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1. Hyrje
Fabrika për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

të

kompanisë Magic Ice Joint Stock Company SH.A. Lipjan është e ndërtuar ne
zonën industriale në Konjuh, Komuna e Lipjanit.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Fabrikën për

prodhimin e

produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , ne zonën industriale në
Konjuh, Komuna e Lipjanit, të Kompanisë Magic Ice Joint Stock Company SH.A.
Lipjan me pronar Lulzim

Aliu, paraqet një dokument të rëndësishëm dhe të

domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor. Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis hartohet me qëllim që të identifikohen dhe analizohen ndikimet në mjedis
të tërë veprimtarisë së fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave

duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme

për mbrojtjen e mjedisit në lokacionin ku do të ushtrohet kjo veprimtari.
Në raportin e VNM-s do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të
mjedisit në lokalitetin ku është e ndërtuar fabrika për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e

çipsave

, si dhe karakteristikat e potencialeve

përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjeriko- teknike të punëve të
cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër, shtrohet nevoja për hartimin e
Raportit të VNM-së ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet relelevante që mund
të paraqiten në relacionin fabrika për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e

çipsave

dhe mjedisi, duke mos anashkaluar edhe ndikimet

kumulative në rrethin dhe regjionin më të

gjerë.

Duke u nisur nga qëllimi

paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky
Raport bëhet me qëllim të identifikimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e
masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga
ndikimet negative. Me rastin e hartimit të Raportit janë marrë për bazë ndikimet në
mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës aktiviteteve të
realizimit të procesit teknologjik të fabrikës për
qumështit dhe prodhimin e

çipsave

prodhimin e produkteve

të

dhe pas përfundimit të aktivitetit për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , kurse identifikimi
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i ndikimeve në mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë
fazës së ndërtimit të fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave

nuk do të merret për bazë sepse ne kohen kur është

hartuar raporti i VNM-s ka qen të ndërtuar objektet e fabrikës për prodhimin e
produkteve

të qumështit dhe prodhimin e

çipsave

ne zonën industriale të

Konjuhit komuna e Lipjanit.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit
2.1 Rregullativa ligjore
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar dhe
funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis Nr. 03/L-214, i cili përcakton
te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM-s. Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis Nr. 03/L-214, ka për qellim për te siguruar
mundësimin e një vlerësimi te përgjithshëm me ndërthurje te ndikimeve mjedisore
te projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me qellim qe te parandalojnë
dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative ne mjedis ne kohen e duhur.
a) Dokumentacioni normativ
Ligjet dhe aktet nënligjore me te rëndësishme te aplikuara për hartimin e VNM-së
për projektin e fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave janë si me poshtë:


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



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për Ushqim Nr. 03/L-016



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



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



Ligji për Mbeturina Nr 04/L-060



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Ligji për mbrojtjen e ujërave Nr. 04/ L-147



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Nr. 03/L-160
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Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102



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



Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe
vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit
publik dhe në trupin ujor.



Udhëzim Administrativë Nr. 27/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga
ambalazhet dhe paketimet



Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave
(08/2017).



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



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

Duke u nis nga fakti se një pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e
mjedisit nuk është përfshirë në rregullativat e tanishme prandaj për nevoja të këtij
raporti është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare,
direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s.
b) dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos legjislacionit
në fuqi të lartë cekur, janë shfrytëzuar edhe :
1. Projekti

kryesor i ndërtimit të fabrikës për prodhimin e produkteve

të

qumështit dhe prodhimin e çipsave
2. Qertifikata e biznesit
3. Ҫertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
4. Kopja e planit të parcelës
5. Plani i situacionit
6. Leja e legalizimit
7. Leja e ndërtimit
2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për fabrikën
për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

me
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objektet përcjellëse, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :


burimet themelore të ndikimeve në mjedis



popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.



karakteristikat e dheut , topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është
ndërtuar objekti i fabrikës prodhimin e produkteve

të qumështit dhe

prodhimin e çipsave .


klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,



kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë,



bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve


madhësia dhe lloji i ndotjes



karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës



gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar



vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse

c) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin ku është i ndërtuar objekti i fabrikës për
prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kvantifikimit dhe
vlerësimit të gjendjes ekzistuese.

3. Përshkrimi i lokacionit dhe mjedisit
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore
për hartimin e Raportit të VNM-së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese
është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren .
Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar
një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes
ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të
dhënat

ekzistuese

morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe

meteorologjike.
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3.1. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyçë te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është
hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston ne analizën e mirëfilltë të tërësisë
hapësinore ne zonën më të gjer ku është ndërtuar

kompleksi i fabrikës për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , me qëllim që ne
bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e rrezikut ekologjik dhe ne
bazë te tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të
ndërsjella të faktorëve natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
Çdonjëri nga potencialet ekologjike ne këtë mënyrë posedon funksione të
caktuara, që ne esencë kanë rëndësi të dorës së parë në analizën e
problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit. Ndikimi i ndërsjellë i
faktorëve të veçanet si dhe ndikimi i tyre ne formimin e potencialit ekologjik dhe i
funksioneve të tyre themelore me interes për analizën ne fjalë, së bashku me
kompleksin e marrëdhënieve të mundshme është paraqitur ne figurën nr.1.
FAKTORËT
NATYROR

POTENCIALET

TOKA

POTENCIALET
E TOKËS

UJI

POTENCIALET
E UJIT

AJRI

POTENCIALET
KLIMATIKE

RELEVI

POTENCIALET
E BIOTOPËS

FLORA

FAUNA

POTENCIALET
PËR BANIM
PUSHIM DHE
REKREACION

Fig.1. Raportet themelore ndërmjet faktorëve
natyrorë dhe potencialeve ekologjike
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Ne bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e qartë që faktorët natyror
formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat funksionale të cilave duhen
marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit ne mjedis të kompleksit të fabrikës për
prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

të ndërtuar ne

hapësirën konkrete.
3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Lokacioni ku është e

ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e

produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave te kompanisë Magic Ice Joint
Stock Company SH.A. Lipjan gjendet në zonën industriale të Konjuhit komuna e
Lipjani, gjegjsisht gjendet në anën e majtë të rrugës magjistrale Prishtinë - Ferizaj.
Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike, sepse gjendet në pjesën
qendrore të Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit.
Territori i komunës së Lipjanit shtrihet në mes të gjerësisë gjeografike veriore
42°44’- 42°52’ dhe të gjerësisë lindore prej 18°30’-18°45’.
Territori i Komunës së Lipjanit kufizohet: nga veriu dhe verilindja me komunën e
Prishtinës, nga veriperëndimi me komunën e Fushë Kosovës, nga perëndimi me
Komunën e Drenasit dhe të Malishevës, në jug perëndim me Komunën e
Shtimes, nga jugu me komunën e Ferizajt dhe nga lindja me Komunën e Gjilanit
dhe atë të Artanës.
Fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave ndodhet ne anën e majtë të rrugës magjistrale Prishtinë –
Ferizaj , ne largësi rreth 40m nga rruga magjistrale Prishtinë – Ferizaj, gjegjsisht
gjendet në distancë prej 815m nga rrethi i QMI drejtimi Prishtinë Ferizaj.
Fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave e kompanisë Magic Ice Joint Stock Company SH.A. Lipjan
është e ndërtuar në pjesën e ngastrës kadastrale nr. P – 71409036 – 00008 –
1,

nr.

i lëndës së Çertifikatës 187-2021m vendi i quajtur Branjash,

Zona

kadastrale Konjuh, komuna e Lipjanit, pronësi private ne emër të kompanisë
Magic Ice Joint Stock Company SH.A. që dëshmohet me anë të Çertifikatës mbi
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të drejtat e pronës së paluajtshme dhe Kopja e planit të cilat do të i bashkangjiten
raportit të VNM-s.
Sipërfaqja

ku janë

ndërtuar objektet e fabrikës

prodhimin e produkteve

me objektet përcjellëse për

të qumështit dhe prodhimin e

çipsave

është

një

hapësirë me sipërfaqe të rrafshet, më herët kjo sipërfaqe ka qen e mbjellurë me
të lashta bujqësore

periodike, por ne vitet e fundit

për arsye të pozitës

gjeografike , kjo sipërfaqe dhe sipërfaqet tjera ne rrethinë kan qen djerrina dhe
për arsye se çdo ditë janë duke u ndertuar objekte industriale dhe shërbyese
dhe është duke u shëndrruar në zonë industriale për shkak të pozitës gjeografike
që ndodhet lokacioni, për arsye se afër lokacionit kalon rruga magjistrale Prishtinë
- Ferizaj. Përgjatë rrugës magjistrale janë ndërtuar dhe janë duke u ndërtuar
objekte afariste, dhe industriale .
Ne afërsi të ngastrës

kadastrale ku jan

ndërtuar objektet e fabrikës për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave dhe ate ne afërsi
nuk ndodhen objekte të banimit por vetëm objekte afariste dhe industriale, objekti
më i afërt dhe ate përball objekti të

fabrikës

në anën e kundërt të rrugës

magjistrale ne distancë mbi 70m nga fabrika gjendet një stacion i karburanteve
dhe një pishin me restorant , kurse ne të dy anet e fabrikës dhew ate ne distancë
mbi 70m gjenden objekte industriale gjithashtu ne këte lokacion dhe ate përskaj
rruges magjistrale gjenden objekte industriale dhe sherbyese si që janë objekte
industriale , mobileri, objekte ushqimore bekeraj ( prodhime të bukes) objekte për
shitjen produkteve bujqësore, objekte për deponimin dhe shitjen e produkteve të
qeramikes. autoservise, objekte hoteliere restorante , kolegje univerzitare etj.
Lokacioni ku është e ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

shihet në pjesën e hartës

topografike në vijim.
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Si që u cek më lartë për shkak të pozitës gjeografike të lokacionit, për arsye se
nëpër këte lokacion kalon rruga magjistrale Prishtinë- Ferizaj, prandaj lokacioni ku
është ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e

çipsave

te kompanisë Magic Ice Joint Stock

Company është shëndruar ne zonë industriale.
Këto vlerësime shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme
dhe për përcaktimin e masave të nevojshme mbrojtëse duke marrë parasysh se
kemi të bëjmë me një objekt pecifik për fabrikën për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave .
3.3. Vendbanimet dhe popullsia
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të
ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës

dhe

popullata. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak të
nevojës që të hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në banorët
që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Në afërsinë e drejtpërdrejtë të fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e
produkteve të qumështit nuk ekzistojn objektet banuese ato gjenden në një largsi
të pa përfillshme, sepse fabrika për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave

ekziston ne zonën industriale , kështu që në pikëpamje

mjedisore nuk do të ketë ndonjë ndikim relevant në popullatë, përpos që do të
kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të punësohen
prodhimin e produkteve

të qumështit dhe prodhimin e

në fabrikën për

çipsave

. Banorët e

fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari dhe blegtori.
3.4. Karakteristikat gjeologjike dhe gjeomorfologjive të terenit
Me që kompleksi i fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave janë të ndërtuara atëherë nuk duhet të bëhen
hulumtime gjeomekanike të cilat do të përdorën për përgatitjen e llogarive statike
të fundimit (themeleve) të objekteve në kompleksin e fabrikës për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
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3.5. Infrastruktura ekzistuese
Në afërsi të lokacionit ku është e ndërtuar

fabrika me objektet përcjellëse për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e

çipsave

dhe ate ne

distancë afro 20m kalon rruga magjistrale Prishtinë – Ferizaj, e cila e

lidhë

lokacionin me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës.
Gjithashtu infrastruktura e ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe rrjetit elektrik është e
rregulluar, furnizimi me energji elektrike bëhet përmes trafos private.
3.6. Gjendja hidrologjike
Veçoritë hidrogjeologjike të lokacionit ku është e ndërtuar

fabrika me objektet

përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave
janë të thjeshta. Në afërsi të fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , burime natyrore të ujit nuk
ekzistojnë, ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike,
të cilat përmes pjerrtësive të ndryshme dhe luginave natyrale drenohen ne lumin e
Sitnicës, që është ne largësi të pa përfillshme nga lokacioni i fabrikës me objektet
përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
Sitnica rrjedh nëpër terren fushor me një pjerrtësi mesatare 0,7 m/km. Sitnica
është degë kryesore e Ibrit.
Ky lum dallohet jo vetëm për kah madhësia e pellgut (2.861 km katrorë), por
edhe me prurje vjetore (16, 6 m3 në sec.) Sitnica formohet nga rrjedha Matica me
Sazlinë dhe lumin e Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc bashkohen , duke
formuar lumin Sitnicë, nga këtu e deri në vendderdhje në lumin Ibër , afër
Mitrovicës kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e vogël,
pra karakterizohet si lum fushor.

