“Wallingford International – Kosovo” L.L.C

RAPORT
I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS
TË FABRIKËS PËR PRODHIMIN E ÇIMENTOS NË LOKALITETIN DOLLC,
KOMUNA E KLINËS

Tetor, 2020

Kompania,,Wallingford International – Kosovo” L.L.C. Prishtinë, për kryerjen e
Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të Fabrikës për Prodhimin e
Çimentos në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës, autorizon Kompaninë N.SH.
,,Geo-Miningu” nga Prishtina:

Investitori: Kompania,,Wallingford International – Kosovo” L.L.C.
Atdhe Kollçaku, Drejtor
_________________

Vv

2

Përmbajtja
1. Hyrje ............................................................................................................................................ 5
2. Baza për Hartimin e Raportit ................................................................................................... 6
2.1 Rregullativa ligjore ................................................................................................................ 6
2.2. Metodologjia e punës ......................................................................................................... 8
3. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit ........................................................................................... 9
3.1. Potencialet ekzistuese ......................................................................................................... 9
3.2. Vendndodhja e lokacionit ................................................................................................. 11
3.3. Popullsia ............................................................................................................................. 18
3.4. Lidhjet e Komunikacionit .................................................................................................. 21
3.5. Kushtet klimatike ............................................................................................................... 21
3.6. Erërat ................................................................................................................................. 22
3.7. Relievi................................................................................................................................. 22
3.8. Gjendja hidrologjike .......................................................................................................... 23
3.9. Pedologjia .......................................................................................................................... 23
3.10. Ndërtimi gjeologjik lokacionit ......................................................................................... 24
3.11. Stabiliteti i terrenit........................................................................................................... 35
3.12. Bimësia dhe vegjetacioni ................................................................................................. 36
3.13. Bota shtazore – Fauna ..................................................................................................... 36
3.14 Peizazhi ............................................................................................................................. 36
3.15. Ajri ................................................................................................................................... 37
3.16. Uji .................................................................................................................................... 37
3.17. Karakteristikat gjeomekanike .......................................................................................... 37
3.18. Karakteristikat sizmike .................................................................................................... 37
4. Përshkrimi i Objekteve dhe Procesit Teknologjik .................................................................. 38

3

4.1. Përshkrimi i objekteve ndërtimore dhe pajimeve ............................................................. 38
4.2. Procesi Teknologjik i Prodhimit të Klinkerit për Çimento .................................................. 39
5. VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS ............................................................................................ 65
5.1 Ndotja e ajrit ...................................................................................................................... 66
5.2. Ndotja e tokës .................................................................................................................... 68
5.3 Ndotja e ujit ........................................................................................................................ 70
5.4. Zhurma ............................................................................................................................... 70
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë ............................................................................................. 73
5. 6. Ndikimi në mjedis në rastet aksidentale .......................................................................... 73
6. NDËRMARRJA E MASAVE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT .......................................................... 74
6.1. Masat për mbrojtjen e ajrit................................................................................................ 75
6.2. Masat për mbrojtjen e tokës ............................................................................................. 77
6.3. Masat për mbrojtjen e ujit ................................................................................................ 79
6. 4. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës ........................................................................ 81
6.5. Masat që duhet të merrën në raste aksidenti ................................................................... 82
6.6. Rekomandimet tjera për evitimin e ndikimeve negative ................................................. 82
7. Marrja e masave rehabilituese pas përfundimit të projektit .................................................. 83
8. Përfundim ................................................................................................................................. 84

4

1. Hyrje
Për hartimin e Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis të Fabrikës për
Prodhimin e Çimentos, nevojitet të bëhet analizë e ndikimeve të mundshme në
mjedis te Fabrikës për Prodhimin e Çimentos, në Lokalitetin Dollc, komuna e
Klinës të Kompanisë “Wallingford International – Kosovo” L.L.C, me pronardrejtor Atdhe Kollçaku . Përmes këtij raporti të VNM-së do të përkufizohen të
gjitha ndikimet relevante që mund të paraqiten në relacionin e objekteve të
kompleksit të fabrikës për Prodhimin e çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e
Klinës dhe Mjedisit duke marrë parasysh edhe mjedisin e gjerë. Hartimi i
Raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis bëhet me qëllim që në mënyrë
transparente të paraqitet ndikimi në mjedis i kompleksit të fabrikës me objektet
përcjellëse, Prodhimi i çimentos, në lokalitetin Dollc, komuna e Klinës me të
gjitha veprimtarit punuese, në mënyrë që të mundësohet ruajtja e mjedisit.

Ky

vlerësim i ndikimit në mjedis për fabrikën prodhimin e çimentos, në lokalitetin
Dollc, Komuna e Klinës është punuar duke u bazuar në projektin ideor për
ndërtimin e fabrikës me objektet përcjellëse, karakteristikat e lokacionit, gjendjen
ekzistuese të mjedisit rreth lokacionit ku planifikohet të ndërtohet fabrika per
Prodhimin e çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës. Detyra e
përgatitjes së këtij raporti të VNM-së për fabrikën për prodhimin e çimentos,
në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës, ka për qëllim identifikimin e burimeve të
ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimin e masave për
parandalimin apo së paku zvogëlimin e vlerave të ndotjes gjerë në kufijtë e
lejuar. Me rastin e hartimit të Raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për
Prodhimin e çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës janë marrë për bazë
ndikimet në mjedis dhe aplikmi i masave për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës
së ndërtimit të fabrikës për Prodhimin e çimentos, gjatë fazës të realizimit të
procesit teknologjik për Prodhimin e çimentos dhe pas fazës së përfundimit të
veprimtarisë prodhuese në fabrikën

e Prodhimit te çimentos, në lokalitetin

Dollc, Komuna e Klinës.
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2. Baza për Hartimin e Raportit
Raporti i VNM-së përfshinë propozimin e masave mbrojtëse për mjedisin me
rastin e ndonjë aksidenti ambiental gjatë realizimit të procesit të prodhimit të
çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës dhe atë :
-

Vlerësimin e ndikimit në mjedis

-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

Propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin gjerë në
kufijtë e lejuar.

2.1 Rregullativa ligjore
a) Dokumentacioni normativ
Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar dhe
funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili
përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te
VNM-së . Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qellim
që të sigurojë mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje te
ndikimeve mjedisore te projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me
qellim qe te parandalojnë dhe te zvogëlojnë ndikimet negative në mjedis në
kohën e duhur. Bazë themelore për hartimin e Raportit të Vlerësimit të Ndikimit
në Mjedis të fabrikës për prodhimin e çimentos janë shfrytëzuar :
•

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

•

Ligji për VNM Nr. 03/L-214

•

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

•

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

•

Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060

•

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

•

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

•

Ligjit Nr. 03/L-138, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit Nr. 02/L-89 për

•

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
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•

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

•

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

•

Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr.
2003/11

•

Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

•

Ligji për mbrojtjen e ajrit

•

Ligji per tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë

•

Udhëzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër

Nr. 03/L- 160

nga burimet e palëvizshme të ndotjes ( /2007).
•

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
•

Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012

për cilësinë e karburanteve të

lëngëta të naftës.
•

Udhëzimi administrativ Nr.05/13. për menaxhimin e vajrave të
përdorura dhe mbeturinave me vajra.

b) dokumentacioni teknik
•

Projekti ideor i ndërtimit të fabrikës për prodhimin e çimentos, në
lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës me objektet përcjellëse

•

Projekti teknologjik i fabrikës

•

Kopja e planit të ngastrës .

•

Plani i situacionit.

•

Kontrata për marrjen ne shfrytëzim të ngastrës

•

Kushtet Ndërtimore

•

Projekti i makinerisë të fabrikës

•

Çertifikata e biznesit

•

Çertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
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Duke i marrë parasysh ndikimet e mundshme gjatë funksionimit të fabrikës për
prodhimin e çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës, duhet të bëhet
identifikimi i të gjitha ndikimeve të mundshme negative, dhe duhet paraparë
masa mbrojtëse të mjedisit. Krahas parashikimeve themelore nga regullativat
ligjore të cekura më lartë për nevoja të hartimit të raportit për Vlerësimin e
Ndikimit ne Mjedis janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke përfshirë
ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke u nisë 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 siç është direktiva e VNM-së.

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për
fabrikën për prodhimin e çimentos, në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës me
objektet përcjellëse, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet siç janë :
•

Burimet themelore të ndikimeve në mjedis

•

Popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.

•

Karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin e
planifikuar për ndërtimin e fabrikës

për

prodhimin e çimentos, në

lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës .
•

Bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar

•

Klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,

•

Cilesia e i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjërë,

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
•

Madhësia dhe lloji i ndotjes

•

Gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar
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•

Karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës

•

Vlerësimi i shpërndarjes në hapësirën e materies ndotëse

c) Analiza e rrezikimit të
•

Njeriut

•

Vlerave materiale

•

Vlerave te natyres

d) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin e planifikuar për ndërtimin fabrikës për
prodhimin e qimentos në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës. Pjesa më e
rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet kuantifikimit dhe vlerësimit
të gjendjes ekzistuese.
Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që ka të bëjë
me potencial të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet një
dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.

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
terren . Për t`u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për t`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, hidrologjike, hidrografike, gjeologjike,
dhe meteorologjike.

3.1. Potencialet ekzistuese
Njëri nga elementet kyç te hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është
hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të
tërësisë hapësinore në zonën më të gjerë të lokacionit ku planifikohet të
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ndërtohet Fabrika për Prodhimin e Çimentos në lokalitetin Dollc, Komuna e
Klinës, me qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësit e
rrezikut ekologjik dhe në bazë të tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin e
tyre gjerë në nivelin e lejuar ose edhe eliminimin e tyre. Karakteristikat e
potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të
faktorëve natyrorë sië janë: toka, reliefi, flora, uji, ajri, dhe fauna. Çdonjëra nga
potencialet ekologjike në këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që ne
esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të
Mbrojtjes së Mjedisit.
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

Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre në 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. Në bazë të raporteve të paraqitura ne figurën 1. është e
qartë që faktorët natyrorë formojnë disa potenciale natyrore karakteristikat
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funksionale të të cilave duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit të
Fabrikës për prodhimin e çimentos në lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës.

3.2. Vendndodhja e lokacionit
Ne lokacionin ku investitori planifikon të ndërtohet fabrika për prodhimin e
çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C në kohën e
kryerjes se raportit të VNM-së, ende nuk është filluar me rregullimin e
infrastrukturës rrugore dhe rrafshimin e terrenit për fillimin e punimeve për
ndertimin e fabrikës.
Lokacioni ku investitori planifikon të ndërtoj fabrikën për prodhimin e çimentos
nga Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C gjendet në lokalitetin
Dollc, Komuna e Klinës. Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet fabrikën për
prodhimin e çimentos gjendet ne anën e majtë të rrugës magjistrale Prishtinë –
Pejë e larguar nga kjo rrugë mbi 500 m, gjendet në juglindje të qytetit të Klinës
mbi 4 km larg tij.
Konkretisht lokacioni gjendet në pjesët e ngastrave kadastrale me nr:. P71010022-00 718-1, P-71010022-00719-0, P-71010022-00720-0, P-71010022-00728-0,
P-71010022-00730-0, P-71010022-00731-0, P-71010022-00732-0, P-71010022-0071011

dhe P-71010022-00733-0 në pronësi të DM, Sh.p.k. Numri i lëndes së

certifikatës 11-503-2020 Z.K. Dollc, Komuna e Klinës, me nje siperfaqe prej S = 35
ha 20 ari 94 m² të cilën pronë Kompania“Wallingford International – Kosovo”
L.L.C, e ka marrë me qira nga Kompania „DM“ SH.P.K, me të cilën edhe ka
lidhë Kontratë 50 vjeçare per shfrytezim duke filluar nga data 01.01.2021. Kjo
pronë më parë ka qenë pronë N.Sh. Malishgani, Klinë, të cilën pronë permes
Agjencionit Kosovar te Privatizimit (AKP) e ka blerë Kompania “DM” SH.P.K.
Shenim: Fabrika per prodhimin e çimentos planifikohet te ndertohet ne kuader
te parcelave P-71010022-00 718-1 dhe P-71010022-00719-0 kurse parcelat tjera P71010022-00720-0, P-71010022-00728-0, P-71010022-00730-0, P-71010022-00731-0,
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P-71010022-00732-0, P-71010022-00710-11 dhe P-71010022-00733-0 planifikohen
te jenë zona ku do të bëhet grumbullimi dhe pergatitja e ledes se pare.
Konturi i rilevuar ndodhet në pjesën qendrore – veriore të Kosovës, në Juglindje
të qytetit të Klinës, rreth 4 km larg tij. Fshatrat më të afërta janë: Dollci në
veriperëndim Volljaka dhe Çupeva në Perëndim, jashtë konturit të zonës ku
planifikohet të ndërtohet Fabrika per Prodhiomin e Çimentos
Morfologjia e rajonit është tipike malore. Të gjitha ujrat e burimeve,
përrenjtë e rajonit i përkasin pellgut ujëmbledhës të Drinit të Bardhë, lumë i cili
ndodhet rreth 2 km më në perëndim të konturit për aplikacion. Burime ujrash
ka në pjesën verilindore të zonës, në kontakt të ultramafikëve me çarje dhe
mergeleve (si ekranizuese).
Relievi është më i aksidentuar dhe me kuota më të larta në rajonet lindore,
ndërkohë që rajoni veriperëndimor paraqitet më i qetë, gjë që kushtëzohet nga
përhapja e gjerë e formacioneve të qeta liqenore të Pontianit dhe depozitimeve të
Kuaternarit.
Në perëndim, rreth 2km larg konturit të rilevuar, kalon hekurudha Prizren –
Klinë – Pejë – Mitrovicë. Përgjatë bregut të majtë të lumit të Drinit të Bardhë
kalon rruga automobilistike Prishtinë – Gjakovë si dhe degëzime të shumta drejt
Gremnikut, Volljakut, Sfrekës, Përçevës etj.
Në veri të konturit ku planifikohet të ndërtohet Fabrika per Prodhiomin e
Çimentos ndodhet rruga automobilistike Pejë – Prishtinë mbi 500m largësi.
Zona ku do te ndertohet fabrika per prodhimin e qimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C është e ndikuar nga masat e ajrit të
nxehtë dhe me lagështi, të cilat depërtojnë përmes luginës së Drinit të Bardhë
dhe qafave malore nga Deti Adriatik. Për këtë arsye klima në këtë zonë është me
e butë në krahasim me terrenet tjera të Kosovës. Temperaturat mesatare gjatë
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muajit Janar lëvizin nga minus 0.5 deri në 0.5 oC, përderisa temperaturat
absolute minimale mundë të ulën deri në minus 23 oC. Verërat në këtë zonë janë
të nxehta me temperatura prej 21.5 deri 22.8 oC. Të reshurat mesatare janë rreth
700 mm/vitë, ku gjatë dimrit ka edhe të reshura bore.

