Djegia e lëndeve të rrezikshme. Trajtimi i
mbetjeve spitalore.

Cfare janë mbetjet e rrezikshme?
"Mbetje të rrezikshme" janë lëndët toksike gërryese,
ngacmuese, shpërthyese, të përflakshme, kancerogjene
dhe radioaktive, të afta për të shkaktuar ndryshimin ose
krijimin e një lënde tjetër, duke pasur edhe cilësinë për të
shpejtuar djegien e për të prishur gjendjen natyrore të ujit,
tokës e ajrit, duke dëmtuar njeriun dhe të gjitha qëniet e
gjalla në mjedisin natyror.

Në listën e mbetjeve të rrezikeshme bëjnë pjesë ;
1.Vajrat e përdorura
2.Mbetjet të biodegradueshme
3.Ambalazhet dhe mbetjet e tyre
4.Ndotësit organikë të qëndrueshëm
5.Bateritë dhe akumulatorët
6. Automjetet në fund të jetës .
7.Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike
8.Llumrat e ujërave të zeza
9. Nënproduktet shtazore mbetjet spitalore
10.Mbetjet inerte
11. Mbetjet e industrisë nxjerrëse
12.Mbetjet e industrisë së dioksidit të titanit
13.Mbetjet nga anijet dhe tepricat nga ngarkesat
14.Mbetjet nga gomat e përdorura etj...

Mbetjet e ngurta industriale të rrezikshme
Mbledhja dhe zhvendosja e mbetjeve industriale është përgjegjësi e atij që i
prodhon. Nuk mblidhet informacion mbi sasinë ose llojet e mbetjeve
industriale. Nuk ka një informacion të saktë se ku përfundojnë këto mbetje,
megjithëse dihet se një pjesë e mirë e tyre zhvendosen në vëndet e mbetjeve
bashkiake, një pjesë mbahet në vëndet e prodhimit, por një pjesë tjetër hidhet
edhe në vënde të paautorizuara.Bazuar mbi një krahasim me vëndet e tjera dhe
duke supozuar se gjenerimi është në proporcion me PBB-në, niveli i gjenerimit
të mbetjeve industriale në Shqipëri pritet të jetë diku rreth 170.000 ton në vit,
nga të cilat një pjesë konsiderohen si të rrezikshme.
Mbetjet spitalore infektive
Kjo është një rrymë prioritare mbetjesh dhe menaxhimi i sigurt i mbetjeve nga
sëmundjet infektive është i nevojshëm për të minimizuar risqet për shëndetin e
punonjësve, pacienteve dhe publikut të gjerë.Janë bërë përpjekje nga Minsitria
e Shëndetsisë dhe OBSH për përmirësimin e situatës dhe janë siguruar disa
paisje për sterilizimin e mbetjeve nga sëmundjet infektive të prodhuara nga
spitalet.

Makineritë në fund të jetës
Makineritë në fund të jetës kërkojnë një vëmëndje të veçantë. Ato përmbajnë
sasi të konsiderueshme ndotjeje duke përfshirë vajra, shkrirës dhe produkte
petrokimike. Megjithëse linja të tilla janë ngritur në gjithë Shqipërinë, shumica e
tyre nuk kanë marrë masa të mjaftueshme për parandalimin e ndotjes dhe kushte
të sigurta pune.
“Vajra të përdorura” janë të gjitha vajrat minerale, lubrifikantë sintetikë apo
industrialë që janë bërë të papërshtatshëm për përdorimin, për të cilin ishin
prodhuar fillimisht. Vajrat e përdorura përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në
vajrat e përdorura të motorëve me djegie të brëdshme dhe vajrat e kutisë së
ndërrimit të marsheve, vajrat lubrifikuese, vajrat për turbinat, vajrat për
transformatorë dhe vajrat hidraulike.
“Mbetje bio” janë mbetjet e biodegradueshme nga kopshtet e shtëpive dhe
parqet, mbetjet ushqimore dhe të gatimit nga shtëpitë, restorantet, kateringu dhe
dyqanet e shitjes me pakicë, si dhe mbetjet e ngjashme nga impiantet e
përpunimit të ushqimeve. Rreziku me i madh ekologjik nga mbetjet bio është
prodhimi i metanit, i cili llogaritet për rreth 3% të totalit të emetimeve të gazit në
BE-15 në 1995.