3.7. Flora dhe Fauna
Ndikimi i shërbimit të kompleksit të fabrikës për prodhimin produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave në domenin e florës dhe faunës nuk paraqet
dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të pasojave të
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ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të
pranueshëm.
Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë
e veprimtarisë së njeriut.
Ne lokacionin dhe ne afërsi të tij

ku është e ndërtuar fabrika me objektet

përcjellëse për prodhimin produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave
shkak të pozitës gjeografike që kem cekur më herët nuk ekziston
mbjellur si kultura bujqësore sezonale,

për

bimësi e

por vetëm barë të mjellur dhe drunj

dekorativ. Mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet
projekti kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta
barishtore, kultura periodike bujqësore si dhe të gjitha pemët frutore të grupit
faror dhe atyre bërthamore.
Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet
se në lokacionin e këtij regjioni nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të
cilat mundë të rrezikohen me

funksionimin e kompleksit të fabrikës me objektet

përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës , nuk ekzistojnë të
dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në
drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë
zonë/territor që është potencial të futet nën mbrojtje .
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë të
dhënat nga vendasit, në rrethin të zonës e posaçërisht ne fshatrat për rreth
përpos kafshëve dhe shpendëve shtëpiake,

jetojnë edhe gjitarët , zvarranikët ,

brejtësit , insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, derri i egër, iriqi etj.
Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat ,
shqiponja , etj.

3.8. Klima
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe
sipas hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare
mujore dhe vjetore, ёshtё klimë kontinentale.
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Territori ku është ndërtuar fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

ka klimë kontinentale që

karakterizohet me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë.
Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen
përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë të formës riguese ose me
karakter lokal.
Temperatura mesatare sillet prej 10.1˚C gjer në 10,7˚C e si mesatare e këtyre
merret temperatura prej 10,4˚C.
Temperaturat më të larta janë në muajin qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C
dhe në gusht 31,1˚C. Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22,5˚C,
ndërsa temperaturat mesatare minimale sillen prej (-1,7)-(-3,4˚C).
Regjimi i reshjeve ne komunën e Lipjanit ka karakterin e klimës aride. Shuma e
përgjithshme e reshjeve sillet nga 499 mm deri ne 675 mm.
Vlera mesatare vjetore e lagështirës relative është 76.8%. Muaji më i thatë është
gushti 66.2%, kurse më me lagështi janë nëntori dhe dhjetori 84.2 %.

3.7 Erërat
Në lokacionin ku gjendet fabrika për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave , më së shumti janë të përfaqësuara erërat veriore. Me
intensitet më të madhe të shpejtësisë paraqiten erërat veriore, veri perëndimore si
dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intenenzitet më të vogël.
Në komunën e Lipjanit erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më
të rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e
madhe e erës është 2.2 m/sek.
3.10. Karakteristikat sizmike
Sizmikja mikro-regjionale e këtij lokacioni dallohet me mundësi të dridhjeve të
tokës të intensitetit prej 7- 8 shkallë të Merkalit .
Sipas hartave sizmike të regjionit, hapësira e gjerë e hulumtuar

nuk i përket një

intensiteti të njejt të dridhjeve sepse varet nga karakteristikat gjeologjike të tokës,
thellësisë së ujërave nëntokësore etj.
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3.11.

Efektet vizuale ( peizazhi)

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin fabrika
për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave – 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.
Fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave

është e ndërtuar ne zonë industriale që do të thotë se

ekzistojnë objekte afariste dhe industriale të ndërtuara të më hershme dhe ne
efektet vizuale nuk do të ketë ndikime negative se syri i njeriut është mësuar me
kte gjendje të objekteve afariste dhe industriale , gjegjsisht me këtë gjendje të
mjedisit.
3.12. Ajri
Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit ,ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më
preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku është e ndërtuar fabrika me objektet
përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
Nga vet konfiguracioni i terenit dhe prezenca e florës, dhe për shkak të largësisë
nga objektet industriale të më hershme dhe mos funksionimit të tyre si që janë:
Miniera dhe Industria e Magnezitit, Industria e metalit dhe verigave ne Janjevë,
Fabrika e kokakolës, ujit, letrës, e prodhimit të asfaltit etj. mund të konkludojmë
se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel mesatar, edhe pse në këte
lokacion kanë filluar të ndërtohen objektet industriale që do të ndikojnë në ndotjen
e ajrit. Mirëpo fregvenca e madhe e automjeteve në rrugën magjistrale Prishtinë Ferizaj, ndikojnë në ndotjen e ajrit , gjithashtu

objektet industriale që janë

ndërtuar dhe duke u ndërtuar përgjatë magjistrales ndikojnë në ndotjen e ajrit,
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gjithashtu ne ndotjen e ajrit ndikojnë dhe pajimet agro teknike të cilat nevojitën për
kryerjen e punëve bujqësore.

3.13. Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga objekte tjera industriale që janë të ndërtuara në këtë
zonë dhe objektet industriale ekzistuese të më hershme që janë cekur në pasuset
e më parshme, ndotja e ujit shkaktohet edhe nga stacionet e karburanteve të cilat
janë të vendosura nga dy anët e rrugës magjistrale. Ndotja e ujit shkaktohet dhe
nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen nga komuniteti ne lum të pa trajtuara si dhe
hedhja e mbeturinave ne shtretërit e lumit dhe ne te. Ndotja e ujit pjesërisht
shkaktohet nga trafiku i cili zhvillohet në rrugën magjistrale Prishtinë-Lipjan Ferizaj dhe nga shpërlërja e trasës së rrugëve me të reshurat atmosferike.

4. Përshkrimi i Projektit dhe Procesit të Prodhimit
4.1. Përshkrimi i fabrikës dhe objekteve përcjellëse
Kompania Magic Ice Joint Stock Company duke pasur parasysh llojin e projektit ,
proceset të cilat zhvillohen për realizimin e projektit, që do te thotë se ka të bëj me
prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

, si produkte

ushqimore, prandaj është e përkushtuar në aplikimin e praktikave më të mira për
prodhimin e produkteve të qumështit dhe çipsave

të cilët do të jenë të sigurt

për konsum të njerëzve. Kompania Magic Ice Joint Stock Company rregullisht në
mënyrë të pavarur kontrollohet për sistemin ndërkombëtarisht të njohur HACCP
në prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave .
HACCP’i është sistem i cili i identifikon rreziqet specifike dhe masat për
kontrollimin e tyre për të siguruar sigurinë kualitetit të produkteve të qumështit dhe
çipsave që përdorën si produkte ushqimore të përditshme.
Standardet GLOBALGAP sigurojnë që produktet ushqimore janë të sigurta dhe të
prodhuara në mënyrë të qëndrueshme.
Prandaj kompania për realizimin e projektit ka ndërtuar objektin për prodhimin e
produkteve të qumështit me dimenzione 72m X 30.00m =2160m2 me sipërfaqe të
tërësishme prej 2160 m2 prej tyre: Hapësirat e administratës me dimenzione
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9.50m X 30.00m =285m2 dhe hapësirat për prodhimin e produkteve të qumështit
me dimenzione 62.50m X 30.00m =1875m2 , objekti është i ndërtuar dhe ate
bazamentet dhe platoja e objektit me beton te armuar, muret anësore prej
materialit të panelit, shtyllat me beton të armuar kurse kulmi është i mbuluar nga
llamarina e plastifikuar, objekti përbëhet nga:


hapësira për pranimin e qumështit .



hapësira ku do të vendoset (deponohet)

lënda e parë (qumështi) dhe

lëndët sekondare që nevojitet për realizimin e prodhimit të produkteve të
qumështit.


hapësira për laborator



hapësira për dezinfektim



hapësirat ku janë të vendosura vijat teknologjike dhe pajisjet tjera për
prodhimin e produkteve të qumështit



hapësirat për pasterizim



hapësirat për paketim të qumështit



hapësira për prodhimin e djathit dhe produkteve tjera të qumështit



hapësira për fermentim



hapësira për paketim të djathit



hapësira për ftohjen e produkteve të qumështit (frigoriferi)



hapësira e depos për ambalazhim



hapësirat për kontrollin dhe ngarkimin e produkteve të qumështit

Objektet përcjellëse nënkupton hapësirat të cilat do të shfrytëzohen për:


hapësirat për administratë



hapësirat

e kuzhinës për përgatitjen dhe

shërbimin (kryerjen ) e një

racioni ushqimor përgjatë orarit tetë orësh për punëtoret.


hapësirën për zhveshtore për punëtorët



hapësirat për WC dhe qeshme, tusha



hapësirat për deponimin e pajimeve të mirmbajtëjes, pjesëve rezervë



hapësirat për

deponimin

e

kemikateve për pastrimin e pajimeve

teknologjike dhe mirmbajtjen higjenike.


hapësirat për kaldaj etj
20

Fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit shihet
ne fotot ne vijim:
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Ne kompleksin e fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin
e çipsave

janë të vendosur dy rezervar për deponim të mazutit me kapacitet

prej nga 30000 litra dhe 2000litra si dhe dy rezervar për deponim të naftës me
kapacitet prej nga 2X 1500litra, mazuti dhe nafta shërbejn si lënd djegëse në
kalldaj e cila është e vendosur në hapsirat e objektit dhe ate janë vendosura dy
kalldaja për prodhimin e avullit për realizimin e procesit teknologjik dhe për
ngrohje gjatë stinës së dimrit. Rezervari është cilindrik dhe i vendosur mbi tokë
në pozitë horizontale ne platon e

fabrikës, rezervari është i përforcuar dhe

vendosur ne skeletin prej metali, i ndërtuar prej çelikut sipas standardeve të
caktuara për rezervarët për deponimin e lëndëve djegëse të lëngta për të cilin
ekzistojnë dëshmitë nga prodhuesi.