Fig. 2 Harta e Zonës ku planifikohet të ndërtohet Fabrika e Çimentos
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Fig. 3 : Harta e zones se planifikuar per ndertimin e fabrikes (Google Earth)

Prona në te cilen planifikohet te ndertohet Fabrika për prodhimin e Çimentos në
lokalitetin Dollc, Komuna e Klinës është pronë private në emër të DM Sh.P.K. të
cilën pronë Kompania “Wallingford International – Kosova”L.L.C e ka marrë në
shfrytëzim nga Kompania DM, Sh.P.K ( Kontrata bashkelidhur këtij Raporti)
(fleta poseduese dhe kopjet e planit janë të bashkëngjitura në këtë Raport të
VNM-së.
Koordinatat e zonës ku planifikohet të ndërtohet Fabrika e Çimentos:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Siperfaqja e planifikuar per ndertim te Fabrikes
Y[m]
X[m]
Nr
Y[m]
X[m]
7467830.393 4716878.129
13 7468476.825 4716291.584
7467725.280 4716687.275
14 7468359.168 4716390.842
7467743.907 4716654.025
15 7468370.812 4716476.540
7467759.208 4716507.436
16 7468342.023 4716566.205
7467857.669 4716393.056
17 7468229.373 4716406.059
7467969.435 4716347.172
18 7468115.889 4716494.890
7468054.278 4716331.923
19 7468238.567 4716675.208
7468142.529 4716305.292
20 7468145.077 4716739.051
7468172.085 4716279.078
21 7468089.992 4716765.888
7468228.161 4716204.839
22 7468010.420 4716822.821
7468284.903 4716159.381
23 7467916.608 4716827.007
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7468314.943

4716154.793

Sip=25 ha 07 ari 61 m²
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Sipërfaqja e parë-S1 për
grumbullimin dhe pregaditjen e
lendes se pare
Nr

Y[m]

X[m]

24

7467165.213

4716535.704

25

7467183.911

4716545.51

26

7467239.405

4716564.534

27

7467268.071

4716575.805

28

7467305.513

4716585.128

29

7467331.374

4716597.347

30

7467351.141

4716611.782

31

7467404.237

4716568.717

32

7467428.193

4716474.659

33

7467445.547

4716369.023

34

7467417.066

4716391.303

35

7467397.077

4716401.382

36

7467359.397

4716415.528

37

7467328.793

4716416.589

38

7467284.181

4716441.014

Sipërfaqja e dytë-S2 për grumbullimin dhe pregaditjen e lendes se
pare
Nr

Y[m]

X[m]

Nr

Y[m]

X[m]

39

7467413.912

4716561.313

50

7467689.095

4716116.663

40

7467437.317

4716479.452

51

7467728.308

4716141.963

41

7467454.764

4716380.811

52

7467751.345

4716182.96

42

7467456.994

4716359.358

53

7467767.798

4716226.448

43

7467479.94

4716336.185

54

7467749.442

4716265.84

44

7467518.262

4716305.006

55

7467696.465

4716327.256

45

7467539.473

4716269.017

56

7467678.541

4716358.801

46

7467549.65

4716214.015

57

7467642.112

4716408.214

47

7467577.812

4716193.883

58

7467615.309

4716434.754

48

7467628.076

4716138.651

59

7467493.416

4716507.144

49

7467664.497

4716129.313

Sip=6 ha 80 ari 50 m²

Sip=3 ha 32 ari 83 m²

Siperfaqja e pergjithshme per ndertimin e fabrikes dhe per grumbullimin dhe
pergaditjen e lendes se pare eshte: Stotale=S1+S2+Sf=33283m²+68050 m²+250761
m²=35 ha 20 ari 94 m²
Furnizimi me lenden e pare per nevojat e prodhimti te çimentos do te behet nga
licencat e shfrytezimit per te cilat kompania ka marre licence nga Komisioni i
Pavarur per Mineira dhe Minerale per afat 25 vite me mundesi te vazhdimit,
gjithashtu, Kompania posedon edhe pelqimet nga Ministria e Ambientit per
zonat e planifikuara per shfrytezim.
Kopjet e licencave te shfrytezimit me koordinata janë paraqitur në figurat si më
poshte:
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Figura 4: Licenca e shfrytezimit per mergele Nr. 2103/KPMM/2020
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Figura 5: Licenca e shfrytezimit per mergele Nr. 2104/KPMM/2020
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Figura 6: Licenca e shfrytezimit me Nr. 2105/KPMM/2020

3.3. Popullsia
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit
të ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj.
Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të
ndikimeve të mundshme negative në banorë që jetojnë dhe hapësirën e
analizuar.
Shiko : Lista e ardhacakëve - Klinë
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Përbërja etnike

Viti/Etnia

Shqiptarë

%

Serbë

%

Romë

%

Total

1991 regj1

43,165

83.5

5,270

10.2

1,291

2.5 51,723

janar 19992

55,000

78.6

10,000

14.3

5,000

7.1 70,000

Tani (2005)3

53,000

96.5

94

0.17

1,800

3.3 54,900

Burimi:1.Për 1991: Instituti i statistikave federale Beograd (shifrat janë politike
dhe të pavleshëme)
2.Për 1999: Kosovo/Kosova As Seen/As Told.OSCE Human Rights Report, 1999,
Volume 1, p. 227. bazuar në të dhënat nga autoritete serbe lokale para shpërtimit
të luftës
3. Për 2005: Nga dejtoria e Administratorit të përgjithëshëm në Klinë
Ref: OSCE .PDF/ HTML

Pjesa dërmuese e popullsisë që jetojnë nëpër fshatra merret me veprimtari
bujqësore dhe blegtorale. Një pjesë e popullatës janë të punësuar në organizatat
industriale ekzistuese të më hershme që janë privatizuar dhe janë duke
funksionuar me kapacitet më të vogël, kurse një pjesë e konsideruar e popullatës
është duke punuar në bizneset private që nuk janë të pakta e të cilat janë bartëse
kryesore të zhvillimit ekonomik të komunës së Klinës. Në afërsi të lokacionit ku
planifikohet të ndërtohet objekti i fabrikës për prodhimin e çimentos objektet e
banimit janë në largësi mbi 500m, kështu që në pikëpamje mjedisore, duke pasur
parasysh pozitën gjeografike të lokacionit ku do të ndërtohen objektet e fabrikës
për prodhimin e çimentos nuk do të kenë ndonjë ndikim relevant në popullatë,
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përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të punësohen
në fabrikën për prodhimin e çimentos.
Banorët e fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari
dhe blegtori.
Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit
të ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqet popullata dhe demografia e saj.
Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të
ndikimeve të mundshme negative në banorë që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Në afërsi të drejtpërdrejt të lokacionit në cilin planifikohet të ndërtohet fabrika
për prodhimin e çimentos nuk ka objekte banimi, objektet më të afërta të
banimit janë ne një largësi mbi 500 m. Duke pasur parasysh pozitën gjeografike
të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos,
largësinë mbi 500 m nga objekti më i afërt i banimit, kurse objektet tjera të
banimit gjenden në largësi më të mëdha,

prandaj ndërtimi i fabrikës

për

prodhimin e çimentos nuk do të kenë ndonjë ndikim negativ relevant në
popullatë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të
punësohen në fabrikën për prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C
Banorët e fshatrave për rreth lokacionit kryesisht merren me bujqësi, pemëtari
dhe blegtori, si dhe kohen e fundit kemi një hovë të vrullëshëm të zhvillimit të
ndërtimtarisë në këtë regjion një rëndësi të veçantë banorët e këtij rajoni po i
kushtojnë hapjes së guroreve dhe shfrytëzimit të shkëmbinjve gëlqerorë si lëndë
e parë dhe si agregat në ndërtimtari. Ky regjion bënë pjesë në regjionin e
Komunave jo edhe aq të zhvilluara keshtu investimet e tilla do të jenë të
mirëseardhura për zhvillimin ekonomik të këtij regjioni si dhe zbutjen e
papunësisë që është mjaftë e madhe.
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3.4. Lidhjet e Komunikacionit
Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C ka lidhje të mira me
rrugët rajonale, gjendet në largësi mbi 500 m nga rruga magjistrale Prishtinë –
Pejë, dhe përmes këtsaj rruge lidhet me tërë rrjetin rrugor të Kosovës.
Nga kjo mund të përfundojmë se lokacioni ka lidhje të mira komunikacioni, me
të cilën rritet vlera nga aspekti ekonomik, me qëllim të transportit të gurit
gëlqeror mergelor si dhe për furnizim me repromaterial dhe derivate të naftës.

Fig.7. Rrjeti rrugor dhe hekurudhor

3.5. Kushtet klimatike
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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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 11,5˚C gjer në 12,5˚C e si mesatare e këtyre merret temperatura prej
12,0˚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 më të ulta janë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt. Temperaturat
maksimale mesatare vjetore janë 22,5˚C, ndërsa temperaturat mesatare minimale
sillen prej -0.5˚C.
Regjimi i reshjeve ne komunën e Klinës ka karakterin e klimës aride. Shuma e
përgjithshme e reshjeve sillet nga 670 mm deri ne 820 mm. Vlera mesatare
vjetore e lagështirës relative është 66.8%. Muaji më i thatë është gushti 66.2%,
kurse më me lagështi janë nëntori dhe dhjetori 84.2 %.

3.6. Erërat
Në lokacionin ku planifikohet të ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C 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 intensitet më të vogël. Në komunën e Klinës e posaçërisht ne afërsi të
lokacionit ne fjalë 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 3.2 m/sek

3.7. Relievi
Rajoni i lokacionit

ku planifikohet të ndërtohet fabrika për prodhimin e

çimentos nga Kompania

“Wallingford International – Kosovo” L.L.C

karakterizohet me një reliev kodrinorë, me lartësi mbidetare 520-560 m, me
disnivel prej 40m.
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Relievi me larësit, pjerrtësitë dhe ultësirat e ndryshme ndikon ne formimin dhe
ndërtimin e elementeve klimatike, ne shfaqjen e të reshurave klimatike dhe
formimin e rrjetit ujor të cilat drenohen ne prrockat për rreth.

3.8. Gjendja hidrologjike
Karakteristikat hidrogjeologjike të lokacionit janë të thjeshta.

Morfologjia,

ndërtimi gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen
e ujërave sipërfaqësor dhe ato nën tokësor. Në afërsi të lokacionit ku planifikohet
të ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C

shihet qartë se burime natyrore të ujit nuk

ekzistojnë, ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike,
të cilat drenohen në kanalet natyrale (prrockat) dhe pastaj drenohen në lumin
Drini i Bardhë, i cili ndodhet mbi 2 km larg nga lokacioni ku planifikohet të
ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos nga Kompania

“Wallingford

International – Kosovo” L.L.C. Në aspektin hidrologjik ujërat sipërfaqësorë të
komunës së Klinës karakterizohen me ujera të bollshme sipërfaqësore të cilat
drenohen në lumin Drini i Bardhë. Nëpër këtë regjion kalon lumi më i madh në
Kosovë, Drini i Bardhë. Drini i Bardhë, përshkon pjesën perëndimore të
Kosovës, respektivisht Rrafshin e Dukagjinit për 122 km në drejtimin veri-jug,
buron nga një gurrë në Bjeshkën e Rusolisë, sipër fshatit Katundi i Ri në vendin e
ashtuquajtur Radavc. Ujërat e lumit të Drinit të Bardhë nevoitën për ujitjen e
tokave që shtrihen afër shtratit të tij.

3.9. Pedologjia
Në aspektin pedologjik, tokat ne afërsi të lokacionit ku planifikohet planifikohet
të ndërtohet fabrika për prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C bëjnë pjesë në tokat e pazhvilluara , me një shtresë
të

materialit

fushor

karakteristik

për

gëlqerorët

me

ngjyrë

të

kafet

jashtëzakonisht e cekët në masën e gëlqerorit edhe atë sillet deri 0.50m. Kurse ne
largësi të ngastrës

sidomos

ne ultësina (rrafshina) sipërfaqet ku janë të
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mbuluara

nga tokat aluviale, deluviale janë toka me rentabilitet të lartë të

kultivimit të kulturave bujqësore.
Kurse pjesët nga të cilat kemi një proces të alterimit të shkëmbinjve kemi toka që
nuk shfrytëzohen si tokë bujqësore, por ma tepër janë livadhore me vegjetacion
shumë të dobët të shkurreve dhe gjysmë shkurreve.
Harta pedologjike e rajonit të ngushtë , ku planifikohet të ndërtohet fabrika për
prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo”
L.L.C është tokë ngjyrë kafet të cekët , lagështinë e marrin nga ujërat atmosferik
. Ph është bazike sidomos në fabrikën për prodhimin e çimentos ku nga analizat
kimike shihet se Ph është 8

deri në neutrale sepse nuk kemi materie te

shkëmbinjve acidikë.

3.10. Ndërtimi gjeologjik lokacionit
Në ndërtimin gjeologjik të zonës së hulumtuar marin pjesë shkëmbinj
sedimentarë dhe magmatikë, prandaj do të pasqyrojmë më poshtë :
Stratigrafia
Në ndërtimin stratigrafik të zonës ku planifikohet të ndërtohet Fabrika e
Çimentos, marin pjesë kryesisht formacionet e Kretakut dhe pjesërisht të
Neogjenit dhe Kuaternarit (Pleistocen – Holocenit).
Shumë pak në veri shfaqet një dalje e “blloqeve në matriks” të Jurasikut, por që
nuk përbën objekt me interes për lëndë të para për çimento, prandaj nuk do ta
përshkruajmë.
3.10.1 Kretaku
Formacionet kretake që takohen në rajonin e hulumtuar shtrihen kryesisht mbi
shkëmbinjtë ultrabazikë të masivit të Rahovecit. Në pjesën veriore të rajonit, nga
Çupeva e Naltë deri në Gremnik vërehet shtrirja e tyre mbi mbulesën
parakretake të tyre. Ato në përgjithësi karakterizohen nga ndryshime të
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theksuara faciale, si rezultat i sedimentimit të tyre në një pellg me reliev mjaft të
aksidentuar, rrjedhojë e veprimtarisë së fazave tektonike rrudhosëse të fundit të
Jurasikut dhe fillimit të Kretakut.
Duke u mbështetur në vrojtimet e kryera, ndryshimet litofaciale në prerjet e
formacioneve kretake,