“Mbetje të ambalazheve” janë të gjitha ambalazhet ose materialet e tyre që
mbulohen nga përkufizimi i mbetjes në këtë ligj, me përjashtim të tepricave
që mbesin nga prodhimi i tyre.
“PCB/PCT” janë bifenilet e poliklorinuara,trifenilet e poliklorinuara,
monometil-tetraklorodifenil metani, mono-metil-dikloro-difenil metani,
monometil-dibromo-difenil metani dhe çdo përzierje që përmban cilëndo
nga substancat e përmendura më lart në masë mbi 0,005 për qind të peshës
së saj.Në Shqipëri zonat e ndotura me PCB janë Reparti i Riparimit të
Transformatorëve në Tiranë ku ndodhet edhe magazina qëndrore për të
gjithë transformatorët e dëmtuar që vijnë nga të gjitha rrethet e Shqipërisë
dhe Reparti i Rigjenerimit të vajit në Tiranë.Në këtë impiant shkon për
trajtim vaji që është zbrazur nga transformatorët e dëmtuar ose ka humbur
cilesitë e tij dhe më pas mbetjet e nxjerra nga rigjenerimi shkarkohen pa u
trajtuar në lumë ose në tokë.
‘’Llumi’’ vjen nga procesi i trajtimit të mbetjeve ujore. Per shkak të
proceseve fizike dhe kimike të përfshirë në trajtim, ka tendenca që në llum
të mbeten metale të rënda dhe të dobëta si dhe të gjehen përbërës organik
si viruse dhe baktere. Gjithsesi llumi përmban lënde ushqyese si azoti dhe
fosfori dhe lëndë organike që janë shumë të rëndësishme kur toka është e
varferuar ose objekt i erozionit. Lëndët organike dhe ato ushqyese janë dy
nga elementet kryesor që e bëjnë përhapjen e kesaj lloj mbetjeje si
fertilizues për tokën ose si një lëndë organike për tokën.

‘’Rrotat e vjetra’’ për prodhimin e rrotave të një kamioni konsumohet
mesatarisht 35 litër naftë. Pas 40.000 km udhëtim rrotat e makinës duhet të
zëvendësohen. Në këtë mënyrë në një vit dalin jashtë përdorimit me dhjetra
mijë rrota makine.Një djegie e pakontrolluar mund të shkaktojë prodhimin
në sasira të mëdha të lëndëve helmuese (p.sh dioksid squfuri), i cili mund të
formojë acidin sulfurik në mjedis. Për këtë arsye djegia e rrotave të
makinës që bëhej dikur në furrat e gëlqeres, për prodhimin e gëlqeres u
ndalua pasi ato shkaktonin shumë ndotje në mjedis.

‘’Bateritë’’ Të gjitha llojet e baterive, si ato të automjeteve, të orëvë, të
radiove, etj përmbajnë metale të rënda si plumbi, kadmiumi, dhe zhivë.
Gjatë djegies apo gjatë kohës që bateritë qëndrojnë në vëndet e hedhura,
metalet e rënda që ndodhen në bateritë depërtojnë në zinxhirët ushqimorë
natyror dhe më pas në trupin e njeriut. Këto metale depozitohen në indin
dhjamor,por dhe në organe të tjera duke shkaktuar çrregullime të mëdha,
por që mund të shkaktojnë edhe vdekjen e njeriut.Në vëndin tonë ato
përzihen me mbetjet e tjera nuk ka seleksionim të vecantë të tyre. Dëmet
shëndetsore që shkaktojnë metalet e rënda:
1-Kadmiumi shkakton dëmtime të veshkave e zbutjen e kockave.
2-Plumbi shkakton dëmtime të gjakut, sistemit nervor dhe të organeve
tretëse.

Ndotësit organikë të qëndrueshëm ose Pesticidet.
Janë nëntë pesticide :
Alidrin,dieldrin,DDT,endrin,mireks,toksafen(melipaks),klordan,heksakloran dhe lindani
cili është prodhuar në ndërmarrjen kimike Durrës.Në vitin 2002 u asgjesuan nga
Shqipëria të gjitha pesticidet stok të depove të sektorit të bujqësisë në Gjermani.
Nga inventari i kryer në vitin 2005 ka rezultuar se në Shqipëri nuk ka më pesticide të ketij
grupi.Kontigjenti i rreth 3 ton DDT dhe heksakloran/lindan te cilat kane qënë të
pranishme në depot e Ministrisë së Shëndetësisë ,janë riambalizhuar dhe largimi nga
Shqipëria i pesticideve dhe i kimikateve të tjera nga Bishti i pallës .