4.2. Përshkrimi i pajimeve për realizimin e prodhimit e produkteve të
qumështit
Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e produkteve të qumështit.
Kompania Magic Ice Joint Stock Company ka ber blerjen e
prodhuesit si që janë nga

Italia, Bullgaria,

pajimeve nga

Turqia, USA, Kina , Maqedonia,

Kosova etj , ne të cilat bëhet prodhimi dhe paketimi i llojeve të produkteve të
qumështit. Ne tabelat në vijim janë të shënuara pajimet të cilat përbëjnë vijat
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teknologjike për

prodhimin dhe paketimin

e llojeve të produkteve të qumështit

dhe ate sipas reparteve – sektorve, është shënuar emëri i pajisjes , kapacitet,
nga cili shtet është prodhuar, si dhe viti i prodhimit:

Sektori i Akullores me Pasterizim
Emri i paisjes
Homogenizatori
Pasterizatori
Separatori
TPM APV me Elektromotor APV
Buferi
Shkrirësi i yndyres me dhe pa bojler
CIP-i me tankera
Pompat e ujit për sektorin e prodhimit
Rezervuarët e ujit
Tankerat e maturimit të akullores
Tuneli me pjata për ngrirjen e akulloreve

kapaciteti
5000 l/h
5000 l/h
5000 l/h

prodhuesi
Italian
Italian
Italian
USA
2500l
Bullgari
250kg/h
Bullgari
800l X3=2400l
USA

viti
2016
2016
2016
2003
2003
2003
2003

2X 6500l
4X 3000l

2003
2003

Danimarkë
USA

ekstruder me linjë dhe paketuese
600-8000copë/h Danimark
traka për bartjen e akulloreve në ekstruder
Turqi,
Shkrirësi i qokolladës
Itali
Technostick 3000 - ice cream machines,
3000 pcs / h,
Itali
FREEZER 600 L - TECHNOGEL
600l/h
Itali,
Freezer Tecnofreese 1,
800l/h
Itali
freezer tecnofreese 2
600l/h
Itali
Makina për ice katrore
Maqedoni
laktofriza
3X500l
Greqi
frizeri catta 27
400l/h
Itali
Makina për mbushje të kornetave
Itali
Paketuese për akullore (lloje te ndryshme)
30-180 PPM
LTD
Paketuese sendwich - ice cream machine
1800-3000pcs/h Kinë
Mbushtore për masë të lëngët
1000ml
Kina
Duplikator për qoko dhe karamel
800l
Huihe
Paketuese për kornet dhe gota - akullore
2400 pcs/h
Bom. I C
Paketuese për familjare dhe hoteliere,
500ml,1l,1.5l,2l etj.
Dozator për akull. Familjare me sirup,
25 takte/min
Bullgari
Mikseri - stephan
Mbajtës i sirupit me pompë
Trakë për akullore me rregullator shpejt.
Trakë për akullore

1995
2017,18
2011
2011
2011
2010
2018
2018
2013
2001
2009
2018
2018
2015
2018
2018
2005
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Mbushtore e akulloreve në gotë
Printeri domino GP
Printeri hitachi
Mbushtore e akulloreve - frutopitatel
Freezer Tecnofreese 3
Freezer Tecnofreese 4

2500 cop / orë

600l/h
2x600 l
400 l

USA

1995

Sektori i djathit
Emri i paisjes

kapaciteti

prodhuesi

viti

Printeri domino a120
Duplikatori për d.sharri dhe fantasy, gjizë,

3000l

Duplikatori për scmand, magic cream, kos,
Vakumerka - volvac

Greqi

2012

3000l,

Turqi

2015

3

Turqi

2018

160m

Vakumerka - multivac

Busch

Peshore elektronike për djathë, max: 6/15kg, min: 0.04kg,

Bullgari,

2018

Paketuese e shmandit

180 dhe 400g

Turqi

2014

Paketuese e shmandit

800g

Turqi

2018

Kada për gjizë me rrjetë inoxi

2X900 l,

F&G INOX

Kada për gjizë me rrjetë inoxi

3X1200 l,

F&G INOX

Kada për double creaming

3X1500 l

F&G INOX

Kada për djath të bardhë

6X1500 l

F&G INOX

Paketuese për shmand - donido

1300copa /h,

Donido

2010

Pasterizatori i djathit të bardhë

3000l /h,

Maqedoni

2006

Rezervuari i shëllirës

1200l,

F&G INOX

2004

Komoret fermentuese

1-6

Sistemi i gypave në prodhim

F&G INOX

Rezervuari i qumështit 1

4500l,

APV Crepaco

Rezervuari i qumështit 2,

5000l,

Greqi

Rezervuari i qumështit 3,

5000l,

Turqi

2015

Duplikatori për shëllirë me përzirës,

900l,

Maqedoni

2006

Rezervuarët për hirrë

4X2000l,

Maqedoni

2006

Bojleri i ujit të nxehtë,

3000l

Maqedoni

2003

Pranimi i qumeshtit me deajrim

5000l

Greqi

2011

3

1999

Ora e matjes së qumështit,

1.4-30 m /h, 0.5%,

2015

Rrobalarëse për pëlhurë

2X9kg

Turqi

2018

Turqi,

2018

Bariera dezinfektuese për punëtorë,
Duplikatori per speca me ajke,

2000l,

Turqi

2020

Paisja për kaqkavall - trappista,

200l,

Kosovë

2020

24

Laboratori
Emri i paisjes

kapaciteti

prodhuesi

Frizë për akullore,

200l

Turqi,

Centrifuga për metoden gerber,

24 copa

Itali

Vegetable cutter,

Arrini

Milkoscan,

2 copa

viti

2018

Greqi

Frigorifer për ruajtjen e mostrave,

Rigo

Inkubatori për compact dry teste,

Huanghua

Peshore elektronike,

max. 3100g; 0.01g, Kina ,

2017

Instrument për matjen e lagështisë ,

max. 110g; 0.001g, Kina,

2017

Printer dhe fotokopje ,

RICON

2016

Printer dhe fotokopje - 301

Te tjera
Emri i paisjes

kapaciteti

Kalldaja me mazut komplet,

90/1200C,

prodhuesi

viti

ERENSAN,

Zbutësi i ujit
90/1200C

Kalldaja me naftë
Kalldaja me avuj - steam generation,

150 kg/h

Itali
Turqi

2010

Maqedoni

2025

3

Uji i ftohtë - akull - me pompë,

2000m ,

Kompresori i ajrit,

Kosovë

Çileri i ujit të ftohtë,

25 KW,

Planer ,

2015

Komora ftohëse - oborr
Rezervuari i mazutit,

1X30000l dhe 1X2000l

Rezervuari i naftës ,

2X1500l

ERENSAN,

ERENSAN,

Kompresorat për ftohjen e tunelit,
Kullat për ftohjen e ujit,

Evapko,

2011

Kompresori për technostick - technogel

Itali

2011

Kompresorat për komoret ftohëse

Itali

2012

Lifti mobil
Kompket seti i paisjeve te bunari - konjuh
Agregati - genpower,

4000kW,

Tankera te qumeshtit 25000 l,

3X25m
3

Qileri per tankera te qumeshtit 25m ,
Tankeri i ujit - glykol

3

30100 kcal/h
5m3

Turqia

2020

Bullgaria

2020

Bullgaria,

2020

Bullgaria,

2020
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4.3.

Përshkrimi i procesit teknologjik për prodhimin e produkteve të
qumështit

Qumështi nga fermerët grumbullohet dhe me mjetet vetanake të kompanisë
sjellët gjer ne hapësirat e kompanisë, një sasi e qumështit sjellët na fabrikë edhe
nga vetë fermerët, bëhet dorëzim pranimi i qumështit dhe dërgohet ne rezervarët
e qumështit me kapacitet 3 X 25000l, të cilët janë të vendosur ne hapësirën për
deponimin e qumështit, pastaj merren mostrat dhe dërgohen në laborator për
caktimin e sasisë së yndyrës, nga rezervaret për ruajtjen e qumështit , përmes
sistemit të pompave dhe gypave qumshti dërgohet në rezervaret të cilet përdoren
për vendosjen e qumshtit që përpunohet në baza ditore , nga këta rezervar
qumështi kalonë pasterizator për pasterizimin e qumshtit në temperatur prej 85870C, në kohë zgjatje për 15min, pastaj qumështi ftofet ( i ulet temperatuara ) 40
- 420C, qumshti me temperatur prej 40 - 420C, dergohet në kada prej 1-6 kada
dmt në 6 kada , në të cilat i shtohen komponete si që janë, maja , kalciumi klorik,
dhe kosi për djathë, kjo masë e qumshtit me komponentet e shtuara duhet të ketë
temperaturen mesatare 40 - 420C, masa kuagulohet në kohen për 40min, pastaj
bahet prerja e mases dhe pjekja ( forcimi), pas presimi të masës bahet fermentimi
i masës në kohëzgjatje prej 3-4orë, kun pastaj i nënshtrohet procesit të kryposjes
dhe shtimit të shëllirës 15%, masa lihet në kohëzgjatje prej 12orë për tu kryer
procesi i shëllirimit , pas kryerjesë së procesit të shëllirimit produkti gjegjsisht në
kte rastë djathi i bardh vendoset (paketohet) në kanta prej 13- 15kg duke i shtuar
edhe komponentet si që janë, shëllira 8 - 10% dhe acidi citrik (acid qumshti),
pastaj lihet per 3-4 ditë në temperatur prej 280C për tu pjekur (forcuar) , pastaj
bahet stazhionimi në temperatur prej 3 - 50C në kohëzgjatje prej dy javëve (14
ditë), pastaj kësaj kohe bahet bahet paketimi i djathit në kutija (enë) adekuate prej
400gr, 800gr, 2kg dhe 3kg duke i shtuar komponentet si si që janë, shëllira 8 10% dhe acidi citrik (acid qumshti), pastaj këto kutija (enë) ambalazhohen dhe
vendosen në deponin për magazinim ku mbahen nnë temperatur prej 3 - 50C.
Ky proces teknologjik është përshkruar për prodhimin e produktit të qumështit
dhe ate i djathit të bardh, ne këte mënyrë të përafertë kryhen

edhe proceset

teknologjike për prodhimin e produkteve tjera të qumshtit për pos se dallojn në
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llojin dhe sasinë e komponenteve të cilat i shtohen qumshtit, për produktinë që
planifikohet të prodhohet, siqë shifen ne mënyrë skematike të disa proceseve
teknologjike të prodhimit të produkteve të qumështit të cilat prodhohen ne
qumështoren e kompanisë Magic Ice Joint Stock Company, të cilat skematike të
disa proceseve teknologjike i paraqesim në pasuset në vijim.
Ne qumështoren mund të përpunohen rreth 8000litra qumësht të freskët brenda
orës, varësisht prej kërkesave ne treg bahet edhe plani i prodhimit të produkteve
të qumështit,

kjo sasi e qumështit përpunohet ne:

akullore të llojeve dhe

paketimeve të ndryshme, djath i bardh i paketuar në kanta 13- 15 kg, ose 400gr,
800gr, 2kg dhe 3kg, djath sharri i paketuar në bure 80 kg, djath ligcht i paketuar
ne sasi prej 400gr, 800gr, 2kg dhe 3kg, Double Creaming i paketuar ne sasi prej
400gr, 800gr, 1.8kg, 4kg dhe 8kg, Fantasy- Delikates Food i paketuar ne sasi prej
700gr, 10kg, Gjizës i paketuar ne sasi prej 800gr dhe 2 kg, Kos 3.2% i paketuar
ne sasi prej 180gr, 450gr, 1kg, Magic Cream dhe Perla Cream i paketuar ne sasi
prej 180gr, 400gr, 800gr, 10kg, Shmand 10 dhe 18% i paketuar ne sasi prej
180gr, 400gr, 800gr, 10kg, Speca me Ajkë 18% të paketuar ne sasi prej 800gr,
dhe 2kg, Speca Turshi të paketuar në bure, prodhimi i Trapista - Kaqkavallit
paketimi në kallëpe, hirra e cila fitohet gjatë prodhimit të djathit, një pjesë e hirrës
përdorët për prodhimin e shllirës ( lëngut të djathit ), kurse nga pjesa tjetër e hirrës
prodhohet kumësht i paketuar ne sasi prej 2 litër. Të tëra pajimet dhe rezervarët
që përdorën për realizimin e procesit të prodhimit janë prej materialit INOX.
Ne kompleksin e fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit kompania ka
ndërtuar një

objekt me

dimenzione

18 X 30.00m =540m2 me sipërfaqe të

tërësishme prej 540 m2, në objektë janë të vendosur frizat (ftohësit) për ruajtjen e
akulloreve.
Ne vijim po i paraqesim ne mënyrë skematike disa procese teknologjike të
prodhimit të produkteve të qumështit të cilat prodhohen ne

Qumështoren e

kompanisë Magic Ice Joint Stock Company.
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PK

9

ANAL. E QUMESHTIT

9

RUAJTJA E QUMESHTIT

10

SEPARIMI I QUMESHTIT

11

o

1

PKK

PK

SHKRIRJA (50-60 C)

12

STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 7.5 - 15 %)

13

HOMOGJENIZIMI 150 BAR

14

LAJTHI, KIKIRIKI

SIRUPA TË NDRYSHËM

AROMAT

QUMËSHT PLUHUR 1%

AMBALLAZHA

YNDYRE BIMORE (kokos)

8

PASTERIZIMI
( 80-83 °C 3 min SEC. )

15

KALON NE TANKER

16

MATURIMI (ARDHJA) (2 oC)