praninë e pushimeve dhe boksiteve ndërmjet tyre,

shtrirjen e tyre, mbi shkëmbinjët ultrabazikë ose mbulesën parakretake të tyre,
do të veçojmë, sikurse dhe Elezaj, Kodra 2008, dy breza të formacioneve kretake,
të cilët dallohen mjaft edhe nga historia e zhvillimit të tyre paleogjeografik :
Brezin perendimor dhe atë lindor.
Brezi perëndimor boksit mbajtës i Gremnikut, që ka përhapjen më të madhe në
planshetin e rilevuar dhe
Brezi lindor i Përçevës, që shfaqet shumë pak në verilindje të konturit të rilevuar,
por vazhdon jashtë planshetit në Pograde, Panorc dhe Rahovec.
3.10.2. Formacionet Kretake të Brezit perëndimor
Në këtë brez, formacionet kretake kanë gjatësi 3 050m dhe gjerësi deri 1 650m.
Ato përfaqësohen me Turonianin dhe Maastrihtianin
3.10.3. Formacioni i gëlqerorëve të Turonianit (Kt)
Gëlqerorët e Turonianit janë formacionet më të vjetra kretake që takohen në këtë
sektor të rilevuar. Takohen, gjatë gjithë buzës perëndimore të brezit
boksitmbajtës, nga Gremniku në Veri deri në lagjen e Billallëve në Jug. Ky
formacion është mjaft i përhapur edhe në pjesën qëndrore (Bjeshkët e
Gremnikut), të sektorit të rilevuar. Shtrirja e tyre, sikurse dhe e gjithë brezit
boksitmbajtës është meridionale pothuajse Veri - Jug.
Në të gjithë shtrirjen e gëlqerorëve boksitmbajtës, kontaktet e gëlqerorëve
Turonianë me shkëmbinjtë ultrabazikë janë tektonike.
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Gëlqerorët Turonianë ndërtojnë dyshemenë e karstëzuar me zgavra, gropa, çarje
dhe lugje, të cilat janë mbushur nga lateritet boksit - hekurore . Mbi boksitet ose
sipërfaqen e shplarë të gëlqerorëve Turonianë vendosen gëlqerorët me Rudistë
të Maastrihtianit të poshtëm.
Në prerje takohen gëlqerorë biomikritikë dhe biopelmikritikë dhe më rrallë
biosparitikë, në përgjithësi shtresë mesëm, por edhe shtresë hollë e në ndonjë
rast edhe shtresë trashë. Ata përmbajnë mjaft Miliolide dhe foraminiferë të tjerë
bentosikë. Ndërmjet tyre takohen gëlqerorë me Rudistë të familjes Caprinidae,
Pectininae (Neithea) dhe në pjesën e sipërme me Chondrodonda. Më rralllë
takohen dhe shtresa të gëlqerorëve të dolomitizuar, më rrallë të dolomiteve. Në
ndonjë rast në dyshemenë e shtresave vërehen gjurmë të llumngrënësve.
Nga analiza petrografike – mikrofaciale, gëlqerorët në përgjithësi konsiderohen
si biopelmikrite, me sasi të paktë të kalcitit sekondar në çimento. Ata përbëhen
nga peleta të vogla deri në të imta algore, shkëmbformuese si rezultat i
disintegrimit me sa duket të algeve gëlqerore Charophyta.
Në shlife vërehen mjaft foraminiferë bentosikë, ku bien në sy sidomos Miliolidae
(të shpeshta deri të bollshme), Cuneolina, Dicyclina etj, me ruajtje të mirë. Përveç
foraminifereve vërehen dhe segmente të vetmuara të krinoideve, bivalvorë të
vegjël të rikristalizuar si dhe kapakë të vegjël të vetmuar të Ostracodeve.
Mendohet se ambienti i sedimentimit të tyre ka qenë lagunë detare e cekët, me
ujra të qeta deri në pak të lëvizshme (prania e vogël e kalcitit sekondar, i cili nuk
kalon 10% të volumit të shkëmbit) me ndikim të ujrave të ëmbëlsuara (prania e
Charophyta dhe Ostracodet).
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3.10.4. Boksitet
Në të gjithë konturin e përhapjes së gëlqerorëve boksit mbajtës, takohen rreth 14
trupa të boksitit hekuror si në sipërfaqe ashtu edhe në thellësi (të zbuluara me
shpime). Trupat e boksiteve mbushin gropat, zgavrat, çarjet dhe lugjet e
sipërfaqes së shplarë dhe të karstëzuar të gëlqerorëve Turonianë.
Përmasat e trupave janë shumë të ndryshme, kurse trashësia e tyre luhatet nga
disa metra deri 20 - 25m. Format e relievit të gëlqerorëve të dyshemesë mund të
vrojtohen në disa trupa të shfrytëzuara ose në rastet kur trupat janë eroduarr
dhe relievi është mbushur nga “terra rosa” (argjilat e kuqe) boksitike.
Mbi trupat e boksitit dhe sipërfaqen e karstëzuar të gëlqerorëve turonianë
vendosen gëlqerorët me Rudistë të Maastrihtianit të poshtëm.
3.16. Formacioni i gëlqerorëve të Koniakian – Santonianit (Kk – Sn)
Gëlqerorët e Koniakian – Santonianit takohen vetëm në verilindje të rajonit të
rilevuar dhe mbulojnë një sipërfaqe prej 0.25km2.
Përfaqësohen nga gëlqerorë shtresëmesëm e shtresë hollë me ngjyrë gri hiri. Janë
brekçioz turbiditik, me kënd rëmie të vogël . Kontaktet e tyre me shkëmbinjtë
ultrabazikë në lindje janë tektonike dhe shoqërohen me burime ujore. Po ashtu
tektonik

është

edhe

kontakti

perëndimor

me

rreshpet

mergelore

të

Maastrihtianit.
Këta gëlqerorë të Koniakian – Santonianit mund ti përkasin brezit lindor të
gëlqerorëve kretakë, sepse ndërtimi i tyre është gati tipik flishor karbonatik, i
ngjashëm me ato të zonës së Kastratit dhe nuk ngjason me ato të Turonianit, që
është konturuar më parë (Loncareviç Ç. 1978 dhe Kodra A., etj. 2009).
Një fakt tjetër është edhe mosprania e boksideve në këtë zonë, prandaj nuk
duhet ti takojë brezit perëndimor boksitmbajtës, por atij lindor i facies pellagjike.
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3.10.5. Formacioni i gëlqerorëve me Rudistë
Gëlqerorët me Rudistë shtrihen mbi trupat e boksiteve ose sipërfaqen e shplarë
dhe të karstëzuar të gëlqerorëve Turanianë, kanë trashësi të vogël nga 20-25 m
deri 50-55m (sipas shpimeve) dhe shoqërojnë ata gjatë shtrirjes së tyre si në
buzën perëndimore ashtu edhe në pjesën qendrore të brezit boksitmbajtës dhe
atë veriore, por me trashësi të vogël.
Gëlqerorët me Rudistë përfaqësojnë një reper, i cili ka kontribuar shumë në
kërkimin e boksiteve. Kufiri i tyre me boksitet është i rrafshët dhe shumë i qartë ,
kurse me gëlqerorët Turanianë është shumë e vështirë të dallohet.
Në pjesën e poshtme në kontakt me boksitet kanë ngjyrë të kuqërremtë dhe
përmbajnë oolite të boksitit hekuror.
Gëlqerorët me Rudistë në përgjithësi janë shtresë trashë deri me pamje masive.
Ndërmjet tyre takohen llojet biomikritike deri në biointromikritike si dhe ato
biomikrosparitikë deri në biointra-mikrosparitikë, ndërmjet të cilëve takohen
shtresa guackore “varreza” të Rudistëve, të shpërndarë në mënyrë të çregullt
dhe jo në pozicion biologjik.
Sedimentimi i këtye gëlqerorëve ka ndodhur në një ambjent pranë rifor, në
shpatet e rifit.
Ky interpretim mbështet edhe nga analiza petrografike-mikrofaciale e
gëlqerorëve biointramikritikë, e cila ka treguar se bioklastet e ardhur nga
rudistët mbizotërojnë. Ata në përgjithësi janë tretur dhe janë zëvëndësuar nga
çimento sparikalçite e tipit druzor-bllokor.
Rrallë takohen edhe bioklaste të Rudistëve me madhësi mbi 2m/m, që ruajnë në
një farë mase strukturën petrografike primare të tyre. Përveç bioklastëve të
Rudistëve takohen edhe foraminiferët (Cuneolina, Dicyclina, Miliolidae etj.) si
dhe alget (Thaumatoporrella e Chorophyta) të mbështjellë me mikrit algor.
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Të gjitha bioklastet janë vendosur në një matriks kalçimikritor me detrit tepër të
imët, të ardhur nga dizintegrimi i algeve, rudisteve dhe foraminiferëve.
Matriksi përbën mbi 50% të volumit të shkëmbit.
Gëlqerorët me Rudistë janë shumë të prekur nga dukuritë karstike, të cilat
vërehen si në sipërfaqen e përhapjes së tyre (hinkat, gropat, çarjet) ashtu dhe në
thellësi (shpellat dhe zgavrat).
3.10.6. Formacioni i gëlqerorëve pllakorë me Globotruncana
Gëlqerorët pllakorë me globotruncana shtrihen me pushim mbi gëlqerorët
pllakorë me rudiste, të cilët i shoqërojnë pothuajse gjatë gjithë përhapjes dhe
shtrirjes së tyre. Zakonisht mbi ta shtrihen rreshpet mergelore të Maastrihtianit
të sipërm. Gëlqerorët pllakorë zenë një sipërfaqe të konsiderueshme në sektorin
verior të brezit boksitmbajtës në Bjeshkët e Gremnikut. Ata në përgjithësi
krijojnë një reliev të butë, me mbulesë bimore, çka vështirëson shumë studimin e
tyre. Trashësia e tyre më tepër vlerësohet nga punime e shpim-kërkimit për
boksite. Ajo në ndonjë rast i kalon dhe 120m.
Shtrirja me pushim e këtyre gëlqerorëve mbi gëlqerorët me rudiste mund të
vrojtohet shumë mirë në rrugën lagja e Billallëve – Gremnik dhe në karrierën e
hapur për shfrytëzimin e boksitit të trupit 3a, që ndodhet në jugperëndim të
konturit.
Në pjesën e poshtme takohen gëlqerorët biomikritikë, shtresëtrashë, me pamje
masive (gëlqerorët me rudiste), që përmbajnë në përgjithësi fragmente dhe rrallë
prerje të plota të rudistëve. Gëlqerorët përshkohen nga sistem çarjesh si dhe një
mikro shkëputje tektonike me shtrirje veri – jug.
Mbi këta gëlqerorë në fillim vendoset një shtresë 20 – 40cm e trashë e
konglobrekçeve me copa këndore ose me rrumbullakim të keq të gëlqerorëve me
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rudiste, të çimentuar nga gëlqerorët mergelorë hiri të çelur me globotruncana. në
konglobrekçe takohen edhe fragmente të bollshëm të rudisteve.
Në këto konglobrekçe, pranë trupit Nr.5 u morën provat 6 dhe 16.
Mbushja e çarjeve dhe zgavrave të gëlqerorëve me rudiste të dyshemesë, me
materialin e gëlqerorëve mergelorë hiri të çelur dëshmon për praninë e një
pushimi me shplarje, qoftë edhe nënujore, pa dalë në sipërfaqen e ujit të
gëlqerorëve me rudistë.
Mbi konglobrekçet vendoset ndërthurja e gëlqerorëve biomikritikë me
Globotruncana me shtresa gëlqerorësh mergelorë, me cipa e shtresëza të
rreshpeve mergelore dhe gëlqerorëve turbiditikë.
Gëlqerorët në përgjithësi janë pllakorë deri shtresëhollë. Në shtresat e
gëlqerorëve turbidike vërehen shtresëza, të cilat si rezultat i rrëshqitjeve
nënujore formojnë mikrorrudha. Rrallë vërehen edhe thjerza e konkrecione
silicorësh. Në dyshemenë e shtresave të gëlqerorëve pllakorë vërehen edhe
gjurmë të veprimtarisë së llumongrënësve.
Studimi petrografik – mikrofacial i konsideron gëlqerorët biomikritikë si
biomikrit Globigerinik - Globotruncanik, që ruan strukturën sedimentare
primare dhe që përmban një sasi të vogël lënde argjilore.
Përbërësit kryesorë janë : globigerinat, gumbelinat shumë të imta deri në sasi
shkëmbformuese si dhe globotrunkanide me ruajtje të mirë. Matriksi është
mikritik (kalcimikrokristalin) shkëmbformues.
Gëlqerorët turbidikë përfaqësojnë biointramikrite me bioklaste të madhësisë
ranore shkëmbformuese deri mbi 50% të volumit të shkëmbit. Bioklastet janë
kryesisht nga rudistet dhe alget, cuneloina, formaminiferë bentosikë dhe
çimentohen nga mikriti me përmbajtje të globotrunkanave dhe globigerinave.
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Po në zhveshjet e vrojtuara, 25 metra mbi gëlqerorët me rudiste, takohet një
horizont 10m i trashë që përfaqëson dukurinë e një rrëshqitje nënujore. Ai
ndërtohet nga copa e popla të gëlqerorëve pllakorë, të shpërndarë në mënyrë
kaotike si dhe disa shtresa të gëlqerorëve biomikritikë të mikrorrudhosura.
Prerja mbi horizontin që përshkruam vijon përsëri me gëlqerorë pllakorë me
globotruncana (10 – 12m).
Të dhëna mjaft interesante për mardhëniet e gëlqerorëve pllakorë me
globotruncana me gëlqerorët me rudiste që shtrihen poshtë tyre, përftohet nga
vrojtimet e kryera në shpatin perëndimor të karrierës së shfrytëzimit të trupit 3a
që ndodhet në jug të konturit (Kodra A., etj. 2009).
Në drejtimin verior të kësaj faqeje gëlqerorët me rudiste ndërpriten menjëherë
sipas një rrafshi afrovertikal dhe këtu pothuajse direkt mbi trupin e boksitit
vendosen gëlqerorët pllakorë me globotruncana, të cilët kontaktojnë direkt dhe i
lëpihen gëlqerorëve me rudiste sipas rrafshit afrovertikal që përmendëm më lart.
Dukuria e përmendur më lart dëshmon për një ambjent sedimentimi të trazuar,
me rryma të fuqishme kanalore, që kanë shplarë të gjithë trashësinë e
gëlqerorëve me rudiste dhe mandej me qetësimin e rrymave, kanalet e krijuar
janë