Foto e landfill-it të Sharrës.

Administrimi i Mbetjeve në Shqipëri.
Administrimi i mbetjeve në Shqipëri është në një nivel shumë të ulët. Me
sisteme për grumbullimin e mbetjeve të ngurta janë pajisur vetëm qytetet,
por jo zonat rurale. Praktikohet shumë pak riciklimi. Kryesisht mbetjet
asgjësohen në vënd grumbullimet e mbetjeve. Me disa përjashtime te vogla
(landfill-et e Sharrës dhe Bushatit) nuk ka vënddepozitime të tjera të
planifikuara siç duhet. Nuk ka sisteme grumbullimi në zonat rurale dhe
qytetet e vogla. Pjesa më e madhe e mbetjeve të këtyre zonave depozitohen
nëpër lumenjë ose në anë të rrugëve të cilat transportohen nga ujërat dhe në
ketë mënyrë zhvendosen në një pjesë tjetër tokë dhe në fund në rrjedhat
ujore. Nuk ka një sistem të sigurtë për administrimin e mbetjeve të
rrezikshme (atyre të prodhuara nga industritë dhe ato shtëpiake). Sistemi i
menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme është shumë i dobët dhe pjesa më e
madhe e grumbullimit të mbetjeve kryhet nga sektori privat gjithashtu edhe
impiantet e riciklimit janë në pronësi të sektorit privat.Shumica e ujrave
industriale dhe ujrat e zeza urbane shkarkohen në liqene ,lumenjë,dete gjë
që sjell problematika në ekosistemet ujore,dhe nxisin rritjen e fitoplanktonit
në ujra duke shkaktuar uljen e oksigjenit të tretur, një përbërës mjaft i
rëndësishëm i gjallesave ujore.

1-‘’ Djegia e mbetjeve të rrezikshme’’në Shqipëri.
Në shqipëri djegia e mbetjeve të rrezikshme bëhet me këto teknologji:
1-incenerator ose 2-krematorium.
Konkretisht bëhet djegia e kafsheve,djegia e mbeturinve të ndryshme dhe djegia e
mbetjeve spitalore.
Përshkrimi i kësaj teknologjie:
Për sa i perket rasteve ku kemi ngordhje të papritur të shpendëve ,ashtu sic është
paraqitur në figurën më poshtë , ku është bërë istalimi i një krematorium me
kapacitet 45 kg.Furra e kësaj teknologjie punon me gaz,duke shmangur përdorimin
e solarit që shpesh herë mund të jetë i pasur me gazra të dëmshëm.Furra është e
pajisur me sistem aspirimi ,në dalje të secilit jane vendosur filtra kapës të gazeve të
dëmshëm (Nox,Cox,Sox),duke mos lejuar shkarkimin e tyre në atmosferë .Filtrat do
të ndërrohen periodikisht sipas manualit të përdorimit .Krematoriumi do të
montohet gjatë fazës ndërtimore .

Nga djegia e mbetjeve të rrezikshme përfitohet:
1-higjena e cila zvogëlon mundësinë për përhapjen e sëmundjeve infektive dhe largonë brejtës
dhe dëmtues të tjerë,
2-gjithashtu përfitohet gazi karbonik i cili mblidhet nga oxhaku i inceneratorit. Ky gaz, pas
përpunimit, mund të shitet si gaz djegës për nevoja industriale dhe shtëpiake.
Nga djegia e tyre evidentojmë ,emetime gazesh të rrezikshme për shendetin e njeriut, si:
COx, NOx, Sox, mbetje karbonike (gjithmonë në rastet e keqmenaxhimeve).
Efektet negative të furrave janë :
1.Furrat e djegies emetojnë ndotës toksikë të ajrit
Një furrë djegëse e mbeturinave mjekësore lëshon në ajër një mori të gjerë ndotësish, duke
përfshirë dioksinat dhe furanët, metale (të tilla si plumbi, mërkuri, dhe kadmiumi), agjentë të
ngurtë, të lirë, grimcorë, gaze acide (hidrogjeni klorik dhe dioksid squfuri), monoksid
karboni, dhe oksid azoti. Këto emisione kanë pasoja serioze negative mbi sigurinë e
punonjësve, shëndetin publik dhe mjedisin. Dioksinat, janë të lidhura ngushtë me shkaktimin
e kancerit, çrregullimeve në sistemin imun, diabetit, defekteve tek të sapolindurit, dhe efekte
të tjera shëndetësore. Furrat e djegies të mbeturinave mjekësore janë një burim kryesor i
çlirimit të dioksinës dhe mërkurit në mjedis.