FRIZER / NGRIRJE (-5oC)

PAKETIMI (lloje te ndryshme)

PK

2

PËRBËRËSIT

YNDYRË QUMESHTI

PRODHIMI

BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

1

HYRJET (INPUTET)
3 4 5 6 7

QUMËSHTI I PLOTË

Paraqitja skematike e prodhimit të Akullores

NGRIRJA / RUAJTJA
( min. -18 - 22°C )

17
18

19
20

28

Paraqitja skematike e prodhimit të Djathit Bardh

9

ACID CITRIK / ACID
QUMËSHTI

10

UJI

8

SHËLLIRA 8-10%

SHËLLIRA 15%

KOS PËR DJATHË

KRIPË

KALCIUM KLORIK

2

AMBALLAZHA

1

MAJË

Hyrjet

HYRJET (INPUTET)
7
6
5
4
3

QUMËSHTI I PLOTË

Prodhimet

11 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

1

ANAL. E QUMESHTIT

11

RUAJTJA E QUMESHTIT

12

PASTERIZIMI

PKK

PK

( 85-87 °C 15 min )

FTOHJA 40-42 C

14

KALON NE KADA 1-6

15

2

SHTIMI I KOMPONENTEVE
mez. (35-37 C)

KOAGULIMI 40 MIN

PK

13

P
K
K

16

17

PRERJA DHE PJEKJA

18

PRESIMI/ SHTYPJA

19

FERMENTIMI >3-4 h

20

PRERJA DHE KRIPOSJA

21

SHËLLIRIMI > 12 ORË

22

PAKETIMI NË KANTA 13-15 KG

23

o
PJEKJA 3-4 DITE 28 C

24

STAXHIONIMI
( min 3- 5°C ) > 2 JAVE

25

PAKETIMI / AMBALAZHIMI

26

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

P
K
K

3

27

29

Paraqitja skematike e prodhimit të Djathit Sharri

8

9

10

SHËLLIRA 8-10%

ACID CITRIK / ACID
QUMËSHTI

UJI

SHËLLIRA 15%

KRIPË

KOS PËR DJATHË

HYRJET (INPUTET)
3
4
5
6
7

KALCIUM KLORIK

2

AMBALLAZHA

1

MAJË

Hyrjet

QUMËSHTI I PLOTË

Prodhimet

11 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

1

ANAL. E QUMESHTIT

11

RUAJTJA E QUMESHTIT

12

PASTERIZIMI

PKK

PK

( 75 °C 2 min )

13

FTOHJA 40-42 C

14

KALON NE KADA 1-6

15

P
K
K

2

SHTIMI I KOMPONENTEVE
mez. (35-37 C)

KOAGULIMI 40 MIN

16

17

PRERJA DHE PJEKJA

18

PRESIMI/ SHTYPJA

19

FERMENTIMI >3-4 h

20

PRERJA DHE KRIPOSJA

21

SHËLLIRIMI > 12 ORË

22

PAKETIMI NË BURE 80 KG

23

PJEKJA 3-4 DITE 28 oC

24

STAXHIONIMI
( min 3- 5°C ) > 2 JAVE

25

P
K
K

3

PJEKJA 35 oC > 10h
PAKETIMI / AMBALAZHIMI

PK

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

26
27

30

Paraqitja skematike e prodhimit të Djathit Ligcht

31

Paraqitja skematike e prodhimit Double Creaming

SHËLLIRË

HIRRË E PASTERIZUAR

PROTEIN QUMËSHTI

KULTURA/MAJA ETJ.

HYRJET (INPUTET)
3
4
5
6
7

AMBALLAZHA

2

YNDYRË

1
QUMËSHTI I PLOTË

YNDYRA QUMESHTI

PRODHIMI (OUTPUTET)

8 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

11

1

PKK

PK

ANAL. E QUMESHTIT

8

RUAJTJA E QUMESHTIT

9

SEPARIMI I QUMESHTIT

10

P
K
K
P
K
K

o

SHKRIRJA (50-60 C)
STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 21 %)

12

HOMOGJENIZIMI 110 BAR

13

3

PASTERIZIMI
( 73 °C 2 min )

14

FTOHJA

15

KALON NE KADA

16

SHTIMI I KULTURES
mez.(33-35 °C ) ter. (42-46 °C)

17

PRERJA / SHELLLIRA

18

FTOHJA
( min 2-5°C )

2

19

PAKETIMI 400g, 800g, 1.8KG, 4 kg,
20
8 Kg

PK

PK

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

SHIJTA
( min 2-5°C )

21

22

32

Paraqitja skematike e prodhimit të Fantasy- Delikates Food
PRODHIMI (OUTPUTET)

PK

5

SHKRIRJA (50-60 oC)

6

STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 14 %)

7

HOMOGJENIZIMI 150 BAR

1

2

3

4

QUMËSHT/UJË

YNDYRE BIMORE

AMBALLAZHA

PROTEIN QUMËSHTI

HYRJET (INPUTET)

8 KALON NE TANKER/ DUPLIKATOR
PASTERIZIMI

PKK

( 78-80 °C 30 min )

FERMENTIMI (pH = 4.7)
KADA / KULLIMI

12

PK

9
10
11

PAKETIMI 700g dhe 10 Kg
FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

13

33

MAJË

KRIPË

Kulturë Bakteriale Mezo.

HYRJET (INPUTET)
3
4
5
6

KALCIUM KLORIK

2

AMBALLAZHA

1

QUMËSHTI I PLOTË

Paraqitja skematike e prodhimit të Gjizës

7 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

1

ANAL. E QUMESHTIT

7

RUAJTJA E QUMESHTIT

8

STANDARDIZIMI 2% YND.

9

PASTERIZIMI

PKK

( 88-90 °C 3 min )

10

FTOHJA 28-30 oC

11

KALON NE KADA 1-6

12

SHTIMI I KOMPONENTEVE
mez. (28-32 oC)

KOAGULIMI 40 MIN

13

14

PRERJA

15

FERMENTIMI

16

KULLIMI / 12-24h

17

PËRZIERJA DHE KRIPOSJA

18

PAKETIMI / AMBALAZHIMI

19

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

20

34

Paraqitja skematike e prodhimit të Kos 3.2%

PROTEIN QUMËSHTI

AMBALLAZHA

QUMËSHTI I PLOTË

YNDYRA QUMESHTI (AJKË)

1

HYRJET (INPUTET)
2
3 4
KULTURA BAKTERIALE

PRODHIMI (OUTPUTET)

5 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

1

PKK

PK

ANAL. E QUMESHTIT

5

RUAJTJA E QUMESHTIT

6

STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 3.2%)

7

HOMOGJENIZIMI 200 BAR

8

PASTERIZIMI
( > 90 °C 3 min )

9

FTOHJA 45-57 C

10

KALON NE TANKER

11

SHTIMI I KULTURES
ter. (45-47 °C)

PAKETIMI 180g, 450ml dhe 10KG
FERMENTIMI >6-8 h

PK

PK

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

12

13
14
15

35

Paraqitja skematike e prodhimit të Magic Cream dhe Perla Cream

UJË

PROTEIN QUMËSHTI

KULTURA BAKTERIALE

HYRJET (INPUTET)
3
4
5
6

AMBALLAZHA

2

YNDYRË

1
QUMËSHTI I PLOTË

YNDYRA QUMESHTI

PRODHIMI (OUTPUTET)

7 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

10

1

PKK

PK

ANAL. E QUMESHTIT

7

RUAJTJA E QUMESHTIT

8

SEPARIMI I QUMESHTIT

9

SHKRIRJA (50-60 oC)
STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 10 OSE 18%)

11

HOMOGJENIZIMI 200 BAR

12

PK

PASTERIZIMI
( 85-90 °C 2 min )

13

FTOHJA

14

KALON NE TANKER

15

SHTIMI I KULTURES
ter. (42-46 °C)

16

PAKETIMI 180g, 400g, 800g dhe
17
10KG
FERMENTIMI >6 - 12 h

PK

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

18
19

36

Paraqitja skematike e prodhimit të Shmand 10 dhe 18%

YNDYRË QUMËSHTI (AJKË)

KULTURA BAKTERIALE

HYRJET (INPUTET)
3
4
5

AMBALLAZHA

2

YNDYRË - BUTTER

1

QUMËSHTI I PLOTË

PRODHIMI (OUTPUTET)

6 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

8

1

PKK

PK

ANAL. E QUMESHTIT

6

RUAJTJA E QUMESHTIT

7

SHKRIRJA (50-60 oC)
STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 10 OSE 18%)

9

HOMOGJENIZIMI 200 BAR

10

PASTERIZIMI
( 85-90 °C 2 min )

PK

11

FTOHJA 45-57 C

12

KALON NE TANKER

13

SHTIMI I KULTURES
mez. (35-37 C), ter. (42-46 °C)

14

PAKETIMI 180g, 400g, 800g dhe
15
10KG
FERMENTIMI >10 - 16 h

PK

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

16
17

37

Paraqitja skematike e prodhimit të Speca me Ajkë 18%

SPECA

YNDYRË QUMËSHTI (AJKË)

KULTURA BAKTERIALE

HYRJET (INPUTET)
3
4
5
6

AMBALLAZHA

2

YNDYRË - BUTTER

1

QUMËSHTI I PLOTË

PRODHIMI (OUTPUTET)

7 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

9

1

PKK

PK

ANAL. E QUMESHTIT

7

RUAJTJA E QUMESHTIT

8

SHKRIRJA (50-60 oC)
STANDARDIZIMI DHE MIX.(50-60oC)
(YNDYRE = 18%)

10

HOMOGJENIZIMI 200 BAR

11

PASTERIZIMI
( 85-88 °C 3-4 min )

PK

12

FTOHJA 35 C

13

KALON NE TANKER

14

SHTIMI I KULTURES
mez. (35-37 C)

PAKETIMI 10 KG

PK

PK

15

16

FERMENTIMI >10 - 16 h

17

FTOHJA (20-25 C)

18

PAKETIMI 800G DHE 2 KG

19

FTOHJA / RUAJTJA
( min 2- 5°C )

20

38

1

PKK

7

MAZUTI

ADITIVË TE TJERË

ACID ACETIK (UTHULL)

AMBALLAZHA

KRIPË

BJERJA E SPECAVE
LARJA E PARË

8

LARGIMI I BISHTAVE

9

LARJA E DYTË

10

KULLIMI I SPECAVE

11

PASTERIZIMI I UJIT

12

DËRGIMI NË TANKER 1
PREGADITJA E SHËLLIRËS

PK

2

UJË

PRODHIMI (OUTPUTET)

PK

1

HYRJET (INPUTET)
3 4 5 6 7

SPECA SOMBORKA

Paraqitja skematike e prodhimit të Specave Turshi

13
14

VENDOSJA E SPECAVE NË BURE 15
SHTIMI I SHËLLIRËS
FTOHJA / RUAJTJA

PK

( 5- 15°C )

16
17

39

UJI

STAB.

7

AMBALLAZHA

HYRJET (INPUTET)
2
3
4
5
6

KRIPË

QUMËSHTI I PLOTË

o
C
NGRIRJE > -15

1

MAJË

8

KULTURË BAKTERIALE

Paraqitja skematike e prodhimit të Trapista -Kaqkavallit

9 BJERJA E QUMESHTIT TE PAPE.

PK

ANAL. E QUMESHTIT

9

RUAJTJA E QUMESHTIT

10

TERMIZIMI

PK

PK

( 65 °C

2 min )

FTOHJA 32-34 C

12

KALON NE DUPLIKATOR

13

SHTIMI I KOMPONENTEVE
mez. (35-37 C)

KOAGULIMI 40 MIN

1
PKK

PK

11

14

15

KALON NË KADË

16

PRERJA DHE PJEKJA

17

PRESIMI/ SHTYPJA

18

Çederizim i (37-39 oC)

19

PRERJA (pH=5.4-5.5)

20

Avullim në të Thatë (Pas terizim )
pH=5.1-5.2 Tem p.65-70 oC
>15m in

21

PAKETIMI NË KALLËPE

22

RAFT / KOMORE 3-4 DITE 6-7 oC

23

PAKETIMI / AMBALAZHIMI

24

FTOHJA / RUAJTJA
( min 0- 8°C )

25

Në skemën në vijim paraqiten hapësirat e objektit ku janë vendosura pajimet për
prodhimin, paketimin, deponimin dhe ruajtjen e produkteve të qumshtit.
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DEPO E AKULLOREVE
DEPO E AKULLOREVE

7m
Para komora e Vjeter
5m

6m

Para komora e RE

8

14m
7

DUPLIKATORI PER QOKO.