mbushur

nga

sedimente

pelagjike

të

gëlqerorëve

pllakorë

me

globotruncana. Edhe nga studimet e mëparshme (Loncareviq 1978) dhe Kodra
A., etj. 2009, është vënë në dukje vendosja e gëlqerorëve pllakorë me
globotruncana direkt mbi gëlqerorët Turonianë, nëpërmjet sipërfaqes së
ngurtësuar (hard ground) me grumbullime e ndymje hekur-manganore.
3.10.7. Formacioni i rreshpeve gëlqerore karbonatike
Rreshpet gëlqerore ndërtojnë kreun e prerjes së gëlqerorëve kretakë të brezit të
rilevuar. Shoqërojnë kudo gëlqerorët pllakorë me globotruncana, mbi të cilët ata
shtrihen normalisht. Përhapjen më të madhe e kanë gjatë buzës verilindore të
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brezit boksitmbajtës, nga kufiri Verior i planshetit deri në Jug dhe në zonën e
fushës së Malushganit.
Pra, dy janë rajonet kryesore të përhapjes së gurit gëlqeror: Rrafshi i Rakovinës,
në lindje dhe Fusha e Malushganit në veriperëndim.
Përhapje të gjerë ka edhe në lindje të lagjes së Billallëve (rreth 500 – 1000m larg
saj), por me trashësi më të vogël se sa në të dy sektorët e mësipërm.
Rreshpet gëlqerore kudo vendosen mbi gëlqerorët pllakorë me globotruncana
dhe janë të lidhura me kalime graduale me to. Por, shpesh gjatë kufirit verilindor
të përhapjes së tyre ato kontaktojnë tektonikisht me shkëmbinjtë ultrabazikë,
gëlqerorët e Turonianit dhe gëlqerorët me rudiste të Maastrihtianit dhe të
Koniakian - Santonianit. Në përgjithësi relievi i ndërtuar nga rreshpet gëlqerore
është i butë, mjaft i mbuluar nga bimësia dhe zhveshjet e takuara në përgjithësi
janë me përmasa të vogla.Në të gjithë përhapjen e tij kemi të bëjmë me një
formacion shumë uniform, që ruan karakteristikat petrografike e mikrofaciale,
fakt që dëshmon për njehsimin e kushteve të sedimentimit në brezin
boksitmbajtës.
Pas fazës kontinentale dhe detare neritike, kalohet në mjedis të thellës pelagjik.
Në punimet e mëparshme të rilevimit dhe kërkimit të boksiteve, ky formacion
nuk është veçuar. Ai është hartografuar dhe trajtuar bashkë me gëlqerorët
pllakorë me globotruncana.
Studimi petrografik – mikrofacial i konsideron si gëlqerorë – mergelorë, të cilët
kanë ruajtur mirë strukturën e depozitimit. Ata përfaqësojnë një biomikrit, që
përmban material shumë të imët kokrrizor si dhe lëndë argjilore. Përbërësit
karbonatë janë globotruncanat, globigerinat, gumbelinat, ostracodet pelagjikë, të
vetmuar, por edhe foraminiferë bentosikë të imët, të vetmuar. Matriksi është
kalcimikrit me lëndë të pakët argjilore.
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Studimi mikropaleontologjik e konsideron si një mikrofacie të karbonateve
pelagjikë dhe ka përcaktuar Globotruncanita stuarti, Globotruncana arca, G.gr
aegyptiaca – rosseta, Globotruncanita conica, Rosita contusa, Globigerinidae,
Globotruncanidae, Heterohelicidae, etj. Këto përcaktime flasin për moshën
Maatrihtiane të tyre. Duke u mbështetur në pozicionin stratigrafik të tyre,
vendosjen mbi gëlqerorët pllakorë me globotruncana, në të cilët takohen dhe
Abathomphalus mayaroensis, karakteristike për majën e prerjeve Maatriktiane,
rreshpet mergelore janë datuar pa asnjë hezitim si të Maastrihtianit të sipërm
nga studimi Kodra A., etj. 2009.
3.10.8. Neogjeni
Neogjeni përfaqësohet nga depozitimet e Miocenit të Sipërm.
3.10.8.1. Mioceni i Sipërm -Kati Pontian
Depozitimet e këtij kati dalin në sipërfaqe në pjesën veriperëndimore të
planshetit, të rilevuar dhe zenë një sipërfaqe prej 0.36km2.
Ato shtrihen transgresivisht mbi gëlqerorët masivë pllakorë dhe mergelorë të
Mastrihtianit. Në bazën e prerjes përfaqësohen nga ranorë me ngjyrë hiri të çelët
me nuancë të verdhë, çimentim të dobët, argjilore e mergelore. Janë të lehtë, me
natyrë tufitike dhe paraqesin veti higroskopike. Vende vende janë shumë
karbonatikë, duke zëvëndësuar grimcat kuarcore me ato të kalcitit.
Përmbajtja e CaO arrin në 43,8% ajo e kalcitit (CaCO3) në 78,21%, e MgO në 2,8%
apo të dolomitit -5.83%, ndërsa kuarci zbret në 10 - 20%.
Këta ranorë ndërthuren me argjila me ngjyrë gri hiri, karbonatike dhe mjaft
plastike, me ngjyrë jeshile të errët, por ndërthurja më e shpeshtë e këtyre
ranorëve është me argjila - mergelore deri në mergele argjilore, tufitike
higroskopike. Vende vende në prerje takohen paketëza me trashësi 0.50cm të
gëlqerorëve mergelorë në trajtë thjerzash.
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Trashësia e depozitimeve luhatet nga 10 deri 40m. Ajo del në sipërfaqe në kuotat
370m deri në 410m. Në përgjithësi këndi i rënies së tyre është gati horizontal,
deri me rënie perëndimore me kënd 4 – 50.
Depozitimet Pontiane, në bazë të studimit Kodra A., etj. 2009, ashtu si dhe në të
gjithë pjesën veriore të Ultësirës së Dukagjinit përmbajnë molusqe e në radhë të
parë gastropode. Në Gremnik e Dollovë janë mbledhur e përcaktuar Theodoxus
veljetineusis (Pavloviq), Kosovia bonei (Pavloviq), K. Ornata (Pavloviq), K,
bonei, K.ornata, Viviparus viquesneli bicarimatus (Popoviq), Brotia viquesneli
(Pavloviq), Broatia sp. (e vogël), Congeria off.ornithopsis, që përcaktojnë
Pontianin e Sipërm (Pashko P., etj. 2009).
3.10.8.2. Pleistocen – Holoceni
Ttakohet vetëm në pjesën veriore të rajonit të rilevuar dhe përfaqësohet nga
deluvione, proluvione, toka të kuqe me copa shkëmbinjsh të ndryshme
karbonatike, silicore dhe copa boksidesh.
3.10.9. Tektonika
Territori i rilevuar i takon Brezit Ofiolitik Mirditë – Gjakovë dhe përbën
mbulesën sedimentare të ofioliteve të Rahovecit në pjesën veriore të tyre.
Evidentohen disa kate strukturore në rajon, në bazë të punimit A.Kodra, etj.
2009.
Kati më i poshtëm strukturor (Kati i parë)
Këtij kati strukturor i takon formacioni i melanzhit tektono – olistrostromik
“blloqe në matriks” që është emërtuar “Melanzhi i Gurit të Zi” nga studimi
A.Kodra, etj. 2009. Ky formacion del shumë pak në verilindje të rajonit dhe
përfaqësohet nga blloqe ranorësh arkozikë, me kontakte tektonike me
formacionet rrethuese.
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3.11. Stabiliteti i terrenit
Nga pikëpamja e gjeostabilitetit të terrenit, regjioni i hulumtuar bën pjesë në
kategorinë e terreneve gjeostabile në kushtet natyrore. Nga kjo pikëpamje vendi
ku planifikohet të ndertohet fabrika per prodhimin e çimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C bëhet shfrytëzimi i formacioneve
të gurit gëlqeror nuk është me interes për analizë më të thellë të ndikimit në
mjedis për ndonjë objekt të veçant natyrorë. Në këtë zonë nuk gjenden objekte
me rendësi të veçantë qoftë natyrore apo artificiale të cilat do të jenë të
rrezikuara nga gjeostabilitetit i terrenit apo do të shkaktohen gjatë shfrytëzimit
të gurit gëlqeror.

Fig.8. Harta Gjeologjike e Kosoves
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3.12. Bimësia dhe vegjetacioni
Pjesët e ngastrave ku do të ndërtohët fabrika për prodhimin e çimentos janë të
mbuluara me bar të mbirë vet , manaferra e kaçuba, ne bazë të shqyrtimeve
vizuale ne afërsi të zonës ku do të ndërtohët fabrika për prodhimin e çimentos
kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta barishtore,
manaferra, shkurre, si kaçuba të qarrit , bungut , mal me rritje mesatare etj.
Këto bimë u përshtaten kushteve të jetës së tyre në shkëmbinjtë gëlqeror.
Pjesët e ngastrave në fjalë nuk janë të mbjellura me të lashta periodike, por janë
të mbuluara me kullota, barishte të mbirë vetë kaçuba dhe manaferra të
ndryshme. Gjithashtu, në rrethinë të zonës ku do të realizohet projekti kemi
hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulëta barishtore
posaçërisht bar të egër.

3.13. Bota shtazore – Fauna
Gjendja ekzistuese e llojeve të shtazëve në mardhënje me regjionin e analizuar,
janë konstatuar me vëzhgimin e drejtpërdrejtë në terren dhe është vu në
përfundim se hapësira e analizuar është e populluar me lloje të shtazëve të egra
dhe shtëpiake. Prej shtazëve që gjejnë strehim në këtë pjesë është lepuri, ujku,
derri i egër ndërsa nga rrëshqanësit më të përhapur janë gjarpërinjtë, hordhit e
breshkave, hardhucat, prej shpezëve, skyfteri, huti, pellumbi, thëllëzat, bilbili,
zogu i malit etj. Nuk janë hasur potenciale të rëndësishme të faunës të cilat kanë
karakter ligjorë të veçantë të mbrojtjes.

3.14 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 çimentos –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 .
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Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Sipas projektit do
të vije deri të degradimi i peizazhit dhe do të ketë ndikim negativ në prishjen e
peizazhit në lokacionin e analizuar, ndikime ne psikikën e njeriut nuk do të ketë
sepse syri i njeriut është mësuar me ketë gjendje.

3.15. Ajri
Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë treguesit
kryesor për pastërtinë e ajrit. Kjo është zonë kryesisht kodrinore - fushore, në
afërsi nuk ka ndonjë uzinë ose aktivitet tjetër prodhues përpos gurthyesve që
ndikojnë në ndotjen e ajrit. Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë
regjion është në nivel mesatar.

3.16. Uji
Në këte lokacion ku planifikohet të ndërtohët fabrika për prodhimin e çimentos
në afërsi të drejtpërdrejt nuk kemi ujëra sipërfaqësor, kurse ujërat nëntokësor ne
këto pjesë të ngastrave supozohet se gjenden ne thellësi të mëdha edhe pse nuk
janë bërë studime hulumtuese. Kualiteti i ujit është i nivelit të mirë sepse në
afërsi të lokacionit nuk ka ndotës potencial.

3.17. Karakteristikat gjeomekanike
Me që objektet e fabrikës për prodhimin e çimentos ende nuk kanë filluar të
ndërtohen prandaj duhet të bëhen hulumtime gjeomekanike të cilat do të
përdorën për përgatitjen e llogarive statike të fundimit (themelit) të fabrikës për
prodhimin e çimentos që do të kërkohet edhe në projektin kryesor të ndërtimit.

3.18. 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
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sepse varet nga karakteristikat gjeologjike të tokës, thellësisë së ujërave
nëntokësore etj.
3.19. Zhurma
Në lokacionin e analizuar dhe ma gjerë nuk kemi ndonjë matje të zhurmës , por
ne bazë të pozitës ekzistuese të lokacionit që gjendet, në afërsi nuk ka ndonjë
fabrikë ose aktivitet tjetër industrial që do të ndikojn në gjenerimin e zhurmës.
Mundë të konstatojmë se objektet e fabrikës për prodhimin e çimentos nuk
gjenerojnë dhe nuk kemi ndonjë zhurmë të përhershme që do të ndikonte në
psikikën dhe koncentrimin njeriut në këtë lokacion dhe rrethinë.

4. Përshkrimi i Objekteve dhe Procesit Teknologjik
4.1. Përshkrimi i objekteve ndërtimore dhe pajimeve
Kompleksi i objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos, në bazë të projektit
ideor dhe konsultimeve me prodhuesit e pajimeve dhe ekspertët që do t`i bëjnë
montimin pajisjeve makinerive si dhe ekspertëve që do t`i udhëheqin procesin
teknologjik ne fabrikën prodhimin e çimentos dhe ne bazë të projektit ideor
fabrika për prodhimin e çimentos do të përbëhet prej këtyre objekteve dhe
pajimeve të cilat si tërsi nevojitën për realizimin e proceseve teknologjike në
kompleksin e fabrikës për prodhimin e çimentos, si dhe mbrojtjen e mjedisit nga
ndikimet e mundshme negative që shkaktohen nga procesi për prodhimin e
çimentos. Në vijim po i shënojmë objektet dhe pajimet që përbëjnë kompleksin e
fabrikës për prodhimin e çimentos:
•

Objekti i fabrikës për prodhimin e çimentos do të ketë një , sipërfaqe S=25 ha
07ari 61 m2. Themelet e objektit do të ndërtohen nga beton armeja . Objekti i
fabrikës përpos hapësirave prodhuese që posedon, do të ketë edhe hapësirat
tjera ndihmëse si që janë: hapësirat për administrat, shërbim të ushqimit të
punëtorëve, hapësirat për nyje sanitare, zhveshtore për punëtorët, hapësirat

38

për WC dhe qeshme, tusha, hapësirat të cilat do të përdorën për kuzhinë dhe
hapësira e laboratorit ku do të kryhen analizat për kontrollin e kualitetit të
lëndë se parë dhe produktit final pra te çimentos, hapësira e depos e cila
përdoret

për deponimin e pjesëve rezervë dhe pajimeve të mirëmbajtjes,

hapësirat për deponimin reagjentëve që nevojitën për realizimin e prodhimit.
- Objekti i rojës se fabrikes
- Objekti i Peshojës së kamionëve
- Hapësira për parkim të automjeteve transportuese dhe të udhëtarëve.

4.2. Procesi Teknologjik i Prodhimit të Klinkerit për Çimento
Tre fazat kryesore të prodhimit të çimentos janë:
▪ Përgatitja e lëndës së parë;
▪ Prodhimi i klinkerit;
▪ Prodhimi i çimentos.
Lëndët e para për përfitimin e çimentos përfaqësohet nga dy lloje petrografike:

4.3.

-

Gëlqerori mergelor dhe

-

Mergelet gëlqerore.

Kariera për shfrytëzimin e lendes se parë

Procesi i prodhimit të çimentos fillon nga minierat e lëndëve të para që përdoren
në prodhim të çimentos, kryesisht gëlqeroret mergelore dhe mergelet gëlqerore.
Guri gëlqeror mergelor pas shpimit germohet nga mihjet, dhe transportohet me
makina speciale deri ne lokacionin per thyerje. Nё secilёn prej karierave do tё
ketё pirgje me materiale tё gatshme pёr tё furnizuar fabrikёn e çimentos. Kёto
pirgje do tё pёrmbajnё sasi tё kufizuara tё lёndёve tё nxjerra nga shpёrthimet,
lёndё gёlqerore/karbonate, dhe lёndёve tё gёrmuara.
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Miniera do të funksionoj konform ligjit për miniera dhe minerale. Gjatë fazes se
operimit të minierës një nder parimet themelore do të jetë respektimi i kritereve
mjedisore.
Pamje nga pajisjet qe do të janë pjesë e procesit të aktiviteteve minerare për
shfrytëzimin e lëndës së pare për çimento janë pasqyruar në foton vijuese (Foto
1).

Foto 8: Pamje nga aktivitetet minerare në karieren sipëfaqesore
4.4. Kualiteti i lëndës së parë për prodhimin e çimentos
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C ka aplikuar pranë institucionit
kompetent për marrjen e licencës së hulumtimeve, për resurset karbonatike në Bjeshkët e
Gremnikut. Aplikacionet janë realizuar për tri zona të hulumtimit:
-

Zona e Perçevës Perëndimore,

-

Zona e Gremnikut lindor, dhe
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-

Zona e Çupevës Verilindore.

Për tri zonat e hulumtimit të identifikuara ekzistojnë premisa gjeologjike për përdorimin
e karbonateve si lëndë e parë në industrinë e çimentos. Bazuar në hulumtimet e kryera
nga ekspertet e kompanisë, me rekognoscimin e terrenit, vrojtimet siperfaqesore dhe të
dhënat historike dallohen lehtesisht dy pako litologjike te lëndës së parë për përfitimin e
çimentos, te cilat kane vecori strukturore, perberje petrografike dhe kimike te ndryshme:
-

Gelqeroret mergelor dhe

-

Mergelet gëlqerore.