2.Hiri i furrave djegëse është potencialisht i rrezikshëm
Hiri i mbetur në fund të një furre djegëse pas procesit të djegies përmban
shpesh metale të rënda, që mund të kullojnë jashtë. Dioksinat dhe furanet
gjithashtu mund të gjenden në pjesën e poshtme të hirit. Në shtetet, ku
është djegur mbeturina me nivel të ulët radioaktiv, mbeturina në formë hiri
mundet gjithashtu të përmbajnë izotope radioaktive. TCLP (Toxicity
characteristic leaching procedure) është një procedurë testimi, gjatë të cilës
një ekstrakt prej 100 gram kampion hiri testohet për 40 substanca toksike;
në qoftë se analizat tregojnë se një nga substancat është e pranishme në një
përqendrim më të lartë se ajo e specifikuar në përfundime, hiri konsiderohet
si mbeturinë e rrezikshme.Asgjësimi i mbeturinave të rrezikshme është
subjekt i rregullores të Aktit të Konservimit dhe Rimëkëmbjes të Burimeve
,RCRA (Resource Conservation and Recovery Act). Megjithatë, është për
tu vënë në dukje, se TCLP teston vetëm për një numër të kufizuar të
substancave toksike dhe zhvillohet në një kampion shumë të vogël, që
mund të mos jetë përfaqësuese e gjithë brezit të hirit në fund. TCLP përdor
një procedurë ekstraktimi, që nuk riprodhon sodë kaustike natyrore me afat
të gjatë skadimi siç ndodh në tokë.

Për më tepër, jo çdo brez hiri është testuar. Për shkak të
materialeve të ndryshme, që përmbajnë mbeturinat
mjekësore, rezultati i përbërjes së hirit do të ndryshojë
konsiderueshëm dhe disa institucione ende testojnë
përmbajtjen e hirit vetëm një herë në vit apo vetëm një
herë.Vrazhda e hirit fluturues (hiri, që përhapet në ajër dhe
shkarkohet në trungun e oxhakut të furrës së djegies)
përmban metale të rënda, dioksina, furane, dhe kimikate të
tjera toksike, që kondensohen në sipërfaqen e hirit. Edhe
kur vrazhda e hirit fluturues largohet nga oxhaku i furrës së
djegies nga mekanizma të kontrollit të ndotjes, përkatësisht
nga filtra pëlhurë, materialet toksike mbeten të
përqendruara në tërësinë e filtrit dhe duhet të trajtohen si
mbeturinë e rrezikshme.

2-Teknologjitë që përdoren për ‘’mbetjet e rrezikshme spitalore’’ në vëndin
tonë.
Teknologjia që përdoret është teknologji tërësisht bashkëkohore, ajo që përdoret në
tërë spitalet më të mira europiane. Mbeturinat e trajtuara këtu bëhen 100 % të
padëmshme, dhe ato shëndrrohen në mbeturina të zakonshme urbane pa u bërë
rrezik infeksionesh.Autoklava e re brënda 40 minutave trajton rreth 60 kg mbetje të
rrezikshme spitalore. Cdo ditë QSUT ka përafërsisht rreth 2554 kg mbetje spitalore,
nga të cilat 15% e tyre janë mbetje të rrezikshme dhe infektive.
Fig.1.Mbetjet spitalore
Fig.2. Autokllava që bën përpunimin e mbetjeve spitalore në spitalin e “Nën
Terezës”.