P. Trappista

KATI 2

ESKIMO

SHM AND 180/400

T2

T3

UJI

K6

BOJLERI

K5

DUPL. HIRRES

K4
K3
K2

KADA 6
LINJA E PRODHIMIT - DJATHI I BARDHË

7x6 = 42 m

TANKERAT E AKULLORES

LINJA E AKULLORES

SHM AND 800G

LINJA E SHMAND ETJ.

T1

TAVOLINA

TECHNOSTIK -3000

Tuneli
PASTERIZATORI I DJATJHIT

PAKETIM GOTA / KORNET

TANKERAT E HIRRËS

13.5 m

5m
Komore me Ngrirje
Prodhim
temp. -18

TANKERAT E QUMËSHTIT

7.5 m

11m
DEPO E PRODUKTEVE TE DJATHIT DHE SHMNAD
temp. + 4

K1

T3
T2

T1

KADA 5
HYRJE
KADA 4

Pranimi i Qumështit
6

KADA 3
KADA 2
KADA1

UJI
5

*2

4

CIP

PASTERI
PIETRIBIASI
5000 L /H

12 m

2

BUFERI

TPM

1
dez.
bar.
9

*1

WC
ZYRA E SHEFIT

LABORATORI

ZYRE LABORATORI

*6

3
1

kuzhina - kati 2 kati 1 kati 2
5 WC-M WC-F

*

*

GARDEROBA - M

*

7m

3
4
KATI 1 KATI 2
depo e prodhimit
lenda e parë

15 m

SKEMA E OBJEKTIT PRODHIM - SEKTORI I AKULLORES

raft
HYRJA

SKEMA E OBJEKTIT PRODHIM - SEKTORI I DJATHIT

15 m

LEGJENDA:

për dezinfektim të këpucëve
* Vendi
Vendi për larje të duarve
Kahja e lëvizjes së prodhimit gjysmë të gatshëm
Kahja e lëvizjes së prodhimit të gatshëm
Kahja e lëvizjes së punëtorëve (lënda e parë)
Kahja e lëvizjes së punëtorëve (prodhimi i gatshëm)

hyrja
Vizitoret

Rrobat
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Në tabelën në vijim paraqiten llojet dhe sasirat e lëndës së parë që nevojitt për
prodhimin e produkteve të qumështit si dhe llojet dhe sasirat e produkteve finale
të prodhuara.
HYRJE
Nr.

Emertimi i LËNDA E PARË

DALJE

Sasia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUMESHT I F RESKET

MAZUT

19, 250. 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

QUMESHT I F RESKET

89, 600. 000

PRO TEIN QUMËSHTI

21, 000. 000

YNDYRE

29, 400. 000

ACID QUMSHTI
CALCIUM KLO RIK
KRYPE E TRASHE KUZHINE
MAJE
ACID CITRIK
Acid Nitrik
Natriu m Hidroksidi
Peroksid O ksigjen i

ACID CITRIK
KRYPE E TRASHE KUZHINE
CALCIUM KLO RIK
MAJE
MAZUT

1, 925, 000. 000

DOUBLE CREAMING

kg

140,000

kg

5,000

700. 000
3, 780. 000
56. 000
3, 500. 000
175. 000
1, 050. 000
490. 000

140. 000
5, 600. 000
19. 600
8. 400
6, 286. 000
280. 000

Acid Nitrik

277. 200

Natriu m Hidroksidi

411. 600

STBILIZATO R

Njm
kg

21, 525. 000

ACID QUMSHTI

Peroksid O ksigjen i

Prodhimi I
planifikuar
350,000

Emertimi i produktit final
DJATH I BARDHE / LIGHT

74. 200
140. 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

QUMESHT I FRESKET
CALCIUM KLORIK
MAJE
KRYPE E TRASHE KUZHINE
MAZUT
ACID QUMSHTI
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni

1
2
3
4
5
6
7

QUMESHT I FRESKET
BUTTER
DIMODAN HP
MAZUT
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni

255000 SHMAND (AJKË) / SPECA me Ajkë
43500
450
13470
594
882
135

kg

400,000

1
2
3
4
5
6
7
8

QUMESHT I FRESKET
PROTEIN QUMËSHTI
YNDYRE
STABILIZATOR
MAZUT
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni

264000 MAGIC CREAM / Me Speca
6000
30000
450
13470
594
882
159

kg

300,000

1
2
3
4
5
6

QUMESHT I FRESKET
STABILIZATOR
MAZUT
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni

50000 KOS 3.2%
10
2245
99
147
26.5

kg

50,000

QUMESHT I FRESKET
QUMSHTE PLUHUR ME YNDYR 1%
HIRR PLUHUR
GLYKOZ PER AKULLORE
SHEQER
YNDYRE KOKOSI
STABILIZATOR
DEKSTROZ
AROMA
MAZUT
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni
Shtaga për Akullore
Amballazh per Ice-cream Classic
QOKOLLAD PER ESKIMO
KAKAO
KIKIRIKI TE KARAMELIZUAR

360000 AKULLORE
12500
12500
20000
65000
35250
3750
5000
500
22450
990
1470
225

kg

550,000

PROTEIN QUMËSHTI
YNDYRE
ACID CITRIK
MAZUT
KRYPE E TRASHE KUZHINE
KALIUM SORBATI
Acid Nitrik
Natrium Hidroksidi
Peroksid Oksigjeni

28125 FANTASY -DELIKATES FOOD
157500
2250
50490
11250
166.5
1237.5
3307.5
49.5

kg

450,000

kg

50,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 STABILIZER
2 QUMESHT I F RESKET
3 MAJE
4 MAZUT
5 Acid Nitrik
6 Natrium Hidroksidi
7 Peroksid O ksigjen i

40000 DJATH SHARRI
16
1.8
1800
275
13
9.9
14.7
2.65

20000
3000
1000

1500

TRAPPISA / Kaqkavall

425000
49. 5
2750
99

147
26. 5
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Në fotot në vijim shihen hapësirat e objektit ku janë të vendosura pajimet për
prodhimin, paketimin, deponimin dhe ruajtjen e produkteve të qumshtit.
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4.4. Përshkrimi i objektit dhe pajimeve për realizimin e prodhimit të çipsave
kompania Magic Ice Joint Stock Company përpos që është duke prodhuar
produktet e qumshtit siq i cekem në pasuesit më lartë, planifikon të filloj me
projektin për prodhimin e çipsave , për realizimin e projektit për prodhimin e
çipsave ka ndërtuar objektin me dimenzione 23m X 30.00m =690m2 , objekti
është i ndërtuar dhe ate bazamentet dhe platoja e objektit me beton te armuar,
muret anësore prej bllokave të sovatuar me llaq ekologjik, shtyllat me beton të
armuar kurse kulmi është i mbuluar nga llamarina e plastifikuar, objekti përbëhet
nga:


hapësirat ku do të vendoset (deponohet) lënda e parë gjysem produkti
granulati nga patatet ose drithrat tjera miser, grur etj,

dhe lëndët

sekondare që nevojitet për realizimin e prodhimit të çipsave .


hapësira për laborator



hapësira për dezinfektim

46



hapësirat ku janë të vendosura dhe do të vendosen vijat teknologjike dhe
pajisjet tjera për prodhimin e çipsave



hapësirat për vendosjen e ambalazhit për paketim të çipsave



hapësira e depos të produkteve të çipsave



hapësirat për kontrollin dhe ngarkimin e çipsave

.Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e çipsave, kompania Magic
Ice Joint Stock Company ka bër blerjen e vijës teknologjike të teknologjisë ma të
re për prodhimin e çipsave nga prodhuesi nga Turqia, gjithashtu planifikon të e
blej edhe një vijë teknologjike të teknologjisë ma të re për prodhimin e smokave
nga prodhuesi nga Turqia.
Në hapsirat e objektit do të vendoset një një kalldaj dhe një rezervar me kapacitet
prej 1500l për deponimin e naftës si lënd djegëse për prodhimin e avullit për
realizimin e procesit teknologjikpër prodhimin e çipsave dhe për ngrohje gjatë
stinës së dimrit, kalldaja do të merret nga objekti për prodhimin e produkteve të
qumështit që ekziston si kallda rezervë.
Në fotot në vijim shihen objekti dhe hapësirat e objektit ku është e vendosur vija
teknologjike për prodhimin e çipsave .
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Në figurat në vijim shifet vija teknologjike për prodhimin e qipsave në pozita të
ndryshme .
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4.5. Përshkrimi i procesit teknologjik për prodhimin e çipsave
Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e çipsave, kompania Magic Ice
Joint Stock Company lëden e parë për prodhimin e çipsave nuk do ta përdor
pataten e pa përpunuar, por si lënd të parë do të përdoret gjysem produkti
granulati nga patatet ose drithrat tjer miser, grur etj, i cili do të blehet nga shtet në
rajon, nga Turqia, Bullgaria etj.
Lënda e parë, gjegjsisht gjysem produkti për prodhimin e çipsave hedhet në
silosin pastaj nga silosi përmes transporterit horizontal dhe atij me elevator lënda
e parë dergohet në fritezë për fërgim, nga fërteza produkti i fërguar

përmes

transporteve horizontal dergohet në cilindrin rrotullues – paisjen për shtimin e
shijes/melmesave

nga

paisja

për

transporterve horizontal produkti

shtimin

kalon në

e

shijes/melmesave

peshoren

përmes

digjitale pastaj në

paketuese, nga paketuesja produktit vendoset në paketa kartoni të cilat
vendosen në paleta dhe deponohen në deponi të pregaditura për treg.
Paraqitja skematike e

procesit të prodhimit të çipsave

Depoja e lëndës parë

Silosi pranues

Friteza për fërgim

Transporteret

Transporteret

Shtimii melmeseve

Paketuesja

Transporteret

Vendosja në paketa kartoni

Magazinimi i paletave me paketa

Procedura e fërgimit
Patatet nga tharësi kalojnë në fritezën për fërgim në temperaturë rreth 175-185
˚C. Rreziqet te cilat mund te paraqiten në ketë faze të prodhimit janë rënia e
temperaturës se vajit dhe rritja e nivelit te oksidimit te vajit gjate përdorimit të
tij. Me qellim te parandalimit të rënies se temperaturave behet kontrolli dhe
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monitorimi i vazhdueshëm i temperaturës se vajit në friteze, ndërsa me qellim
te ruajtjes se kualitetit te vajit për shkak te oksidimit te tij behet kontrolli i
vazhdueshëm i shkalles se oksidimit. Sasia e vajit që gjendet ne fritezë është
800 litra dhe si e tillë nuk ndërrohet por vetëm freskohet që do të thotë se për
aq sa shpenzohet për aq i shtohet vaj i freskët.
Procedura e operimit për pastrimin e fritezes
Pas zbrazjes së vajit nga friteza në rezervarë të vajit, friteza mbushet me ujë në
sasi prej 600 l ku në të hedhet sasia prej 0.5-2% ( 3-12 kg 600 l ) të preparatit
Friteusenreiniger CMA

(është i konceptuar në mënyrë që ti tres papastërit

yndyrore), uji fillon të ngrohet në temperatura 40 -800C dhe qëndron ne kohë për
20-30 minuta. Uji se bashku me papastërit

zbrazet nga friteza dhe pastaj

shpërlahet disa herë me ujë të pastër ne mënyrë që te largohen të gjitha
papastërit nga friteza. Pastrimi rregullisht kryhet një herë në javë në përjashtim
në raste të veçanta ku mundë të pastrohet edhe me shpesh.