Gëlqerorët mergelorë – kanë si karakteristikë kryesore shumëllojshmerine e ngjyrave:
kafe, roze, hiri – gri deri ne kafe te murme.
Në siperfaqe kudo jane me kënd rënie të vogël rreth 10 grade deri ne 30 gradë dhe janë
pllakorë centimetrikë.
Bazuar në rezultatet e shqyrtimeve laboratorike, kualiteti i gëlqerorëve mergelor lëvizë:
▪

SiO2

nga 5,00%

deri

8,00%

▪

Al2O3

nga 1,00%

deri

2,2%

▪

Fe2O3

nga 0,70%

deri

1,3%

▪

CaO

nga 48,00%

deri

51,00%

▪

MgO

nga 0,3%

deri

0,6%

▪

CaCO3

nga 85,00%

deri

91,0%

▪

K2O

nga 0,2 %

deri

0,6 %

▪

SO3

nga 0,04%

deri

0,06%

Mergelet gëlqerore – Karakteristikë e mergeleve gëlqerore është se janë me strukturë të
rreshpëzuar. Naga vrojtimet në terren mund të konstatohet se paraqiten të rreshpëzuar
deri në madhësinë e fletëzave. Janë me ngjyrë jeshile në hiri deri në gri të errët. Nga
errodimi sipërfaqësor marin ngjyrë jeshile të zverdhur.
Përbërja e elementëve kimikë kryesorë është si më poshtë:
▪

SiO2

nga 13,00%

deri

28,00%

▪

Al2O3

nga 3,00%

deri

8,0%

▪

Fe2O3

nga 2.0%

deri

5,0%
41

▪

CaO

nga 27,00%

deri

45,00%

▪

MgO

nga 0,5%

deri

2,6%

▪

CaCO3

▪

K2O

nga 0,8 %

deri

1,2 %

▪

SO3

nga 0,01%

deri

0,1%

nga 50,00%

deri

80,0%

Bazuar në këtë përmbajtje mesatare, të prezantuara për dy llojet e formacioneve
gjeologjike qe do të përdoren në prodhimin e çimentos, atëherë edhe moduli silikat,
hidraulik dhe aluminat janë në kufijt e lejuar për recepturat e prodhimit të çimentos. Këto
janë brenda normave teorike për prodhim të çimentos.
Moduli Hidraulik KH

1,7-2,4

Moduli Silikat: SM

2 – 3,5

Moduli Aluminat AM

1 – 2,5

Në kuadër të parafisibilitetit janë llogaritur sasia e resurseve për këto mergele gëlqerore
dhe gëlqerorë mergelorë, që plotësojnë kushtet teorike të moduleve: silikat, hidraulik
dhe aluminat, si dhe kushtet e mira gjeologo-tektonike dhe ekonomike.
Resurset gjeologjike të llogaritura, në kuadër të tri zonave hulumtuese është mbi 200
milion tona.
4.5. Seperacioni për thyerjen e lendës së parë
Thyerja ne nje fabrike çimentoje eshte procesi i pare i cili duhet te performohet.
Ne kete proces, thyhen guret gelqerorë mergelor qe kane peshe deri ne 5
tonelata, ku pas thyerjes keto gure zvogelohen ne madhesi te vogla, te gatshem
per fazat tjera.
Në figuren 9 dhe foton vijuese eshte paraqitja grafike e thyerjes se gureve ne te
cilen futen guret ne peshe dhe madhesi te madhe, dhe me pas ato copetohen ne

42

madhesi te vogel per procesim te metutjeshem. Pra, kuptohet qe ky proces
kerkon nje makine per thyerje jashtezakonisht te qendrueshme.
Guri gëlqeror mergelor nga karriera, me përmasat 1 – 1.2 m, futet në një coptues
me çekiç (Gurëthyes) me kapacitet rreth 400 t/h dhe materiali del me përmasa 0
– 80 mm. Ky gur, transportohet me ndihmën e një transportjeri prej gome, në një
bunker ndërmjetës me kapacitet 200 t.
Mergelet gëlqerore me përmasat 1 – 1.2 m, futet në një coptues me çekiç me
kapacitet rreth 400 t/h dhe materiali del me përmasa 0 – 80 mm. Ky produkt,
transportohet me ndihmën e një transportjeri prej gome, në një bunker
ndërmjetës me kapacitet 200 tona.
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Foto 9: Linja teknologjike e thyerjes së gëlqerorëve mergelor
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Varësisht nga kualiteti i dy llojeve të lëndës së parë, i cilli do të monitorohet nga
laboratori i fabrikës së çimentos nga Kompania “Wallingford International –
Kosovo” L.L.C dhe receptures së përzgjedhur mund të përdoret edhe Argjila,
me përmasa 400 – 600 mm, vjen me makina nga karriera, futet në franto me rrula
e të pajisur me dhëmbë, dhe del me përmasa 0 – 80 mm.
Gëlqeroret mergelor, mergelet gëlqerore dhe argjila, bashkohen, në një
transportjer të vetëm dhe dërgohen për në depon rrethore të përzierjes së lëndës
së parë, me kapacitet rreth 50000 t. Në këtë transportjer të përbashkët, do të jetë
instaluar analizuesi me rreze Gama, i cili rregullon në mënyrë automatike,
shpejtësinë e ushqyesve metalikë të lëndës së parë.
Materiali i përzierë (Gëlqeroret mergelor, mergelet gëlqerore dhe argjilë), në
parametra të përafërta me ato të dëshiruara, dërgohen me anë të një transportjeri
në një bunker metalik, pranë mullirit të lëndës së parë. Poshtë tij është instaluar
një peshore elektronike, që dozon në mënyrë të saktë, sasinë e përzierjes për në
mulli. Gjithashtu pranë mullirit të lëndës së parë, janë instaluar dhe dy bunkerë
të tjerë; njëri për gur gëlqeror të pastër dhe tjetri për mineral hekuri, që shërbejnë
për korrektimin e përzierjes.
Mulliri i lëndës së parë, parashikohet të ketë një kapacitet prej rreth 250 t/h.
Materiali del nga mulliri me një imtësi 10 – 12 % mbetje në sitën 90 μm, dhe me
lagështi ≈ 1 %. Materiali i dalë nga mulliri, me anë të një elevatori me kova
dërgohet në sillosin e homogjenizimit (kapaciteti rreth 15000 t).
Nga sillosi i homogjenizimit, materiali dërgohet në furrë në ciklonin e parë të
parangrohësit, duke e dozuar me anë të një peshoreje elektronike. Materiali
përshkon katër bateri ciklonesh të parangrohësit (cikloni 1 deri te cikloni 4), më
pas kalon në parakalcinator. Prej këtej materiali kalon në ciklonin e fundit
(cikloni 5), ku arrin një shkallë kalcinimi 90 – 95 %. Nga cikloni i pestë materiali
futet në furrën rrotulluese. Furra ka përmasat rreth 5.0 x 50 m, mbështetet në dy
bandazhe dhe ka kapacitet prodhimi rreth 3000 ton klinker në ditë.
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Në parakalcinator, me anë të dy djegorëve digjet 60 – 65 % e lëndës djegëse të
nevojshme, ndërsa në furrë digjet 35 – 40 % e lëndës djegëse. Aspektet më të
rëndësishme në energjinë e konsumuar, në fabrikat e çimentos janë entalpitë e
reaksioneve, të cilët mund të jenë endotermike ose ekzotermike. Pasi materiali
kalon të gjitha zonat e furrës rrotulluese (afërsisht 1450 oC); zonën ekzotermike,
zonën e pjekjes dhe atë të ftohjes, ai del nga furra me një temperaturë 1200 – 1250
ºC dhe kalon në ftohës me pllaka, në formë zgare.
Ftohja realizohet prej ajrit të fryrë nga ventilatorët e vendosur nën pllaka. Kjo
bën të mundur ftohjen e klinkerit nga 1250 ºC deri në 80 ºC. Gazet e nxehta, të
përftuara nga kjo ftohje, ndahen në tre pjesë: një pjesë, kalon në furrë si ajër
sekondar, një pjesë, kalon në parakalcinatorin (piroklon), si ajër terciar, ndërsa
ajri i tepërt ftohet në një shkëmbyes nxehtësie, kalon në një filtër me thasë dhe
më pas shkarkohet në ambjent me rreth 30 mg pluhur për Nm3 gaz.
Klinkeri i dalë nga ftohësi, kalon në sillosin e deponimit të klinkerit me anë të një
transportjeri metalik me kova. Sillosi i klinkerit ka një kapacitet rreth 35000 t.
Klinkeri me anë të një transportjeri prej gome, kalon në bunkerët e ushqimit të
dy mullinjve. Çdo mulli çimentoje, ka katër bunkerë, të cilët përdoren
respektivisht për dozimin e klinkerit, shtesave të ndryshme dhe gipsit.
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Fig. 10. Skema teknologjike e prodhimit të çimentos
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Fig. 11. Skema teknologjike e prodhimit të klinkerit
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Mullinjtë e bluarjes së çimentos, kanë kapacitet rreth 100 t/h. Çimentoja e
prodhuar, depozitohet në sillose, ku më pas kalon në repartin e paketimit.
Çimentoja shpërndahet e paketuar në paleta, si dhe rifuxho me një linjë të
veçantë. Paletimi bëhet me anë të dy paletizuesve modernë, makineri rrotulluese
me nga 8 gryka, me një kapacitet 100 t/h secili dhe me veshje plasmasi.
Për të bërë të mundur pjekjen e klinkerit, përdoret si lëndë djegëse qymyri linjit
ose përzierje qymyresh. Ky qymyr, dozohet me anë të pjatave, në një
transportier të përbashkët gome. Prej këtu, përzierja depozitohet në një depo të
veçantë. Nga kjo depo, furnizohet bunkeri i mullirit të qymyrit. Nga bunkeri, me
anë të një peshore elektronike, qymyri futet për t‘u bluar në mullirin vertikal me
një kapacitet 25 t/h. Qymyri ka fuqi kalorifike rreth 6500 kkal/kg, del nga
mulliri me imtësi 8 – 10 % në sitën 90 μm dhe lagështi jo më shumë se 1 %.
Qymyri i bluar depozitohet në dy bunkerë të veçantë, poshtë të cilëve janë
instaluar peshues elektronikë, që bëjnë të mundur dozimin e qymyrit që futet në
furrë dhe në parakalcinator.
4.6 SILLOSET HOMOGJENIZUES
Për prodhimin e klinkerit të çimentos, është e nevojshme që përzierja e lëndëve
të para të bluara, të jetë sa më homogjene dhe me përbërje kimike të përcaktuar.
Për këtë qëllim përdoren silloset homogjenë. Homogjenizmi i lëndës së parë të
bluar, ka dy funksione:
- Së pari, ai duhet të sigurojë një ushqim për furrën me përbërje kimike
dhe imtësi konstante.
- Së dyti, ai duhet të sigurojë depozitim të ndërmjetëm të lëndës së parë e
cila lejon mirëmbajtjen në mullirin e lëndës së parë, ose në pajisje të tjera.
Hapi i fundit dhe më i rëndësishëm në procesin e lëndës së parë të bluar
është homogjenizimi, i cili bëhet gjithmonë në sillos. Meqënëse luhatja e
përbërjes së materialit është e vogël, parashikohet të përdoret një sillos

49

homogjenizues i vazhduar me pjesë konike qëndrore. Sillosi homogjenizues
përdoret në të njëjtën kohë për proçesin e përzierjes, si dhe për depozitimin e
lëndës së pare.

Fig. 12. Sillosi homogjenizues me kon qendror
Homogjenizimi i lëndës së parë
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Fig. 13. Pajisjet për homogjenizimin e lëndës së parë

4.7 PARANGROHËSI DHE SISTEMI I PARAKALCINIMIT
Sistemi i parangrohësit në fabrikën e çimentos planifikohet të jetë i përbërë nga
disa stade ciklonesh dhe parakalcinatori. Vetëm stadi i parë i parangrohësit është
i pajisur me dy ciklone, të cilët kanë një efikasitet shpluhurizimi afërsisht 95 %.
Shkëmbimi i nxehtësisë në tubat e gazit dhe ciklonet e parangrohësit ndodh në
rrjedhje paralele; megjithatë, po ta konsiderojmë si një sistem të vetëm,
parangrohësi me ciklone, funksionon shkallë-shkallë në rrymë të kundërt.
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Sipërfaqja e madhe e lëndës së parë, realizon në parangrohës një shkallë më të
shpejtë dhe më të lartë të shkëmbimit të nxehtësisë. Për një ndarje sa më të mirë
të grimcave, kërkohet që ato të jenë të së njëjtës madhësi. Koha e ndarjes së
grimcave me madhësi të njëjtë në ciklon, ndikohet gjithashtu dhe nga graviteti
specifik i tyre. Koha e kërkuar, për të ngrohur grimcat e lëndës së parë nga gazi
në parangrohës është relativisht e shkurtër.
Grimcat më të mëdha kërkojnë kohë ngrohjeje më të gjatë. Grimcat më të mëdha,
largohen nga cikloni para se të arrijnë temperaturën e gazit brenda tij. Kjo ul
intesitetin e shkëmbimit të nxehtësisë, prandaj janë përdorur ciklone të
ndryshëm të lidhur në seri, për të shtuar shkëmbimin e nxehtësisë. Lënda e parë
kalon nga stadi në stade dhe ngrohet, deri në temperaturën 840 – 850 °C.

4.8 FURRA RROTULLUESE PËR PJEKJEN E KLINKERIT
4.9. Furra rrotulluese
Në furrat me parakalcinator, ajri për djegien e qymyrit, zakonisht merret nga
furra për djegorin me NOx të ulëta dhe nëpërmjet ftohësit me anë të tubit të ajrit
terciar për djegorin piroklon. Lënda djegëse ndahet në: 35 – 40 % digjet brenda
në furrë dhe 60–65 % e digjet në parakalcinator. Lënda e parë futet rreth 92 – 95
% e kalcinuar në furrë.
Furra me proces të thatë është një nga instalimet më të thjeshta, për prodhimin e
klinkerit, nëse krahasohet me proceset e tjera të mëparshme. Një furrë e tillë
moderne do të instalohet në fabrikën e çimentos në rajonin e përshtatshëm në
mes të fshatrave Përqevë dhe Gremnik. Furra do të ketë përmasa rreth 50 x 5.0 m
dhe një kapacitet prodhues prej rreth 3000 t/d klinker.

4.10. Zonat e pjekjes së materialit në furrë
Modeli i një furre, përdoret për të patur një përshkrim të vlefshëm për
fenomenet, që ndodhin në furrë. Pa marrë në konsideratë parangrohësin,
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eksperiencat praktike tregojnë se pjesa e nxehtë e modelit të furrës mund të
ndahet në pesë zona. Zonat sigurisht, nuk janë të ndara nga kufinj të prerë, por
më mirë, ato janë karakterizuar nga proceset dominuese fizike dhe kimike që i
ndodhin materialit në secilën zonë. Këto zona zakonisht janë shënuar si: zona e
kalcinimit (ZK), zona e ngrohjes (ZN), zona e formimit të fazës së lëngut (ZFL),
zona me temperaturë maksimale (ZTM) dhe zona e ftohjes (ZF).
Në zonën e kalcinimit (ZK), ndodh dekarbonizimi i karbonateve të lëndës së
parë, ku kryesisht formohet C2S. Në fund të zonës së kalcinimit, temperatura e
materialit është mbi 990°C. Mbas kësaj fillon zona e ngrohjes (ose e tranzicionit),
e cila shtrihet deri në fillimin e formimit të fazës së lëngët në rreth 1330°C.
Kështu reaksionet midis CaO dhe Al2O3 dhe midis CaO dhe Fe2O3, të grimcave
të gëlqeres dhe argjilës, vazhdojnë në zonën e ngrohjes me formimin e disa
mineraleve të ndërmjetme, të cilat janë të qëndrueshme vetëm në kufij të
ngushtë temperature.
Zona e formimit të fazës së lëngët (ZFL), fillon në temperaturë 1300°C – 1350°C,
ku formohet plotësisht dhe faza e lëngët. Përbërja e fazës së lëngët, varet nga
përbërja kimike e saj dhe rritet shumë me rritjen e temperaturës. Zona e formimit
të fazës së lëngët është zona më e rëndësishme, për formimin dhe kokrrizimin e
klinkerit. Në të njëjtën kohë, me formimin e fazës së lëngët, fillon dhe formimi i
C3S.
Me qëllim, që të sigurojmë një kokrrizim sa më të mirë, është e rëndësishmë që
zona e fazës së lëngët të jetë mjaftueshëm e gjatë. Në pikën ku sasia e C3S arrin
vlerën e saj kritike, kokrrizimi ndalon dhe fillon zona me temperaturë
maksimale (ZTM). Në këtë zonë, e cila është direkt poshtë pjesës së ndriçuar të
flakës, procesi kryesor është formimi dhe rritja e grimcave të C3S nga reaksioni
midis C2S të formuar më parë dhe gëlqeres së lirë.
Kjo ndodhet, atje ku rritet rrjedhshmëria e ngarkesës së furrës dhe ku
temperatura e materialit është më e lartë, midis 1400° dhe 1500° C. Zona e ftohjes
(ZF), fillon kur ngurtësohet materiali. Në përgjithësi, ftohja e shpejtë ka një efekt
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pozitiv, sepse C3S kristalizon në kristale të imta, e cila ndikon në cilësinë dhe në
bluarjen e klinkerit.

