5.3

Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë
Për parandalimin deh zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra, duhet ndërmarrë këto masa:
-

Në lokalitetin e betonierës duhet të behët sistemi për bartjen dhe grumbullimin e
ujërave të ndotura të krijuara nga procesi i prodhimit, nga larja e automjeteve
transportuese, automiskerëve apo automjeteve të tjera, si dhe të ujërave të reshurave
atmosferike.

-

Duhet rregulluar sistemin gypor për bartjen e ujërave të cilat duhet të barten në puse
sedimentuese për trajtimin e ujërave, përkatësisht për sedimentimin e grimcave të
ngurta

-

Kolektorët duhet të rregullohen ashtu që e tërë sasia e ujërave industriale si dhe të të
reshurave nga platotë dhe nga tërë sipërfaqet funksionale të grumbullohen dhe të
orientohen në puset sedimentuese, e pastaj në separator.

-

Duhet të ndërtohen tri puse sedimentuese në mënyrë që të sedimentohen grimcat e
ngurta

-

Duhet të ndërtohet separatori i vajrave në mënyrë që ujërat të pastrohen nga vajrat
që kanë rrjedhur nga sipërfaqet operacionale, makineritë prodhuese, automjetet etj.
Separatori duhet të ndërtohet ashtu që rregullisht të mund të kontrollohet dhe të
merren mostrat,
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-

Puset sedimentuese dhe separatori duhet rregullisht te pastrohen nga mbeturinat.
Mbeturinat duhet të dërgohen në deponi regjionale.

-

Ujërat e zeza duhet të trajtohen përmes gropës septike. Pastrimi i gropës septike
duhet të bëhet nga kompanitë publike për ujësjellës dhe kanalizim.

-

Kompania duhet që të matjen e cilësisë së ujërave të shkarkuara, dhe se vlerat e
fituara duhet të krahasohen me vlerat e caktuara me udhëzimin administrativ 13 /
2008. Vlerat e cilësisë së ujit të shkarkuar nuk guxojnë të jenë më të larta se ato të
përkufizuara në udhëzim administrativ.

5.4

Masat për mbrojtjen nga Zhurma
Kompania duhet të bëjë matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Matjet
duhet të bëhen afër vendbanimeve, në mënyrë që të vërehen ndikimet në vendbanim.
Në rast se rezultatet e matjeve tregojnë vlera më të larta sesa ato të lejuarat, atëherë kompania
duhet të ndërmarrë masat e duhura.
Varësisht prej procesit të punës, në mjediset ku parashihet zhurmë e madhe, punëtorët duhet të
bartin pajisje për mbrojtje nga zhurma.

5.5

Masat për mbrojtje nga rreziqet dhe aksidentet
Për të parandaluar pasojat e mundshme, kompania duhet të zhvilloj plan të menaxhimit të
rrezikut nga aksidentet mjedisore. Gjithashtu duhet të përgatit një plan për parandalimin e
zjarrit, por edhe plan për menaxhimin e situatave në raste të zjarrit.
Si masë parandaluese, i tërë lokacioni duhet të jetë i rrethuar, mbrojtur nga ndikimet fizike të
jashtme. Duhet të vendosen rrethoja adekuate. Duhet të merren masat e sigurisë për evitimin e
derdhjes së vajrave apo derivateve.
Duhet që të ndërmerren të gjitha masat e sigurisë, konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të të punësuarve dhe të mjedisit të punës.
Kmpania ka marr masat e duhura per parandalimi e aksidenteve me kumonitetin, ku ka
rrethuar tere hapsiren punuese.
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Figure 14. Foto pajma e rrethojave te lokacionit
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PROGRAMI I MONITORIMIT
Duke e pasur parasysh se ky aktivitet nuk parasheh përdorim të lëndëve djegëse, nuk parasheh
procese të djegies, shkrirjes, apo furra me temperatura të mëdha, si dhe nuk parasheh
shkarkime të ujërave të zeza nga proceset teknologjike, nuk konsiderohet e detyrueshme
monitorimi permanent i tregueseve mjedisor. Megjithatë, rekomandohet që në mënyrë
periodike, investitori të monitorojë këto tregues të trysnisë në mjedis:


Për ajrin duhet të monitoroj Lëndën e Ngurtë Pezull(LNP) dhe zhurmat në ambientin e
punës(dB).

7



Për ujin: lënda e ngurtë pezull, përmbajtja e CaCO3.



Për token, nuk aplikohen detyrime monitorimi

RAPORTIMI
Raportimi do te kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxhmenti, gjegjësisht nga
ekspertët e kompanisë. Në raport do të përfshihen të dhënat për monitorimin siç do të jetë
kërkuar në pëlqimin mjedisor, përkatësisht lejen mjedisore.
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MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT
Pas përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e impiantit duhet të çmontohen dhe të largohen
nga ky lokalitet. Bazamentet si dhe platotë nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të
dërgohen në deponinë regjionale. Substratet e krijuara gjatë procesit të prodhimit, përmbajnë
rërë, zhavorr, çimento beton etj. Ato duhet të largohen, dhe me një trashësi rreth 0.5 m struktura
përfundimtare duhet të jetë e mbuluar me dheun, e cila është adekuate me dheun e mëparshëm
dhe ku do ti përshtatet substratit te tokës.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara apo të degraduar nga ndryshimi i destinimit do të
përfshij rivitalizimin në tërësi të hapësirës së dëmtuar nga veprimtaria ekzistuese. Zgjedhja e
rikultivimit dmth modelit, varet edhe nga qëllimi i përdorimit të tokës, siç do të jetë e paraparë
me planet komunale..
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KONKLUZION
Me respektimin e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, ndikimi i
impiantit për prodhimin e betonit do të jetë në nivel të vlerave dhe standardeve të caktuara me
ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi. Ndikimet e evidentuara janë të menaxhueshme dhe
kontrollueshme. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohen në fund të cdo viti
kalendarik, dhe sipas kërkesave të autoriteteve përkatëse.
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SHTOJCAT
Bashkëngjitur këtij raporti:
 Certifikata e regjistrimit të biznesit
 Kopja e planit
 Certifikata e pronësisë
 Pëlqimi nga KK. Lipjan Kosova
 Plani i situacionit
 CD e cila përfshinë kopjen elektronike të këtij raporti
 Skema e procesit teknologjik
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Shtojca: Skema teknologjike
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