Puna me filtrin e vajit
Gjatë procesit të prodhimit ku mundë të ketë mbetje fizike që mund të
kalojnë në fritez për fërgimin e chipsit, me filtrimin e vajit mundëson largimin e
mbetjeve eventuale në fritezë.
Që puna e filtrit të jetë efikase dhe permanente në filtrimin e vajit dhe largim të
mbetjes fizike ai duhet që të mirëmbahet me anë të ndërrimit të pjeses plastike
e cila fërkohet me cilindrin rrotullues me qërast gjatë fërkimit largon mbetjet
fizike të cilat mund të janë prezentë në vaj.
Kontrollimi i vajit
Vaji i freskët duhet të ketë një vlerë të acidit të lirë yndyror prej më pak se
0.03% derisa tek vaji i cili është futur në përdorim sasia e acideve të lira
yndyrore mund të shkojë deri më 0.5% dhe mund të jetë mjaft i kënaqshëm,
por nëse vlera e acidit të lirë yndyror arrin 5.0% duhet të dihet se kjo vlerë jep
mungesë shijeje dhe produkti rezultues mund të jetë i papranueshëm.
Prandaj, është shumë me rendësi që vaji te monitorohet në mënyrë strikte duke
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analizuar dhe përcaktuar acidet e lira yndyrore duhet të dihet se si të maten
acidet e lira yndyrore.
Sipas planit të analizave varësisht nga ajo se sa ndërrime punon linja brenda
ditës është e paraparë që të paktën një herë brenda ndërrimit të kryhet analiza
e vajit. Është e obligueshme që gjatë keti procesi rendësi e veçantë ti kushtohet
marrjes së mostrës. Personeli i laboratorit me ndihmën e punëtorit i cili
është përgjegjës për fritez marrin mostrën e vajit e cila duhet të jetë
reprezentative për sasinë e vajit që gjendet ne fritez dhe si e tillë i nënshtrohet
analizës sipas procedurës.
Shtimi i shijeve/melmesave
Chips-at kalojnë nga shiriti( transporteret) bartës deri te pajisja për shtimin e
shijes/melmesave me shtypje/presion ajri dhe me cilindër rrotullues në
përzierës. Ne pjesën e poshtme kjo përzierëse se ka një dozator për shtimin
e shijeve/melmesave në chips, të cilat zakonisht janë kripa, spec, ketchup,
pizza, grilli, origano, djath etj.

Ambalazhimi dhe paketimi
Pas

daljes

nga

pajisja

transportues produkti

për

kalon në

përzierje të
peshoren

melmesave

përmes shiritave

digjitale pastaj në paketuese;

peshorja kontrollohet nga programi automatik në pesha të caktuara (25g,
3 5 g 40g, 60g, 75g dhe 110g,120g,140g dhe 240g). Programi i instaluar në
paketuese p ër veç qe r e alizon ma t je n ai n e t e n jë jt ë n ko h e bën edhe
kodimin, kohen dhe datën e prodhimit dhe datën e skadencës.
Produkti final pas kontrollit për cilësinë e ambalazhimit vendoset në paketa
kartoni dhe eshte e gatshme për treg.
Procedura e mirëmbajtjes
Sektori i mirëmbajtjes është i

përberë nga stafi i kualifikuar si për pjesën

mekanike po ashtu edhe atë elektrike.
Personat përgjegjës sipas planit ditor, javor, mujor dhe vjetor bën kontrollimin
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permanent të pajisjeve duke filluar nga bunkeri pranues i lëndës së parë dhe
duke vazhduar gjate gjithë linjës se prodhimit deri te paketuesja.
Pas çdo intervenimi personat përgjegjës mbajnë evidencë për

punën qe ka

kryer ne dokumentin ditor te mirëmbajtjes për të dhëna mbi mirëmbajtjen.

Kapaciteti i projektuar
Kompania ka bër blerjen e një linje teknologjike për prodhimin e çipsave me
kapacitet të projektuar prej 400kg/h, gjithashtu kompania planifikon të e blejë
edhe një linje teknologjike për prodhimin e smokave me kapacitet të projektuar
prej 200kg/h.

Lëdet e para
 Lënda e parë për prodhimtari është granulati nga patatja dhe drithrat
tjera si misri , gruri, thekra etj.
 Vaj Palme (importuar nga Holanda)
 Uji kryesisht shfrytëzohet për pastrimin e stabilimenteve dhe pajisjes dhe
të hapësirave punuese.
 Energjia elektrike nga rrjeti elektrik dhe Agregatit 400 kW
 Karburant të lëngët- naftë

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve
të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve teknologjike që kryhen në fabrikën
për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , tregojnë se
deri te kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kavantifikimi i tyre . Ndikimet ne mjedis mund lajmërohen ne të gjitha fazat e
zhvillimit të projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative ne mjedis i
klasifikojmë ne tri perioda themelore dhe ate:
Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis duhet të bëhet për fazën e
zhvillimit të aktiviteteve ne fabrikën për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
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prodhimin e çipsave, gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis
pas përfundimit të aktivitetit të fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit
dhe prodhimin e çipsave. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis për
fazën

e ndërtimit të fabrikës për prodhimin

e produkteve të qumështit dhe

prodhimin e çipsave nuk do të bëhet sepse ne kohen kurë është hartuar raporti i
VNM-së, ka qenë e ndërtuar fabrika për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave.

5.1. Ndikimet në ajër
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne fabrikën për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave ndotje të ajrit mund të ndodh
nga gazrat të cilët lirohen nga kalldaja si produkt i djegies të lëndës djegëse
mazuti apo nafta

që nevojitët

për realizimin e proceseve

teknologjike për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave dhe për ngrohjen
e hapësirave të fabrikës gjatë stinës së dimrit, e cila ndotje është minimale.
Ndotja e ajrit ndodhë nga aroma e pakandshme që lirohet gjatë realizimit të
proceseve teknologjike për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave , nga avujt që lirohen nga vaji që nevojitet për fërgimin e çipsave dhe
produkteve tjera, nga aroma e keqe që lirohet nga hapësirat e kuzhinës, nga
pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese, posaqrisht gjatë prodhimit të qipsave.
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave në hapësirat e kaldatores nga
djegja e lëndës djegse si që është mazuti, si dhe nga lirimi i gazrave nga
gjeneratori. Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet
transportuese, që nevojitën për transportimin e lëndës së

parë qumështit që

nevojitet për realizimin e prodhimit të produkteve të qumështit, dhe lëndës së
parë për prodhimin e çipsave si dhe transportimin e produkteve të qumshtit dhe
çipsave të prodhuar.

Ndotje e ajrit ndodh nga gazrat të cilët lirohen nga

automjetet e udhëtimit.
Gazrat të cilët lirohen nga djegiet e lëndës djegëse, djegiet motorike përmbajnë
një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por
më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2
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dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet
klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në
lokacionin ne fjalë.

5.2. Ndikimet në tokë
Toka (dheu) si element themelor natyror është kusht ekologjik për rritjen dhe
ekzistimin e bimëve, toka është element për prodhimin e ushqimit dhe ekzistimin e
ekosistemit malor të cilët janë të nevojshëm për arritjen dhe mbajtjen e bilancit
ekologjik (produkimit dhe ndërtimit të materieve ) , posaçërisht për mbajtjen e
stabilitetit mjedisor. Toka është e domosdoshme edhe për funksione teknike në
ketë rast për ndërtimin e fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave.
Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese ne fabrikën për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave ndotja e tokës ndodhë: nga
mbeturinat e lëngëta që përbëjnë yndyra të cilat shkaktohen nga larja e pajimeve
të procesit teknologjik për prodhimin produkteve të qumështit,

nga larja e

rezervarëve dhe enëve që nevojitën për bartjen e qumështit nga larja e hapësirave
prodhuese dhe deponuese të qumështit dhe produkteve të qumështit.
Ndikime tjetëra me rëndësi në tokë paraqiten nga mundësia e derdhjes së naftës,
e cila nevojitet për furnizim të gjeneratorit me naftë , nga mundësia e derdhjes te
mazutit nga rezervari, nga mundësia e derdhjes ne sistemin e pompave, sistemin
e gypave gjatë mbushjes dhe zbrazjes së rezervarit
hapësirat e kaldajës,

gjer ne kaldaj dhe ne

nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e

vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese, që nevojitën për transportimin
e lëndës së parë qumështit që nevojitet për realizimin e prodhimit të produkteve të
qumështit, dhe lëndës së parë për prodhimin e çipsave si dhe transportimin e
produkteve të qumshtit dhe çipsave të prodhuar, si dhe nga automjetet e parkuara
në parkingun e fabrikës, nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese, posaqrisht
gjatë prodhimit të qipsave, nga mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të
cilat i krijojnë punëtorët, nga mbeturinat e materialeve ambalazhuese.
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5.3. Ndikimet në ujë
Ndikime negative në ujë shkaktohen nga mbeturinat e lëngëta që përbëjnë yndyra
të cilat shkaktohen nga larja dhe dezinfektimi i pajimeve të punës dhe hapësirave
operacionale gjatë realizimit të procesit teknologjik për prodhimin produkteve të
qumështit, nga larja dhe dezinfektimi i rezervarëve dhe enëve që nevojitën për
bartjen e qumështit nga larja dhe dezinfektimi i

hapësirave prodhuese dhe

deponuese të qumështit dhe produkteve të qumështit.
Ndikime negative në ujë shkaktohen nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen
nga derdhja e vajrave që përdoren për prodhim e qipsave dhe vajrave të përdorura.
Dezinfektimi i pajimeve dhe hapësirave prodhuese duhet të bahet me acid acetik
uthull 9% i cili zbutet gjer ne 0.2%, ne raste të veçanta pajimet dhe hapësirat
pastrohen një herë ne muaj me NaOCl hipoklorur natriumi me 0.2%. Pastrimi bëhet
edhe me alkil-dimetil-benzil-amonium-hlorid 7.5% me materie aktive mbi 25%,
kurse zbutet me ujë deri ne 1.5% dhe qëndron ne dysheme 15 min, ku temperatura
duhet të jetë 200C.
Ndikime negative në ujë shkaktohen , nga
rezervari,

mundësia e

derdhjes te mazutit nga

nga mundsia e derdhjes ne sistemin e pompave, sistemin e gypave

gjatë mbushjes dhe zbrazjes së rezervarit

gjer ne kaldaj dhe ne hapësirat e

kaldajës, nga mundsia e derdhjes së naftës, e cila nevojitet për furnizim të
gjeneratorit dhe kalldajës me naftë.
Ndikime negative në ujë shkaktohen nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen
nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese, që nevojitën
për transportimin e lëndës së parë qumështit që nevojitet për realizimin e prodhimit
të produkteve të qumështit, dhe lëndës së parë për prodhimin e çipsave si dhe
transportimin e produkteve të qumshtit dhe çipsave të prodhuar dhe

nga

automjetet e parkuara në parkingun e fabrikës, me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë
në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike.
Ndikimet tjera negative ne ujë janë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen
nga derdhja e ujërave të ndotura me vajra dhe detergjente të përdorura në kuzhinë
dhe lavatriqet e ndryshme, derdhja e ujërave

të zeza, larja e rrugëve, e platos së

auto parkingut etj.
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5.4. Ndikimet në Peizazh
Duke pasur parasysh pozitën e lokacionit, formën, madhësinë dhe pozitën e
vendosjes së objekteve të fabrikës si dhe duke

pasur parasysh ekzistimin e

objekteve industriale dhe objekteve afariste ne ketë lokacion edhe më herët,
prandaj fabrika me objektet përcjellëse për prodhimin e produkteve të qumështit
prodhimin e çipsave është e ndërtuar

ne zonë industriale që do të thotë se

ekzistojnë objekte afariste dhe industriale të ndërtuara të më hershme dhe ne
efektet vizuale nuk do të ketë ndikime negative se syri i njeriut është mësuar me
kte gjendje të objekteve afariste dhe industriale , gjegjsisht me këtë gjendje të
mjedisit.