Foto 14. Pamje e klinkerit

Fig. 15. Transportuesi për bartjen e klinkerit për procesin tjetër
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4.11. Shndërrimet kimike të klinkerit
Gjatë ngrohjes së lëndës së parë deri në temperaturën e pjekjes 1450 ºC
(temperaturë e klinkerizimit), zhvillohen një sërë procesesh të ndërlikuara fiziko
– kimike. Këto përfshijnë:
-

Dehidratimin e mineraleve argjilore;

-

Shpërbashkimin e karbonateve;

-

Reaksionet në fazën e ngurtë; Reaksionet me pjesëmarrje të një faze të lëngët dhe

-

Kristalizimet.

Faktorët që ndikojnë në proceset janë: faktorët kimikë (përbërja kimike e lëndëve
të para), faktorët mineralogjikë (përbërja e tyre mineralogjike), faktorët fizikë
(imtësia ose përmasat e grimcave të lëndës së parë të bluar, homogjeniteti dhe
faktorë të tjerë).
Reaksionet endotermike, luan një rol kryesor në cilësinë e çimentos.
Shpërbashkimi i gurit gëlqeror dhe i karbonateve të tjera, fillimisht do të
ndodhin në tubat kalcinues, ku temperatura e kalcinimit arrihet me anë të lëndës
djegëse. Dy transformimet e fundit zhvillohen në furrë.
4.12. Reaksionet që ndodhin në procesin e pjekjes së klinkerit
Reaksionet e ndryshme mund të klasifikohen sipas tipit, fazës përbërëse dhe
sipas kinetikës së reaksioneve.

Reaksionet e shpërbashkimit
Reaksionet kryesore të shpërbashkimit dhe të formimit, që ndeshen gjatë
prodhimit të klinkerit janë:
Shpërbashkimi i mineraleve argjilore (kaolina, etj). Me nxehjen e mëtejshme të lëndës
së parë, në temperaturat nga 400 °C në rreth 750 °C, çlirohet uji i lidhur nga
komponentët e argjilës.
Në dehidratimin e mineraleve argjilorë ndikojnë faktorë të ndryshëm siç është:
lloji i mineraleve, natyra dhe sasia e lëndëve ndotëse, madhësia e grimcës,
shkalla e kristalizimit të argjilave, atmosfera e gazit etj.
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Shpërbashkimi

i

mineraleve

karbonate

(magnezit,

dolomit,

kalcit,

spurrit).

Shpërbashkimi i mineraleve karbonate ndodh sipas reaksionit:
MeCO3(ng) MeO ( ng ) + CO2 (g)
Ku Me, mund të jetë Ca (kalciti), Ca/Mg (dolomiti) ose Mg (magneziti). Me
rritjen e temperaturës nga 600 °C në rreth 700 °C, ndodh shpërbashkimi i
karbonatit të Mg:
MgCO3 → MgO + CO2
Reaksioni i shpërbashkimit, fillon që në temperaturën mbi 600 ºC dhe rritet me
rritjen e saj. Me ngrohje të mëtejshme, kalcinimi vazhdon të rritet në një shkallë, i
cili përcaktohet nga temperatura dhe nga presioni parcial i CO2 në atmosferën e
furrës. Në temperaturat mbi 890 °C, do të përfundojë shpërbashkimi i CaCO3.
Kompletimi i kalcinimit të karbonatit të kalciumit është një proces endotermik,
dhe është reaksioni kryesor i konsumit të energjisë në procesin e pjekjes së
klinkerit.
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Foto 16: Pamje nga pajisjet për pjekjene e klinkerit
4.13. FTOHJA E KLINKERIT DHE SISTEMI I FTOHJES
Ftohja e klinkerit arrihet në dy stade. Në radhë të parë, klinkeri ftohet në furrën
rrotulluese, nga temperatura e klinkerizimit me anë të ajrit sekondar, që është në
rrymë të kundërt me të, derisa të bie në ftohës. Në radhë të dytë, klinkeri ftohet
në ftohës nga 1200-1250

oC

deri në 80 oC. Në fabrikën moderne të çimentos në

lokacionin Gremnik-Perqevë të Komunës së

Klinës, mendohet të përdoren

ftohës me pllaka. Ftohja e klinkerit ndikon në strukturën e tij, në përbërësit
mineralogjik, në blueshmëri dhe si pasojë në cilësinë e çimentos përfundimtare.
Ftohja e klinkerit është e nevojshme sepse:
-

Klinkeri i nxehtë është vështirë për t‘u transportuar.

-

Klinkeri i nxehtë ka një efekt negativ në procesin e bluarjes.
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-

Sasia e nxehtësisë së përdorur të klinkerit, rreth 200 kkal/kg, është një
faktor i rëndësishëm në uljen e kostos së prodhimit.

-

Ftohja e duhur përmirëson cilësinë e çimentos.

Foto 17.: Pamje nga setorë përbërës së fabrikës-silloset për ftohje
4.14 KUSHTET OPTIMALE TË BLUARJES SË KLINKERIT NË MULLINJTË
HORIZONTALË RROTULLUES TË PAJISUR ME SEPERATOR
Çimentoja portland është lëndë lidhëse hidraulike, që përftohet nga bluarja e
imët e klinkerit të çimentos portland, me një sasi të vogël gipsi. Klinkeri është
gjysëm produkt, që del nga pjekja deri në shkrirje të pjesshme, të një përzierje
artificiale të gëlqerorit mergelor, mergelëve gëlqerore dhe përbërësve tjerë,
varësisht nga receptura e përvetësuar. Me anën e lëndëve karbonate, futen në
përzierjen e lëndëve të para kryesisht oksidi i kalciumit (në formë karbonate
(CaCO3)), ndërsa me lëndët argjilore futen oksidi i silicit (SiO2), oksidi i aluminit
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(Al2O3) dhe oksidi i hekurit (Fe2O3). Bluarja e klinkerit, përbën operacionin tjetër
themelor, nga i cili varet në një shkallë mjaft të madhe marka dhe cilësitë e
çimentos Portland.

Foto 18: Pamje nga hapsirat për ruajtjen e lëndës s ë parë

Sistemi i bluarjes, mund të ndahet në sistem me cikël të hapur dhe në sistem me
cikël të mbyllur, sipas metodave të ndryshme. Në procesin e bluarjes, kur
materiali kalon vetëm një herë në mulli, konsiderohet prodhim me cikël të
hapur. Kur materiali i dalë nga bluarja e parë, kalon në përzgjedhje, ku pjesa e
imët kalon si produkt përfundimtar, ndërsa pjesët e trasha kthehen përsëri në
mulli për t‘u ribluar dhe një herë, ky sistem quhet unazor ose me cikël të
mbyllur. Pajisjet kryesore që përdoren në sistemin e bluarjes, janë mullinjtë dhe
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seperatorët. Në figurën 19 është paraqitur skema teknologjike e bluarjes së
çimentos.

Fig. 20. Skema teknologjike e bluarjes me cikël të mbyllur

Mulliri horizontal, është një tub që në dy skajet është i mbështetur në
mekanizmin e guzhinetave rrëshqitëse (bronxinave). Në brendësi të mullirit,
ndodhen trupat bluarës dhe lënda që do bluhet. Ai rrotullohet sipas aksit
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centrifugal horizontal. Materiali në këto mullinj, futet me anë të transportierëve
ushqyes me rrip, në mënyrë të vazhdueshme.
Seperatorët bazohen ne balancimin e tre forcave: forcës centrifugale, forcës së
rëndesës dhe forcës së kundërshtisë së grimcave ndaj ajrit. Seperatorët, luajnë
rolin e ndarjes së grimcave, në produkt të gatshëm dhe në produkt të trashë, i cili
rikthehet përsëri në mulli. Pas viteve 1980 filluan të përdoren seperatorët
dinamikë me efikasitet të lartë, të cilët vazhdojnë të përdoren me sukses dhe në
ditët e sotme.
Dy pjesët kryesore në bluarjen me cikël të mbyllur janë mulliri dhe seperatori
ajror. Mulliri bluan materialin në një përmasë të caktuar. Seperatori ndan
materialin që shkarkohet nga mulliri, në fraksionin e imët (produkti) dhe
fraksioni i trashë (i cili dërgohet përsëri në mulli për t‘u ribluar).
Llogaritjet për mullirin e bluarjes së çimentos, janë kryer për mullirin me cikël të
mbyllur. Mulliri ka prodhimtari 110 t/h çimento normale, me sipërfaqe specifike
3200 cm2/g.
4.15. LËNDËT DJEGËSE NË PRODHIMIN E KLINKERIT

Për të prodhuar çimento, kërkohet një energji e lartë termike. Pjekja e 1 kg
klinker nga lëndët e para, gëlqerorit mergelor, mergelëve gëlqerore dhe
përbërësve tjerë, varësisht nga receptura e përvetësuar, kërkon afërsisht 418 kkal
energji termike, duke u nisur nga llogaritjet bazë. Gama e lëndëve djegëse
alternative është shumë e gjerë:
-

biomasa bujqësore,

-

biomasa jo-bujqësor (p.sh. kafshëve dhe nënproduktet), dhe

-

lëndët djegëse me bazë nafte (Chinyama, 2001).

Në industrinë e prodhimit të çimentos lëndët djegëse, janë zakonisht në formë
gazt, lëng dhe të ngurtë.
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Nëse përdoret ndonjë prej këtyre lëndëve djegëse në fabrikën e çimentos, duhet
të dihet përbërja e lëndës djegëse. Pjesa më e madhe e fabrikave të prodhimit të
çimentos pëdorin koks nafte si lëndë djegëse, sepse ka një kosto efektive në
krahasim me qymyrin linjit apo naftë furre. Përdorimi i gazeve të tjerë është i një
rëndësie më të vogël. Qymyrguri dhe linjitet përdoren në furrat rrotulluese të
çimentos dhe në tharës.
Lëndët djegëse të ngurta, përbëhen nga komponime organike dhe minerale. Në
përbërësit organikë, futen karboni (C), hidrogjeni (H), oksigjeni (O) dhe azoti
(N); ndërsa në përbërësit mineralë futen squfuri (S) dhe hiri.
Përbërësit e djegshëm janë karboni, hidrogjeni dhe squfuri. Kur digjen këta
përbërës kombinohen me oksigjenin nga ajri dhe prodhojnë nxehtësi. Sa më e
lartë sasia e përbërësve të djegshëm në lëndën djegëse, aq më e lartë është vlera e
nxehtësisë që arrihet. Vlerësimi i lëndëve djegëse, bëhet vetëm nga sasia e
karbonit dhe hidrogjenit.
Squfuri, edhe pse i djegshëm, nuk është i dëshirueshëm, sepse djegia e tij
prodhon dioksid squfuri (SO2), i cili në kombinim me ujin formon acid sulfuror
(H2SO3). Acidi sulfuror shkakton korrozion të pjesëve metalike të furrës dhe në
gazet dalëse është ndotës i ambientit dhe shkatërrues i ambjentit organik.
Squfuri i cili mbetet në hirin e qymyrit, bëhet pjesë e klinkerit gjatë procesit të
pjekjes, i cili ul cilësinë e tij. Duhet theksuar se në raste të caktuara, është e
dëshirueshme një sasi e vogël, pasi ky squfur shkakton sulfatizimin e oksideve të
alkaleve. Këto sulfure alkalesh të prodhuara në këtë mënyrë, janë fazat përbërëse
më të qëndrueshme të squfurit, dhe largohen nga furra bashkë me klinkerin,
kështu ulin riqarkullimin e alkaleve dhe squfurit në sistemin e furrës.
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Foto 21: Pamje nga sektorët përbërës të fabrikës
4.16. Paketimi
Faza e fundit ne procesin e prodhimit te cimentos eshte paketimi, i cili behet nga
pajisje te specializuara me nje kapacitet te larte te punes.
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Fig 22. Pajisja për paketimin e thasëve të çimentos

Produktet e Wallingford International – Kosovo do te jene te paketuara ne thase
dhe te gjitha thaset qe do te perdoren nga Wallingford International-Kosovo do
te punohen me fibra te virgjer druri, qe garanton cilesi te larte te letres.
Faza e pёrgatitjes e ruajtjes sё lёndёs sё parё ilustrohet nё figurёn e mёposhtme:
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Fig 23. Planimetria e vendosjes se impiantit për prodhimin e çimentos në lokacionin e
propozuar

Studimi mbi makro-lokacionin: pershkruan kontestin ku ndodhet projekti dhe
perfshin planin e vendndodhjes dhe planin grafik te siperfaqes se parceles

5. VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
Procesi teknologjik i prodhimit të çimentos shoqërohet me emisione të gazrave
shkarkuese ne mjedis ku këto ndikime negative në Mjedis janë minimale nga
realizimi i procesit teknologjik, ndikimet mund të ndodhin nga:
- eksploatimi i lëndës së parë (mergelës)
- përgatitja e lëndës së parë dhe deponimi
- bluarja dhe deponimi i millit të lëndës
- prodhimi i klinkerit
- përfitimi i çimentos-bluarja
- paketimi dhe ngarkimi i produktit final.
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Ndikimet negative potenciale ne mjedis nga kompleksi i objekteve të fabrikës
për prodhimin e çimentos mund të shprehen si:
-

ndikime ne cilesine e ajrit

-

ndikime ne kualitetin e ujit

-

ndikime ne tokë

-

ndikimet ne florën dhe faunën

-

ndikimet ne mikroklimë

-

ndikimet e zhurmës ne mjedis

Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kuantifikimi i tyre. Ndikimet negative ne mjedis mund të lajmërohen në të gjitha
fazat e realizimit të projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative ne
mjedis i klasifikojmë ne tri faza themelore dhe ate: Vlerësimi dhe përshkrimi i
ndikimeve negative ne mjedis duhet të bëhet për fazën e ndërtimit, fazën e
zhvillimit të aktiviteteve punuese në kompleksin e objekteve të fabrikës për
prodhimin e çimentos, gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis
pas përfundimit të aktivitetit për prodhimin e çimentos .