Trajtimi i mbetjve spitalore bëhet në dy faza :
Faza I.Instalimi i impjantit Newster 10,me kapacitet 30-40 kg/orë
Instalimi i impjantit të parë Newster 10,arrin një kapacitet 30-40 kg/orë ose 20,000
kg/muaj.Ofrimi i shërbimit të trajtimit të mbetjeve spitalore që përfshinë:
a.Konsulencë për menaxhimin e mbetjeve spitalore ,sipas katalogut shqiptar dhe
europian ,siseleksionohen ato nga pjesa tjetër ,si magazinohen personat përgjegjës etj.
b.Kontenierët plastikë për seleksionimin dhe magazinimin e mbetjeve spitalore :
Kontinierët plastikë ,me mbyllje hermetike ,për mbetjet spitalore me dimensione :3-6L;
20L; 40L;60L;(sipas standarteve CE).Kontenitorët plastikë shoqerohen me qese
plastike,për mbetjet spitalore .

c.Transporti nga vëndi i prodhimit në qëndrën e trjatimit ;transporti i mbetjeve
spitalore me rrezik infektiv kryhet me automjete të dedikuara
d.Trajtim (sterilizim) është procesi i cili bën të mundur njëkohesisht
:Sterilizim-Modifikim fizik -dehidratim-reduktim të vëllimit –reduktim të
peshës
e.Depozitim të materialit pas trajtimit ,pranë land fillit të sharrës .Materili pas
trajtimit (sterilizimit)është material steril i asimilueshëm me urbanet ,materiali
depozitohet në sharrë
f.Dokumentim të proceseve ,që nga moment i tërheqjes së mbetjeve spitalore
dhe deri në përfundim të depozitimit të materialit steril ne sharre ,ka një
dekumentacion që e shoqëron.

Faza II. Rritje e kapacitetit të trajtimit,brënda vitit 2014
-Instalimet e impjantit Newster 50,arrin një kapacitet 70-80 kg/orë ,ose
41,000 kg/muaj,me këtë impjant kapaciteti i trajtimit ditor do të arrijë rreth
200kg/dite ,dhe një kapacitet prej rreth 62,400 kg/muaj.
-Instalimi i Sterilbox,larje dhe sterilizim i kontenitorëve plastike nga
20/40/60(sistem me rreze UV)
Përshkrimi i teknologjisë Newster . Sterilizatorët Newster janë pajisje me
nivel të lartë automatizimi ,dhe gjithashtu të projektuara posacërisht për
subjekte spitalore me rrezik infektiv, duke i transformuar në mbetje të
asimilueshme me ato urbanet(kodi CER 200301) ose lëndë e djegeshme
derivate i mbetjeve (kodi CER 191210).
Rezultati i arritur nga ky proces është një material në forëm grimcash që
nuk njihet,i dihidratuar ,me volum të reduktuar (rreth 75%) dhe peshë
(25/40%) në varësi të përmbajtjes së lagështirës në mbetjet e pa trajtuara
).Kapaciteti i trajtimit të mbetjeve nga sterilizuesit Newster janë :
-Newster 10, trajton(sterilizon) 15-20 kg/cikël ,me një kohëzgjatje prej 30
min për cdo cikël sterilizimi,dhe një total prej 30-40 kg/orë.
-Newster 50,trajton(sterilizon 35-45 kg/cikël,me një kohëzgjatje prej 30
min për cdo cikël sterilizimi,dhe një total prej 35-45 kg/orë.

Pajisjet janë kompakte,lehtësisht e transportueshme dhe mund të instalohen
në ambjente konvencionale edhe të dimensioneve të vogla ,por të pajisura
me sistem ajrimi dhe sistem elektrikë të përshtatshme me fuqinë e
kërkuar.Sterilizatorët Newster janë rezultat i një kërkimi të avancuar ,që ka
zhvilluar cdo detajë teknik të sistemit ,duke i dhënë vëmëndje të vecantë
kushteve ekonomike optimale,për të arritur kosto të pranueshme në blerjen
e impjantit ,si dhe në menaxhimin e tij .Rezulton gjithashtu një progres i
lartë për sa i përket sigurisë,transportit për trajtimin final të mbetjeve
urbane .Gjithcka me dokumentacion të regjistruar automatikisht nga
impjanti në cdo fazë të ciklit të sterilizimit,duke i dhënë mundësi personave
përgjegjës përpara ,ligjit,të ndërhyjnë në bazë të ligjeve në fuqi.

Fig.teknologjia Newster.

Instalim impjantit Newster 10.