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 madhe të
vegjetacionit përpos nga sipërfaqet operacionale të objekteve të fabrikës. Gjatë
fazës së ndërtimit të fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave dhe gjatë fazës së zhvillimit të aktivitetit ne fabrikën për
prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave, në sipërfaqet
manipuluese bota bimore tërësisht është

zhdukur, e cila është mbjellur pas

përfundimit të fazës së ndërtimit të fabrikës me infrastrukturën përcjellëse.
Nga ajo që u cek më lartë ndërtimi i fabrikës me infrastrukturë përcjellëse në këtë
lokacion nuk do të ketë ndikime të theksuara në botën bimore. Sipërfaqet e lira të
ngastrës për rreth fabrikës pas ndërtimit të fabrikës janë të mbjellura me bimë
dhe drunj dekorativ.
E njejta do të vlente edhe për botën shtazore që do të thotë se nuk pritet të ketë
ndikime negative, nga kryerja e aktiviteteve në fabriken për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave , sepse ne këte lokacion nuk
ekziston (zhvillohet) fauna për arsye se janë te ndertuara objektet afariste dhe
induatriale dhe fauna është larguar nga ky lokacion dhe zhvillohet ne lokacionin
jashtë kësaj zone industriale.
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5.6. Ndikimet në popullatë
Ndërtimi i fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave në këtë lokalitet pak të zhvilluar ekonomikisht, ka një rëndësi të veçantë
për popullatën e këtij rejoni, për atë se pronari i kompanisë Magic Ice Joint Stock
Companypër të zhvilluar aktivitetet prodhuese për prodhimin e produkteve të
qumshtit e çipsave ka të punësuar dhe do të punësoj një numër të konsideruar të
punëtorëve, gjithashtu duke pasur parasysh edhe numrin e fermerve që paguhen
nga kompania për furnizim të qumështit. Nga kjo që u tha më lartë ndërtimi dhe
aktiviteti i fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave ne këtë lokalitet në aspektin e punësimit ka ndikime pozitive.

5.7. Ndikimet nga Zhurma
Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave, nga automjetet transportuese,
që nevojitën për transportimin e lëndës së
realizimin e prodhimit të

parë qumështit që nevojitet për

produkteve të qumështit, dhe lëndës së parë për

prodhimin e çipsave si dhe transportimin e produkteve të qumshtit dhe çipsave të
prodhuar, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike të cilat janë të vendosura
ne hapësirat brenda objektit si dhe numrit të vogël të automjeteve transportuese
që nevojitën për nevoja të fabrikës, krijimi i zhurmës nga fabrika me objektet
përcjellëse është shumë i vogël dhe nuk ka ndikim të theksuar negativ ne mjedis.
Prandaj si që u cek më lart aktiviteti i fabrikës për prodhimin e produkteve të
qumshtit prodhimin e çipsave ne ketë lokalitet nuk do të ketë ndikime negative ne
aspektin e zhurmës.
5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Për arsye të natyrës së aktiviteteve prodhuese në fabrikën për prodhimin e
produkteve të qumshtit dhe prodhimin e çipsave, aksidente mjedisore të mëdha
nuk mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të
natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë. Ne fazën e kryerjes se
aktiviteteve prodhuese ne fabrikën për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
58

prodhimin e çipsave aksidentet mund të ndodhin nga mundësia e shkaktimit të
zjarrit, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve prodhuese.
Aksidentet mund të ndodhin nga mundsia e derdhjesë të mazutit dhe naftës gjatë
përdorimit në kalldaj, nga mundsia e derdhjes së naftës në stacionin e pompave
gjatë mbushjes së rezervarve dhe përcjelljes së mazutit dhe naftes në kalldaja,
nga mundsia e shpërthimit të rezervarve me mazut dhe naftë.
Aksidentet mund të ndodhin nga rrjedhjet e lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga
automjetet transportuese mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik.
Aksidentet mund të ndodhin nga mundsia e derdhjes të freonit ( amoniakut ) i cili
gjendet ne komorat ftohëse që nevojitet për mbajtjen e akulloreve.
Sa i përket zjarrit mund të konstatojmë se realisht është e mundur por nuk do të
bëjmë ndonjë analizë detale mbi vlerësimin e

rrezikut nga zjarri duke pasur

parasysh faktin se do të ekzistoj projekti kundër zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri si
dhe të gjitha masat preventive që duhet të ndermirën gjatë një aksidenti nga zjarri.
Në rastet e aksidentit nga zjarri ne

lokacionin dhe rrethinën e fabrikës për

prodhimin e produkteve të qumshtit dhe prodhimin e çipsave 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.

6. Marrja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative ne mjedis dhe atë
ne ajër, tokë , ujë si dhe ne ruajtjen e shëndetit të njeriut, gjatë fazës së kryerjes
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të aktiviteteve prodhuese (për prodhimin ne produkteve të qumështit dhe
prodhiminn e çipsave) dhe shërbyese (për pranimin e lëndës së parë dhe
dërgimin e produkteve të qumështit dhe të çipsave), si dhe pas fazës së kryerjes
të aktiviteteve prodhuese ( përfundimit të projektit) duhet të merren masat që do
të shkruhen ne vijim:
6.1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës
të zhvillimit të aktiviteteve prodhuese dhe shërbyese ne fabrikën për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhiminn e çipsave duhet të behët kontrollimi i
rregullt teknik i makinave ngarkuese (pirunëve) dhe automjeteve transportuese
që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga
automjetet e punës të jetë sa më kualitativ. Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së
ajrit e cila ndodhë si produkt i djegies së lëndëve djegëse të cilat nevojiten për
prodhimin e avullit dhe nevoja të ngrohjes së hapësirave gjatë stinës së dimrit
është e nevojshme të sigurohen kushtet për djegie sa më kualitative. Prandaj
nëse përpjesëtimi i ajrit dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në atmosferë
lirohen gazrat me ndotës

ne sasi më të vogël. Ne fabrikën për prodhimin e

produkteve të qumështit dhe prodhiminn e çipsave si lëndë djegëse që nevojitën
për prodhimin e avullit dhe ngrohjen e fabrikës gjatë stinës së dimrit, duke pasur
parasysh kapacitetin prodhues dhe madhësinë e fabrikës do të përdoret sasi e
vogël e mazutit, është ndërtuar oxhaku për përcjelljen e gazrave tymues me
lartësi të duhur dhe atë mbi 7m. Me qëllim të zvogëlimit gjegjsisht

eliminimit të

erërave – aromave të mundshme 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, gjegjsisht duhet vendosur një sistem aspirimi i
lidhur me aspiratore qe bejne qarkullimin e ajrit duke nxjerr jasht ajrin e ndotur dh e
zavendesuar ate me ajër te fresket.
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Me qëllim të zvogëlimit të pluhurit në hapësirat ku prodhohen çipsave në të cilat
lirohet pluhuri investitori duhet të vendos sistemin e ventilimit gjegjsisht hinkat dhe
sistemin e gypave thithës të pluhurit, me ventilatorë te fuqishem thithes te cilet
krijojne vakumin e nevojshem per terheqen e pluhurave gjatë proceseve teknologjike,
përmes një sistemi të integruar gypash bënë përcjelljen e tyre deri në silos. Silosi
në cilin deponohet

pluhuri i cili krijohet gjatë operimit, është i pajisur

me një

circular i cili mundson rënien e pluhurit në silos pa emituar atë jashtë, sistemi i
ventilimit është i pajisur me filtera thasë, emitimi i vetëm është ajër i pastërt.
Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i pajisjeve për trajtimin e ajrit dhe sistemit te
ventilimit pjesët e dëmtuara të ndërrohen.
Ne hapësirat e fabrikës me qëllim të mbajtjes së temperaturave konstante (uljes
së temperaturave)

posaçërisht ne hapësirat ku deponohet lënda e parë dhe

produktet finale duhet ber vendosja e ventilatorëve.
Objektet e fabrikës duhet

të pajisen me termoizolim ne pajtim me kushtet

klimatike dhe zonën klimatike , ne mënyrë që gjatë stinës së dimrit të harxhohet
sa më pak energji për ngrohje e gjatë stinës së verës të harxhohet sa më pak
energji për ftohje.
6.2. Masat për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë, gjatë
fazës së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese dhe shërbyese në

fabrikën për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave duhet të merren
këto masa: Dyshemetë dhe muret e hapësirave

prodhuese, të deponive për

deponimin e qumështit si lëndë e parë për prodhimin produkteve të qumështit,
vajit për prodhimin e çipsave duhet të shtrohen me pllaka të qeramikës dhe në
dysheme duhet të vendosen ujëmbledhësit,

duhet ber betonimi dhe izolimi i

sipërfaqeve të hapësirave hapësirave ku është i vendosur rezervari i mazutit dhe
naftës , hapësirave të kaldajës, të gjeneratorit ,

hapësirave të parkingut të

automjeteve me qëllim që të pengohet ndotja e tokës nga derdhja e vajrave dhe
derivateve nga automjetet e parkuara në parkingun e fabrikës.

61

Rezervari për mazut është

i prodhuar

sipas standardeve të caktuara dhe i

vendosur po ashtu sipas standardeve të caktuara për rezervar të lëndëve
djegëse. Rezervari i mazutit duhet të rrethohet me mur statik prej betoni.
Stacioni i pompave për zbrazjen dhe mbushjen e rezervarit për deponimin e
mazutit duhet të jetë i vendosur në objekt të mbyllur, platoja e të cilit duhet të jetë
e betonuar. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe
të sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
Vaji i përdorur gjatë procesit të prodhimin e çipsave të deponohet ne enë të
posaçme dhe të u dërgohet kompanive për trajtimin e vajrave mbeturinë.
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 Nr. 04/L-060,

pas mbushjes së kontejnerëve përmes

ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina dërgohen në
deponin regjionale.
6.3. Masat për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë gjatë fazës
së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese dhe shërbyese në fabrikën për prodhimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave duhet të merren këto masa:
Duhet ber i ter sistemi i grumbullimit dhe bartjes së ujërave nga tëra hapësirat
operacionale brenda fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave si që janë hapësirat: prodhuese, të deponive për deponimin e
qumështit si lëndë e parë për prodhimin e produkteve të qumështit. Duhet të
bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga makinat
transportuese dhe të udhëtarëve. Duhet të bëhet rregullimi i kolektorëve për
grumbullimin e ujërave nga hapësirat të kaldajës, të sistemit të pompave për
pranim dhe përcjellje të mazutit dhe naftës, të gjeneratorit dhe ujërave të ndotur
gjatë larjes së hapësirave të parkingut të automjeteve, të rrugëve dhe për mes
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sistemit gypor të ndërtuar të dërgohen për trajtim ne seperatorin për pastrimin e
ujërave të ndotur me derivate dhe vajra të cilat kanë rrjedh nga automjetet të
parkuara ne parkingun e fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
nga hapësirat e lartë cekura , ujërat pas trajtimit ne seperatorin e vajrave duhet të
derdhën ne gropën septike. Seperatori duhet të ndërtohet në at mënyrë që të
parashihet mundësia për matjen e sasisë dhe marrjen e mostrave te ujërave të
trajtuara .
Ujërat e zeza (fekale) duhet të derdhën për trajtim në gropën septike e pastaj pas
trajtimit të derdhën ne pusin filtrues.
Ujërat e të reshurave atmosferike nga sipërfaqet e kulmeve dhe sipërfaqet tjera të
grumbullohen dhe të derdhën ne gropën septike.
Ujërat të përdorura nga larja e pajimeve për realizimin procesit të prodhimit si dhe
nga larja hapësirave ku janë vendosura pajimet