5.1 Ndotja e ajrit
Gjatë fazës së ndërtimit të objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania “ Wallingford International – Kosovo“ nuk kemi ndotje të theksuar të
ajrit. Ndotja e ajrit ndodhë nga makinat ngarkuese dhe automjetet transportuese,
që nevojitën për gërmimin e kanaleve, bazamenteve dhe transportimin e materialit
ndërtimor, ndotja nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese , gjatë realizimit
të fazës së ndërtimit të objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos . Gjatë
fazës së zhvillimit të aktiviteteve punuese ne objektet efabrikës për prodhimin e
çimentos nga Kompania Wallingford International – Kosova, në cilesine

apo

kualitetin e ajrit në hapësirat punuese dhe në rrethinën mund të ndikojnë:
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Ndikimet te randesishme te emisioneve në ajër jane si rerezultat i proceseve te
djegjes ne furren rrotulluese si, pluhuri , SO2 ,NOx, dhe CO. Keto emisione
burojne pjeserisht prej zbërthimeve fiziko–kimike të lëndës së parë dhe
pjeserisht prej procesit të djegies së lëndës djegëse .
Pluhuri- emisionet e pluhurit kryesisht shkaktohen nga mulliri për përgatitjen e
millit të lëndës në siloset të homogjenizimit, nga sistemi i furrës rotative nga
ftohësi i klinkerit, nga depozitimi i klinkerit, mullinjtë për bluarjen e çimentos
dhe siloset e çimentos.
Këto burime potenciale te emisioneve të pluhurit do të minimizohen permes
perdorimit te filtrave me thasë të cilët do të instalohën para burimeve për
shkarkim në atmosferë si një prej teknikave më të mira të mundshme (TMM) për
teknologji të çimentos. ( filterat me thasë)
Pluhuri transient (fluturues) – kryesisht shkaktohet nga depotë e lëndës së parë
dhe depoja e klinkerit si dhe nga trafiku brenda fabrikës. Ky emision është
shumë vështirë të matet, por përmes shfrytëzimit të depozitave të mbyllura dhe
pastrimin e rregullt të rrugëve dhe spërkatjen e tyre me ujë këto emisione
arrihen t të reduktohen apo minimizohen.
Oxidet e Azotit (NOx) - Emisionet e NOx kryesisht paraqiten si rezultat i
proceseve te djegies jo të mirë në furrat rrotulluese të çimentos e shumë pak si
NOx nga lëndët djegëse.
Masat primare jane te aplikuara ne fabrike ne procesin e optimalizimit te
parametrave operues te furres , dhe instalimin brenerit me NOx te ulet
Dioxidi i Sulfurit(SO2) - Emisionet e SO2 – shit nga fabrikat e çimentos paraqiten
si rezultat i prezencës së sulfurit në lëndën e parë dhe prezencën e sulfurit në
lëndën djegëse i cili zakonisht lidhet me klinker dhe shumë pak emitohet në
atmosferë.
Kontrollimi i emisioneve te SO2 do të realizohet permes aplikimit te teknikave
per optimalizimin e procesit si, optimizimin e procesit te pjekjes se klinkerit
permes nje procesi uniform te furnizimit me mill te lendes te paranxehur ne
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furre si dhe përmes selektimit dhe analizave të kontrollit të cilësisë së lëndëve të
para dhe lëndëve djegëse.
Monoksidi i karbonit (CO)
Emisionet e CO dhe lidhjeve organike të karbonit gjatë procesit të pjekjes së
klinkerit rëndom shkaktohen nga një sasi e vogël e përbërësve organik të futur
në proces bashkë me lëndën e parë ( mbetjet e organizmave dhe bimëve në
përbërjen e gurëve gjatë rrjedhjes së historisë gjeologjike). Këto lidhje

gjatë

procesit te paranxemjes se millit te lendes se furres zberthehen dhe shndërrohen
në okside CO dhe CO2.Në këtë proces, po ashtu formohen sasi të vogla të gazrave
me prejardhje organike, si karbonit organik total.
Ndotje të ajrit mund të ndodh nga era e pakëndshme që lirohet nga realizimi i
procesit teknologjik i prodhimit të çimentos dhe nga lëndët djegëse që u cekën më
lartë. Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet
transportuese, që nevojitën për transportimin e çimentos. Ndotje e ajrit ndodh nga
gazrat të cilët eitohen nga automjetet e udhëtimit. Gazrat nga djegëjet motorike
përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me perqendrime

të

ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx,
HxCy, SO2 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 në fjalë.

5.2. Ndotja e tokës
Toka (dheu) si element themelor natyror është kusht ekologjik për rritjen dhe
ekzistimin e bimëve,

toka është element për prodhimin e ushqimit dhe

ekzistimin e ekosistemit malor të cilët janë të nevojshëm për arritjen dhe
mbajtjen e bilancit ekologjik (produkimit dhe ndërtimit të materieve ),
posaçërisht për mbajtjen e stabilitetit mjedisor.
Toka është e domosdoshme edhe për funksione teknike në ketë rast për
ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos .
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Gjatë fazës së ndërtimit të objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos,
ndikim negativ në tokë paraqitet ne aspektin e humbjes së sipërfaqes pjellore të
tokës, mirëpo duke pasur parasysh pozitën ekzistuese të lokacionit që e kem
përmend ne pasuset e më sipërme që për momentin për shkak të rendimenteve
të ulta kjo tokë nuk punohet dhe krahasimin e përfitimet nga kjo sipërfaqe ky
ndikim është i pa përfillshëm. Ndikim negativ në tokë paraqitet nga deponimi i
dheut të gërmuar për kanale dhe bazamente, si ndikime kemi edhe mbeturinat e
ngurta të cilat krijohen nga materialet ndërtimore gjatë fazës së ndërtimit,
mbeturinat e ngurta komunale të cilat i krijojnë punëtorët. Nga pluhurat që
lirohen nga sipërfaqet punuese. Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat
shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm, nga mjetet e
rënda maqinerike qe nevojitën për hapjen e kanaleve, bazamenteve

dhe

ngarkimin e materialit të gërmuar, nga mjetet transportuese që transportojnë
materialin ndërtimor për ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C
Gjatë fazës së realizimit të proceseve punuese në objektet e fabrikës

për

prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosova” L.L.C
ndotja e dheut mund të ndodh nga derdhja e vajrave të përdorura dhe
produkteve finale ne sipërfaqet operacionale, derdhja aksidentale nga mjetet
transportuese, ndotje ndodhë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga
derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet transportuese që nevojitën për
transportimin e çimentos, ndotje ndodhë si pasojë e sedimentimit të ndotjeve që
sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja e
punuese dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse

hapësirave

nga ajri, kjo ndotje

njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë operimit të fabrikës për prodhimin e
çimentos pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vie si pasoj e
avarive të mëdha apo të vogla të pajisjeve.
Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut të kontaminuar dhe
transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë mjedisin.
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Nga këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër fabrikës për prodhimin
e çimentos

varet para se gjithash

nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga

sipërfaqet operuese, konfiguracioni i terenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej
ajrit në rrethinë.

5.3 Ndotja e ujit
Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga
objektet e fabrikës për prodhimin e çimentos është nëse vie deri te derdhja
aksidentale

e

vajrave

nga

automjetet

transportuese

që

nevojitën

për

transportimin e çimentos, dhe në hapësirat ku realizohet procesi teknologjik i
prodhimit te çimentos. Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe
vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat transportuese që
nevojitën për transportimin e çimentos 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, nga larja e platos
së autoparkingut etj.

5.4. Zhurma
Me termin zhurmë nënkuptojmë çdo tingull niveli i të cilit nuk kalon vlerat e
caktuara me ligj. zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka
ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit , në sistemin e nervor , në
hipertension , në koncentrim e njeriut në punë etj Zhurma

krijohet nga

automjetet transportuese, pajimeve gjatë punës për realizimin e procesit të
prodhimit të çimentos, koha e veprimit të zhurmës është në funksion të
angazhimit të pajimeve, gjegjësisht orarit të punës. Për arsye të zvogëlimit të
nivelit të zhurmës në përputhshmëri me mundësit teknike duhet në mënyrë
kontinuele të përcillen këto burime potenciale të krijimit të zhurmës. Zhurma, si
element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në
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zonat e banuara. Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, nga
makinat gjatë procesit të transportit të lëndës së parë dhe produktit final mirëpo
për shkak të pajimeve teknologjike dhe atyre transportuese që janë prodhime të
reja niveli i zhurmës është nën kufijtë e lejuar me standarde. Sipas gjendjes
faktike ne objektet e fabrikës për

prodhimin e çimentos , në lokacionin e

analizuar mundë të konstatojmë se niveli zhurmës nuk ka ndonjë ndikim të
theksuar ne Mjedis nga realizimi i projektit të planifikuar.
Zhurma dhe vibrimet e cila prodhohet nga fabrika e çimentos nuk mund të
shkakton ndikim të madh në lokalitetin për rreth nga se është bërë investim
mjaft i madh në pajisje për prodhim sipas standardeve për teknologji moderne.
Burimet e emisioneve të zhurmës nga aktivitetet e fabrikës per prodhimin e
qimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C janë
përkufizuar sipas proceseve teknologjike në vazhdim:
Aktivitetet e minierës
Zhurma vije si rezultat i aktiviteteve te fabrikës per prodhimin e qimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C Zhurma nuk paraqet
shqetësim për mjedisin sepse vendbanimet (fshatrat) kanë një distancë të
konsiderueshme nga burimi minerar mbi 500 m.
Vibracionet - në këtë pjesë të procesit të përfitimit të lëndës së parë nuk kemi
burime të theksuara ne vibracione. Ne burimet e zhurmes do te kene shtëpizat e
veta të cilat i minimizojnë vibracionet.
Përgatitja dhe deponimi i millit të lëndës
Ne këtë pjesë te procesit zhurma na paraqitet nga pajisja për thërrmimin e
materialit nga transporteret dhe nga mulliri me sfera për bluarje. Te gjitha
pajisjet janë te dizajnuara dhe do të vendosen ne bazamente sipas normave
perkatese me qellimi te redukimit te emisioneve.
Vibracionet ne këtë pjese te procesit burim paraqet te mulliri i lëndës dhe
ventilatorët. Te gjitha pajisjet janë do te mirëmbahën sipas normave te parapara
me çka është ndikuar ne zvogëlimin e vibracioneve.
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Prodhimi i klinkerit
Zhurma ne këtë pjese te procesit na paraqitet si rezultat i punës se furrës,
thërrmueses se klinkerit, transporterit te klinkerit dhe ventilatorëve.
Te gjitha pajisjet janë te përforcuara ne bazamente përkatëse dhe rregullisht janë
te mirëmbajtura sipas normave te përcaktuara nga prodhuesi

me qellim te

reduktimit te nivelit të zhurmave.
Vibracionet

ne këtë pjese te procesit na paraqiten si rezultat i punës se

ventilatorëve për ftohje dhe ventilatorëve te pajisjeve për deplunim si dhe nga
vetë puna e furrës.
Te gjitha pajisjet rregullisht janë do
përcaktuara nga prodhuesi

te mirëmbahen sipas normave te

dhe te vendosura ne shtëpiza me qellim te

reduktimit te nivelit te vibracioneve.
Prodhimi i çimentos - bluarja
Burimet e zhurmës nga procesi i prodhimit te çimentos, na paraqiten nga sistemi
i transporterëve, mulliri për bluarje dhe filterët mekanik me thasë. I tërë procesi
i bluarjes dhe prodhimit të çimentos do të realizohët ne hapësire të mbyllur ku
ndikimi i niveli të zhurmës ne zonat për rreth fabrikës do të lokalizohët.
Gjithashtu edhe kontrolli dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve ne përputhje me
normat e prodhuesit te pajisjeve ndikon ne reduktimin e nivelit te zhurmave.
Vibracionet nga procesi i prodhimit te çimentos na paraqiten si rezultat i punës
se ventilatorëve dhe pajisjeve për deplunim.
Te gjitha pajisjet rregullisht do të mirëmbahen sipas normave te përcaktuara nga
prodhuesi dhe te vendosura ne shtëpiza me qellim te zvogëlimit të zhurmës.
Paketimi dhe ngarkimi
Në këtë pjese te procesit teknologjik te paketimit dhe ngarkimit te çimentos nuk
do të ketë zhurmë te nivelit te larte nga se i terë procesi do të realizohët ne
hapësire te mbyllur dhe zhurmat eventuale nuk do të kenë ndikim në Mjedisin
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për rreth fabrikës. e fabrikës per prodhimin e qimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C
Zhurmat na paraqiten nga pajisje për depluhurim,

si ventilatorët dhe

transporteret si dhe makinat për paletizim. Te gjitha pajisjet te përforcuara ne
bazamente përkatëse do të mirëmbahen rregullisht me çka do të reduktohet
nivelit i zhurmës.
Vibracionet nga procesi teknologjik i paketimit dhe ngarkimit te çimentos do të
paraqiten si rezultat i punës se ventilatorëve dhe pajisjeve për depluhurim.
Te gjitha pajisjet rregullisht do të mirëmbahen sipas normave te përcaktuara nga
prodhuesi dhe do te vendosen ne shtëpiza me qellim te reduktimit te nivelit te
vibracioneve.

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 terren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të madhe të
vegjetacionit (edhe pse këto sipërfaqe nuk kanë qenë të mbjellura me të lashta
periodike bujqësore por të mbuluara me bari të egër të mbirë vet ) përpos nga
sipërfaqet operacionale të objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C kjo do të thotë se kemi të
bëjmë me koncentrim të vogël të ndotësve . E njëjta do të vlente edhe për faunën
që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative.

5. 6. Ndikimi në mjedis në rastet aksidentale
Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe
mund të ndodhin në çdo kohë. Aksidentet mund të ndodhin ne fazën e
ndërtimit te fabrikës per prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve
ndërtuese, nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga
mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik, nga aksidentet e
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mundshme ne komunikacion gjatë transportit të materialit ndërtimor etj. Në
rastet e jashtëzakonshme gjatë operimit të fabrikës për prodhimin e çimentos
nga Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C ndotjet aksidentale mund
të ndodhin gjatë derdhjes jo të kontrolluara të vajrave të përdorura mundë të
vie deri te aksidentet kimike, intensiteti aksidental i të cilëve mundë të jetë i
shkallëve të ndryshme. Në aspektin teorik aksidentet e një shkalle më të lartë në
kompleksin e fabrikës për prodhimin e çimentos mundë ndodhin në rezervuarët
me lende djegëse të vendosur mbi tokë e sidomos gjatë derdhjes (rrjedhjet) si
dhe nga auto cisternat. Sa i përket zjarrit mundë të konstatojmë se realisht është
e mundur por nuk do të bëjmë ndonjë analizë detale mbi vlerësimin e rrezikut
nga zjarri kur kemi parasysh faktin se 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.