për realizimin procesit të

prodhimit, ujërat të përdorura ne kuzhinë dhe lavatriqe duhet të derdhen ne
impiantin për trajtimin biologjik te ujërave të ndotura me yndyra dhe vajra e
detergjente të ndryshme, ujërat pas trajtimit biologjik ne impiant të derdhën ne
recipient. Parimi bazë i metodave biologjike të trajtimit të ujërave të ndotur
bazohet në përdorimin e popullimeve biologjike të ndryshme, si të bakterieve,
mikroorganizmave dhe organizmave të tjerë, të cilat ushqehen me lëndët organike
që ndodhen në ujërat e ndotur duke ulur në këtë mënyrë përmbajtjen e tyre në
ujë. Metodat biologjike mund të largojnë vetëm materialet organike të
biodegradueshme, të cilat mund të përdoren si ushqim nga mikroorganizmat. Për
këtë arsye qëllimi kryesor i përdorimit të trajtimit biologjik është kryesisht reduktimi
i NBO-së. Metodat biologjike për trajtimin e ujërave të ndotur gjejnë përdorim në
disa nivele të trajtimit si në nivelin e parë (trajtimi primar), të dytë (trajtimi
sekondar) dhe të tretë (trajtimi terciar) të trajtimit të ujërave, po ashtu përdoren
për trajtimin e llumit të prodhuar nga impianti i trajtimit të ujërave të ndotur.
Megjithatë përdorimi me i gjerë dhe i pazëvendësueshëm i tyre është ai në nivel
sekondar trajtimi. Përdorimi më i pakët i tyre është ai në nivel primar trajtimi, ku e
vetmja metodë biologjike që përdoret për këtë qëllim janë pellgjet (rezervuarët)
anaerobikë. Trajtimi biologjik (me lym aktiv) - skematikisht është i paraqitur më
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poshtë në foto. Ky sistem për trajtimin e ujërave të ndotura

zhvillohet në dy

rezervuare. Këtu kemi të bëjmë me një trajtim klasik përmes lymit aktiv i cili
krijohet në rezervar gjatë procesit të ajrosjes së ujërave të ndotura në rezervar .
Ekzistojnë tri faza të procesit për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura .Në
fazën e parë kemi separatorin –i cili nënkupton seperimin

e materieve të

ngurta,dhe yndyrave gjegjësisht largimin e tyne në formë mekanike nga ujërat e
ndotura .Faza dytë nënkupton akumulimin e ujërave të ndotura në rezervar si në
foto ku pastaj këto ujera i nënshtrohen procesit të ajrosjes brenda në rezervar me
ç’rast vjen deri te procesi i zhvillimit të vrullshëm të baktereve të cilat edhe ashtu
janë prezentë në ujërat e ndotura .Shkalla e lartë e prezencës së oksigjenit në
rezervar me ujëra të ndotura mundëson zhvillimin e vrullshëm të mikroganizmave
në ujëra duke e formuar lymin aktiv .Faza e tretë nënkupton kalimin e ujërave të
turbullta me lym aktiv ne rezervarin e precipitimit ( kullimit) ku lymi aktiv
precipitohet në fund të rezervarit

kurse uji i trajtuar, nga pjesa e epërme e

rezervarit shkon në recipient përmes tubacionit përcjellës .Ndërsa një pjesë e
lymit aktiv që konsiderohet si tepricë largohet nga procesi dhe ajo është me
koncentrim prej afërsisht 3% si materie e tharë, kurse pjesa tjetër kthehet prapë
në procesin e ajrimit dhe i nënshtrohet procesit të zbërthimit biologjik të më
tutjeshëm në rezervar sipas fotos të paraqitur më poshtë.

Një cikël i trajtimit të ujërave me sistem biologjik zgjatë afërsisht 20 orë prej të
cilës 12 orë i takojnë procesit të përzierjes intensive dhe procesit të ajrosjes në
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rezervar gjegjësisht procesit të zbërthimit biologjik të materieve organike që
ndodhen në ujërat e zeza në rezervar –faza e II dhe 2-5 orë i përkasin procesit të
precipitimit të ujit ,2 orë afërsisht janë të parapara për largimin e ujit të trajtuar nga
rezervari dhe pastaj nëpër tubacionin përcjellës deri në recipient , kurse 20-30
minuta i takojnë largimit të lymit aktiv nga rezervari i fundit. Si nus produkt të këtij
procesi gjegjësisht procesit të zbërthimit të materieve organike me oksigjen gjatë
pastrimit të ujërave të ndotura kemi lirimin e dioksidit të karbonit.
Lymi pas procesit biologjik është stabil, nuk ka erë të pakëndshme dhe mundë të
përdoret për kompost.
Ky është një sitem tipik aerob për trajtim biologjik të ujërave të ndotura nga
industria e qumështit dhe këto sisteme zakonisht përdoren kur nuk kemi shkallë
shumë të lartë të ndotjes në ujërave.
Ndërtimi i këtij sistemi duhet të bëhet me projekt të veçant

që nënkupton

ndërtimin e rezervarëve përkatës prej betoni dhe montimin e pajisjeve adekuate
për realizimin e procesit.
Me këto sisteme të pastrimit të ujërave të ndotura arrihet një shkallë e lartë e
pastrimit dhe nëse sistemet janë të mirbajtura mirë atëherë niveli i parametrave të
ujërave të trajtuar para lëshimit në rrjet të kanalizimit nuk do të jenë më të larta se
vlerat e caktuara si pas Udhëzimit administrativ Nr. 30/2014, për kushtet, menyrat,
parametrat, dhe vlerat kufizuese të te shkarkimit te ujerave tendosura ne rrjetin e
kanalizimit publik dhe trupat ujorë.
Pronari i kompanisë Magic Ice Joint Stock Company duhet të e bëj matjen e
cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk guxojnë të
jenë më të larta se

vlerat e caktuara si pas Udhëzimit administrativ nr. 13/2008,

për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohet ne trup ujorë dhe ne rrjetin e
kanalizimit publik dhe normave të caktuara nga legjislacioni i BE. Rezultatet e
fituara duhet të dorëzohen ne Ministrin e Mjedisit , Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet
ligjore dhe ne bazë të marrëveshjes me Ministrin e Mjedisit ,

Planifikimit

Hapësinor dhe Infrastrukturës.
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6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
Gjatë funksionimit të fabrikës për për prodhimin e produkteve të qumështit dhe
prodhimin e çipsave,

pronari i fabrikës duhet të bën matjet e zhurmës në

përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në
afërsi të fabrikës dhe të objekteve të banimit ( edhe pse nuk ekzistojn në afërsi).
Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e
lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të
merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas
rregullave në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të
punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.

6. 5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës
mundë të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë . Mirëpo sipas gjendjes faktike
në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të vegjetacionit
përpos nga sipërfaqet manipulative, nga sipërfaqja nën objektet e fabrikës për
prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave kjo do të thotë se
kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve . E njëjta vlen edhe për
faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative, ne këte lokacion
nuk ekziston (zhvillohet) fauna për arsye se janë te ndertuara objektet afariste
dhe induatriale dhe fauna është larguar nga ky lokacion dhe zhillohet ne
lokacionin jashtë teritorit të zonës industriale. Kompania nuk duhet të deponoj pa
kontroll mbeturina në vende jashtë

hapësirave te dedikuara për fabrikën për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave por ato duhen të
deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij në
mënyrë që të mos dëmtohet bota bimore.
Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë.
Për mbrojtjen e botës shtazore (edhe pse nuk ekziston ne këte lokacion)
kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë
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zonës të fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.

6.6. 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.
Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes mazutit dhe naftës

nga

rezervarët. Rezervarët për mazut dhe naftë janë prodhuar sipas standardeve të
caktuara dhe të vendosur po ashtu sipas standardeve.
Ne rezervarin e mazutit i cili është i vendosur

mbi tokë duhet të vendoset

sistemi për sjelljen e ujit për ftohje të rezervarit ne kohna me temperatura të larta.
Rezervari i mazutit 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 mazutit. Është obligim permanent i punëtorëve që të kontrollojën sistemin e
gypave

me mekanizëm për mbushje të rezervarit dhe zbrazje të mazutit nga

rezervari gjer ne kaldajë. Është obligim që rezervari i mazutit të kontrollohet
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.
Evitimin nga derdhja e amoniakut (freonit) nga komora

ftohse , freonin nga

komora ftohse duhet të e ndërrojnë vetëm kompanitë e licencuara për trajtimin e
mbeturinave të rrezikshme. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit
me anë të ujit dhe të sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
Ne korridoret dhe hapësirat tjera të fabrikës duhet te instalohen hidrantët me
pajimet përcjellëse dhe S aparatet plotësuese.
Zakonisht vendosen nga dy aparate mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një arkë
me rërë. 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.
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7. Monitorimi
Investitori gjegjësisht pronari i kompanisë Magic Ice Joint Stock Company është i
obliguar që të e bëj monitorimin e përhershëm të ndikimeve negative në mjedis e
posaçërisht monitorimin e ujërave të cilat derdhën nga hapësirat e fabrikës për
prodhimin e produkteve të qumshtit dhe prodhimin e çipsave dhe nga
infrastruktura përcjellëse. Monitorimi i ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave
dhe kryerjen e analizave në institute adekuate, për të vërtetuar nivelin e pastërtisë
së ujërave që shkarkohen nga hapësirat e fabrikës për prodhimin e produkteve të
qumshtit dhe prodhimin e çipsave.
Të bahet kontrollimi i përhershëm i impiantit për trajtimin e ujrave të ndotura si
dhe i gropës septike, dhe zbrazja e tyre të bahet me kohë. Kontejnerët e
mbeturinave të zbrazën rregullisht. Të respektohen të gjitha rregullat teknike dhe
kërkesat lidhur me sigurinë ndaj zjarrit, sigurinë ne punë dhe mbrojtjen e mjedisit .

8.0 Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë Magic Ice
Joint Stock Company së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do ti paraqiten të
dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të
raportohen autoriteteve përkatëse të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor
dhe Infrastrukturës sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe kërkesës së tyre
dhe autoritetit të komunitetit lokal brenda komunës.

9. Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktiviteteve Prodhuese
9.1. Objektivat e rikultivimit
Pas përfundimit të aktivitetit prodhues në fabrikën për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave e kjo varret nga vjetërsia e pajimeve të
fabrikës për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave, kjo
varet se a do të vazhdohet aktiviteti për prodhimin e produkteve të qumështit me
blerjen e pajimeve të reja apo do të ndërpritet aktiviteti prodhues. Objektet e
fabrikës do të përdoren për ndonjë bisnes tjetër pasi që ekzistojn në zon
industriale, ne rastë se kërkohet nevoja për rrënimin e objektit të fabrikës atëher
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bazamentet si dhe platot nga betoni të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen
në deponin regjionale . Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin
rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e
modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas
përfundimit të punëve në procesin teknologjik për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave dhe prodhimin e çipsave, sipërfaqeve të
degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe
kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

10. Përfundim
Pas punimit të këtij raporti

të VNM -s, mund të konkludohet se fabrika për

prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave, nuk ka potencial
të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë , ujë, ajër dhe
peizazh, pas identifikimit dhe zbatimit të të

gjitha masave mbrojtëse të

rekomanduara në këtë raport të VNM -s, konstatojmë se ato mund të zvogëlohen
në nivel të lakmueshëm. Gjithashtu fabrika për prodhimin e produkteve të
qumështit dhe prodhimin e çipsave do të ketë ndikime pozitive socio ekonomike
për arsye të punësimit të punëtorëve për realizimin e prodhimit si dhe sigurimin e
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

si produkte ushqimore të

domosdoshme. Fabrika prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e
çipsave rregullisht kontrollohet për sistemin ndërkombëtarisht të njohur HACCP
në prodhimin e gjerave ushqimore. HACCP’i është sistem i cili i identifikon rreziqet
specifike dhe masat për kontrollimin e tyre për të siguruar sigurinë e kualitetit të
produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave. Mendojmë se këto të dhëna
janë të mjaftueshme dhe i

mundësojnë Ministrisë të Mjedisit,

Planifikimit

Hapësinor dhe Infrastrukturës dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor
për fabrikën

për prodhimin e produkteve të qumështit dhe prodhimin e çipsave

ne lzonën industriale të Konjuhit komuna e Lipjanit sipas kërkesës të Lulzim Aliu
pronar i kompanisë Magic Ice Joint Stock Company SH.A. Lipjan.
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