6. NDËRMARRJA E MASAVE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
Normimi i cilësisë së efluentëve industrialë të cilët lëshohen në recipientin
publik ose në ndonjë recipient tjetër paraqet problem kompleks.
Sipas vlerësimit të bërë mbi ndikimin e objekteve të fabrikës për prodhimin e
çimentos, kompleksi i objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos me
veprimtarinë kontinuele të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin
nëse respektohen rekomandimet dhe ndermirrën masat adekuate të përshkruara
në këte raport të VNM-së për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
negative që ndikojne ne rrezikimin e Mjedisit Jetësor, gjerë ne vlerat kufitare të
lejuara. Me qëllim të zvogëlimit të ndikimeve potenciale negative në mjedis,
rekomandohet ndërmarrja masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit
të rrezikut në kompleksin e objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C në rrethanat e rregullta
dhe të jashtëzakonshme.
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6.1. Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë fazës
së ndërtimit të fabrikës për prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C duhet të merren këto masa: Gjatë punës me
makina ngarkuese dhe transportuese të gjitha sipërfaqet manipuluese duhet të
spërkatën me ujë posaçërisht në kohëra me erëra dhe temperatura të larta. Duhet
të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe transportuese që
konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që emitimi i gazrave nga
automjetet e punës të jetë sa më kualitativ. Gjatë fazës të zhvillimit të
aktiviteteve prodhuese në objektet e fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C

e posaçërisht ne

hapësirat e kalldatorës, me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë
si produkt i djegies së lëndëve djegëse, siç është cekur ne pasuset e më parme,
Kompania do të instaloj

pajimet për trajtimin e gazrave që emitohen

nga

procesi i prodhimit të çimentos nga Kompania “Wallingford International –
Kosova” L.L.C duke shfrytëzuar teknologjinë, gjegjësisht aplikimi i teknikave
më të mira të mundshme (TMM)
Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industrinë e çimentos
Teknikat më të mira të mundshme të cilat janë shfrytëzuar për vlerësimin e
procesit jane te bazuara ne BREF documentin e bazuar ne:
Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industrinë e çimentos
(Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime
Manufacturing Industries, European commission, May 2010)
Kerkesat kryesore të Teknikave më të mira të mundshme (TMM) për
industrin e çimentos perfshijne:
-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos

parasheh procesin e thatë përmes paranxemësve shumë shkallesh.
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-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos

parasheh implentimin e një Sistemi te Menagjimit ne Mjedis (EMS)
-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos –
për zvogëlimin apo minimizimine Oxideve tëe Azotit (NOx) - Emisionet e
NOx – procesi i optimalizimit të parametrave operues të furrës , dhe
instalimin e brenerit apo flakëdhënësit me NOx të ulët.

-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos
është qe të arrihet një process i qete dhe stabill i furrës , operim të plotë
të parametrave te cilet do të jene në favor të të gjitha emisioneve te furrës
dhe shfrytezimit racional të Energjise gjthashtu

-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos
është redukimi /zvoglimi hargjimin e Energjise Termike .

-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos për

redukimin e emisioneve të pluhurit përmes shfrytezimit të filterve me thasë dhe
atyre elektrostatik në burimet kryesore stacionare të emisioneve dhe instalimin e
paisjeve për matje të vazhdueshme apo kontinuale.
-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos për
zvogëlimin apo minimizimin e Pluhurit -Instalimi i filterave me thasë
dhe Precipitatoret Elektrostatik (PES)

-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos - për
zvogëlimin apo minimizimine Dioxidit te Sulfurit(SO2) - Emisionet e SO2
– shit- Aplikimi i teknikave për optimalizimin e procesit të pjekjes se
klinkerit përmes një procesi uniform të furnizimit me mill të lëndës të
paranxehur në furrë si dhe përmes selektimit dhe analizave të kontrollit
të cilësisë së lëndëve të para dhe lëndëve djegëse.

-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos - për
zvogëlimin apo minimizimin e Pluhurit fluturues – Ndërtimi i
depozitave të mbyllura dhe pastrimi i rregullt të rrugëve dhe spërkatjen e
tyre me ujë këto emisione arrihen që të reduktohen apo minimizohen.
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-

Teknikat më të mira të mundshme (TMM) për industri të çimentos

është për zvoglimin / parandalimin e emisioneve difuzive përmes
depozitave të mbyllura
-

shfrytëzimin efikas të ujit

-

shfrytëzimin e mbeturinave

6.2. Masat për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë gjatë
fazës së ndërtimit të objekteve të fabrikës për prodhimin e çimentos nga
Kompania” Wallingford International – Kosovo” L.L.C kjo kompani duhet të
merren këto masa: Dheu i cili groposet nga hapja e bazamenteve per ndertimin e
fabrikes duhet të shfrytëzohet për rrafshimin dhe planifikimin e terenit i cili
duhet të mbillet. Si masë tjetër për mbrojtjen e tokës rekomandohet që në kohëra
kur ka të reshura atmosferike të mos punohet me makina të rënda, me qëllim të
mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat
krijohen nga materialet ndërtimore duhet të klasifikohen sipas përbërjes dhe
llojit të tyre, dhe ato pastaj të deponohen në vende të posaçme ndersa ato
materiale të cilat nuk përdoren dhe te cilat nuk mund te shitën për nevoja
komerciale duhet të dërgohen në deponin regjionale. Mbeturinat e ngurta
komunale duhet të grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë
të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, kontejnerët duhet të sigurohen për
deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave të klasifikuara ne bazë te rregullave
dhe kushteve të përcaktuara me Ligjin e Mbeturinave, pas mbushjes së
kontejnerëve përmes ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto
mbeturina duhettë dërgohen në deponin e qytetit. Vaji i makinave ngarkuese
dhe transportuese që nevojitën për ndërtimin e kompleksit të fabrikës per
prodhimin e qimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo”
L.L.C

duhet te ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos

depërtuar në tokë , vajrat duhet të deponohen në enë të posaçme , dhe pastaj të
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u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e

vajrave të

përdorura te cilat bejne riciklimin e tyre.
Gjatë fazës së operimit të fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e
çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C për të
parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë Kompania duhet
marrë këto masa mbrojtëse:
•

Të gjitha sipërfaqet ku do të vendoset vija teknologjike, hapësirat ku
vendosën rezervarët për deponimin e lendes djegëse per proqes te
prodhimit te qimentos , hapësirat e stacionit të pompave, hapësirat e
kaldatorës, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve duhet të shtrohenmbulohen me beton dhe të izolohen.

•

Duhet të bëhet asfaltimi dhe izolimi i

sipërfaqeve të rrugëve dhe

parkingut të automjeteve me qëllim që të pengohet ndotja e tokës nga
derdhja

eventuale

e

vajrave

dhe

derivateve

nga

automjetet

transportuese dhe automjetet e parkuara në parkingun e kompleksit,
•

Duhët të vendosen kontejnerët te posaqem të pajisur me kapak për
deponimin e mbeturinave Komunale, dhe enët të posaqme

për

deponimin e mbeturinave të lëngëta.
•

Të gjitha sipërfaqet operacionale brenda dhe jashte objekteve ndërtuese
dhe objekteve përcjellje të fabrikes per prodhimin e qimentos nga
Kompania

“Wallingford International – Kosova” L.L.C

duhet të

asfaltohen dhe të izolohen.
•

Duhët të bëhet mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe
asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit
nga ndotjet me erëra kundërmuese dhe për çështje vizuale.

•

Duhët e tërë hapsira e Fabrikës për prodhimin e çimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C të thuret dhe monitorohet .
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6.3. Masat për mbrojtjen e ujit
Edhe pse ne procesin teknologjik për prodhimin e çimentos, nuk shkarkohen
ujera të ndotura teknologjike, sepse ujërat përdoren vetëm për prodhimin e
avullit teknik dhe ftohjen e pajimeve gjatë realizimit të procesit teknologjik si
dhe nuk harxhohet sasia e ujit përpos sasisë që avullohet, sepse përdorimi dhe
trajtimi i ujit i cili përdoret gjatë proceseve teknologjike do te jetë sistem i
mbyllur, por ndotja ndodh siç e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme, ne
hapësirat punuese të fabrikës me objektet përcjellëse për prodhimin e çimentos,
prandaj duhet ndërtuar kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për
bartjen e ujërave të ndotura nga tëra sipërfaqet punuese të fabrikës për
prodhimin e çimentos, dhe në hapësirat ku realizohet procesi teknologjik. Në
sipërfaqet e hapësirave prodhuese, në sipërfaqet ku do të vendoset gjeneratori,
ne sipërfaqet e hapësirave të kaldatorës, ne sipërfaqet e depos së lendes se pare
dhe produktit final, ujërat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura duhet të
dërgohen për trajtim në sedimentues dhe seperator për pastrimin e ujërave të
ndotur me grimca të ngurta dhe me vajra e yndyra të ndryshme. Separatori
duhet ndërtuar sipas standardeve dhe ne bazë të përmasave dhe përshkrimit të
dhanura ne projektin kryesor të ndërtimit të fabrikës me objektet përcjellëse për
riciklimin e vajrave të përdorura, për ndërtimin e seperatorit të vajrave dhe
yndyrave. Seperatori duhet në mënyrë të sigurt dhe kualitative të bëj ndarjen
(seperimin) e yndyrave dhe vajrave nga ujërat e ndotura. Seperatori i vajrave
për mes mureve në disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe vajrave
nga ujërat e ndotura dhe i deponon ne pusetën e posaçme, ku pas mbushjes së
pusetës duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e
seperatorve dhe gropave septike. Seperatori duhet të përmbush kriteret teknike
që janë te parapara me rregullore dhe normative ne fuqi. Seperatori duhet të
rregullohet në atë mënyrë që të mundë të kontrollohet rregullisht ne mënyrë
vizuale uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet. Përpos
sistemit të gypave duhet të ndërtohet edhe sistemi i ujë mbledhësit rreth e
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përqark rrugëve dhe parkingut të automjeteve dhe sipërfaqeve operacionale për
grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura gjerë në pusin sedimentues. Pusi
sedimentuese duhet të ndërtohet për sedimentimin e thërrmijave të ngurta. Pas
trajtimit në pusin

sedimentus uji orientohet për trajtim të mëtutjeshëm në

seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet dhe vajrat të cilat
kanë rrjedh në sipërfaqet operacionale, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e
trajtuara në seperator të lëshohen në recipient. Duhet rregullisht të pastrohen
puset sedimentuese dhe seperatori. Ujërat zeza duhet së pari te trajtohen në
gropën septike e cila duhet ndërtuar me tri komora (hapsira). Gropa septike
duhet të ndërtohet në at mënyrë që të parashihet mundësia për matjen e sasisë
dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në recipient. para lshuarjes së
ujërave ne recipient duhet patjetër të dezinfektohen me natrium hipoklorit për
mes klorinatorit që duhet ndërtuar.

Gropa septike duhet të pastrohet nga

kompanitë e licencuara . Ujërat nga separatori dhe gropa septike nuk guxojnë të
lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë
vajra dhe yndyra

mbi 1mg/l dhe materie të suspenduara mbi 30mg/l në ujë.

Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim.
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale,
Ujërat nga platot e sipërfaqeve
punuese të fabrikës dhe objekteve
përcjellëse, rezvarve për deponim
të lëndës së par dhe produkteve
finale, kaldajes gjeneratorit etj.

Gropa
sedimentuese

Seperatori i
Vajrave

Ujërat e
zeza

Gropa
Septike

Bunari filtrues

Mostrimi
Recipienti

Furnizimi me ujë për pije si dhe për nevoja tjera sanitare , furnizimi i ujit që
shfrytëzohet për realizimin e procesit teknologjik, për larjen e platos
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manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, për pajimet për zjarrfikje do të
bëhet nga pusi i thellë që duhet hapur nga pronari.
Pas lëshimit ne punë të fabrikës per prodhimin e çimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C

pronari i Kompanisë duhet të bëj

matjen e cilësisë të ujit të shkarkuar, vlerat e fituara do të krahasohen dhe nuk
guzojnë të jenë më të larta se vlerat e caktuara sipas 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 dhe
normave të caktuara nga legjislacioni i BE.
Rezultatet e fituara duhet të dorëzohen ne Mimistrinë e Ekonomise dhe
Ambientit, intervali i matjeve do të kryhet ne bazë të përcaktimit me aktet ligjore
dhe ne bazë të marrëveshjes me MEA

6. 4. 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 terren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të vegjetacionit përpos nga sipërfaqet manipulative, kjo do të thotë
se kemi të bëjmë me koncentracion të vogël të polutantëve .
E njëjta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime
negative. Kompania nuk duhet të deponoj pa kontroll mbeturina në vende
jashtë hapsirave te dedikuara për fabrikën për prodhimin e çimentos por ato
duhen të deponohen në vende me destinim të caktuar.
Në raste shfaqjes së 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 Kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar
lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës të fabrikës dhe të kenë kujdes në nivelin e
zhurmës, kualitetin e ajrit, ujit etj.
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6.5. Masat që duhet të merrën në raste aksidenti
•

Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarrfikëse që duhet të
vendosen në vendet ku do të jenë më efikas.

•

Zakonisht vendosen dy aparate mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një
arkë me rërë.

•

Oblgohet Kompania “Wallingford International – Kosovo” L.L.C të
ndërtojë sistemin e pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të
sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.

•

Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave të përdorura dhe të produkteve
finale të tyre që mundë të ndodhin gjatë procesit, atëherë vendi ku janë
derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik apo me ashkla të imta
druri të cilat me lopata mblidhen dhe futen në fuqi ku mbahen në depo
deri sa të merën nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre.

6.6. Rekomandimet tjera për evitimin e ndikimeve negative
•

Të bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhimi sa më i mirë gjatë
realizimit të procesit për prodhimin e çimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C

•

Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet
aksidentale, të bëhet aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e
tyre në raste te situatave aksidentale.

•

Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e
fabrikës për prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C

•

Ndalohet deponimi i vajrave të përdorura, produkteve finale te tyre në
mënyrë të pakontrolluar në hapësirat e fabrikës që nuk janë të dedikuar
për deponimin e tyre dhe lëndve tjera sekondare.

•

Rezervuarët me lendë djegëse duhet të rrethohen me mur statik prej
betoni, largësia e murit nga rezervarët dhe lartësia e murit duhet
ndërtuar në mënyrë që ta mbushë

ter sasinë e vajrave të përdorura
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mbeturin dhe

produkteve finale te tyre me qëllim të zvogëlimit të

rrezikshmërisë ne raste aksidenti.
•

Pronari i Kompanis “Wallingford International – Kosovo” L.L.C është i
detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për shitjen produkteve
finale dhe emrin e kompanisë e cila i ka pranuar.

•

Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen
ne Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060, Udhëzimin administrativ
Nr.05/13. për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinave me
vajra dhe Udhëzimeve administrative relevante të hartuara sipas
rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060.

7. Marrja e masave rehabilituese pas përfundimit të projektit
Pas përfundimit të aktiviteteve ne fabrikën me objektet përcjellëse për
prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo”
L.L.C , me vjetërsimin e pajimeve prodhuese kjo varet nga pronari se sa do të
vazhdoj me këtë projekt, nëse nuk vazhdohet me prodhimin e çimentos atëherë
objektet ekzistuese duhet të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platot
nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi
regjionale .
Të gjitha mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të inerteve që ekzistojnë ne
sipërfaqet e lokacionit si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet të
largohen dhe të bëhet zëvendësimi me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi
të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese
të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet
një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre
sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të
dëmtuara nga realizimi i projektit.
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Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili
nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar
(prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin
rrethues,dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të
lokalitetit, dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

8. Përfundim
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në Fabrikën për
prodhimin e çimentos nga Kompania “Wallingford International – Kosovo”
L.L.C të cilat ndikojnë në mjedisin jetësor dhe duke i zbatuar të gjitha
rekomandimet dhe masat e përshkruara në këtë Raport të VNM-së duke pasur
parasysh llojin e projektit kushtet dhe objektin në të cilin kryhet prodhimi i
çimentos dhe Mjedisin rrethues në këtë lokacion mund të konkludojmë se
funksionimi kontinual i Fabrikës për prodhimin e çimentos nga Kompania
“Wallingford International – Kosovo” L.L.C , nuk shkakton ndikime negative
në mjedis dhe nuk rrezikon shëndetin e njeriut.
Mendojmë, se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së
Ekonomisë dhe Ambientit dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor për
ndërtimin e Fabrikës për Prodhimin e Çimentos në lokalitetin Dollc, Komuna e
Klinës, sipas kërkesës së Atdhe Kollçakut, Drejtor i Kompanisë “Wallingford
International – Kosovo” L.L.C. Prishtinë.
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