Instalim i impjantit Newster 50.
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PROCESI TEKNOLOGJIK I NEWSTER
Sterilizuesi Newster,janë realizuar për të ruajtur Mbetjet Spitalore me rrezik
infektiv nëpërmjet presionit atmosferik me temperaturë të lartë,në ambient
të lagësht,sic duket edhe nga skema në vazhdim:

Procesi i sterilizimit
Duke mundësuar njëkohesisht:Sterilizim-Modifikim fizik -Dihidratim-Reduktim të
vëllimit -Reduktim të peshës.Cikli i trajtimit ka një kohë -zgjatje prej 30 minuta dhe
zhvillohet automatikisht në fazat si më poshtë :
1.Mbetjet vendosen në dhomën e sterilizimit ,mbyllet kapaku dhe fillohet trajtimi
duke shtypur një buton
2.Rotori fillon të xhirojë me ngadalë duke filluar të grijë materialin,dhe perkon
njëkohësisht me rritjen e temperaturës
3.Rotorit i ndryshon shpejtësia,temperatura fillon të rritet shpejt dhe njëkohësisht
produkti grihet imët
4.Kur temperatura arrin 96-100˚rritja e saj pëson një ngadalsim derisa uji i
pranishëm në mbetjet të avullojë tërësisht.
5.Kur uji ka avulluar tërësisht ,temperatura fillon të rritet me shpejtësi deri në150 ˚.
6.Masa e materialit lagët përsëri me sprucime uji,e mjaftueshme për të arritur një
temperaturë prej 95˚.
7.Cikli i sterilizimit ka përfunduar .Produkti nëpërmjet sistemit pneumatik
shkarkohet në koshin e mbledhjes.
Avujt që lirohen per avullimin e lëngjeve trajtohen në një grup filtrash të përbërë
nga një filtër

absolut dhe katër filtra me karbon aktiv.Uji dhe gazrat e kondensueshëm
me parametra sipas limiteve që parashikon ligji në fuqi shkarkohen në
sistemin e kanalizimeve.Gjatë procesit ,si rrjedhojë e temperaturës së lartë
,materialet plastike dhe mbetjet transformohen tërësisht në grimca të vogla
me ngjyrë homogjene gri-kafe.Aparaturat dhe komponentët duhet të
përdoren vetëm për trajtim të mbetjeve spitalore të ngurta ,që përmbajne
lagështirë ,të kontaminuara potencialisht me mikroorganizma patogjenë,me
prejadheje spitalore , nga laboratorë, dhe qëndra kërkimi mjekesor ,studio
mjekësore,struktura për dializen,reparte të sëmundjeve infektive,etj...Sic
janë specifikuar në vijim:

Tipologjitë e mbetjeve spitalore:

Fig .Mbetje të ndryshme spitalore.

Impianti nuk është i përshtatshëm për trajtimin e :
1.kontenitorët gazi dhe bombola në përgjithësi
2.produkte kimike
3.materiale të ndezshme
4.materiale eksplozivë
5.materiale radioaktive
6.gurë
7.trupa druri të fortë me madhësi më të madhe se 100 gr
8.materiale të ngjashme me precedentët
Përshkrimi teorik i ciklit newester.
Cikli automatik mund të paraqitet nëpërmjet grafikut më poshtë:

Sic duket në grafik cikli është formuar nga fazat e mëposhtme:
Faza I.Ngarkimi dhe ngrohja e materialit
Faza II. Avullimi i lëngjeve
Faza III. Ringrohje dhe sterilizim
Faza IV. Ftohje
Faza V. Shkarkimi i materialit të sterilizuar
Impjanti kompleton të gjithë ciklin në menyrë tërësisht automatike duke kërkuar
praninë e operatorit vetëm në fazën e ngarkimit të materialit.
Impjanti kryen këto funksione :
1.Fillim cikli.Fillon motori në shpejtësi të ulët ,fillon aspirimi i filtrave ,funksionim i
pompës së hipokloritit për 60 sekonda dhe ndezja e rezistencave .
2.Në 60˚C hapet elektrovalvula e përgjitheshme e ujit dhe uji fillon të rrjedhe në
brëndesi të kolonave të uljes së temperaturës.Në këtë temperaturë ajri që del nga dhoma
e trajtimit është shumë i nxehtë për filtrate e karbonit ,gjë që do të provokonte
ezaurimin e karbonit në një kohë të shkurtër.Për këtë arsye është e nevojshme ftohja e
avujve që dalin nga dhoma e trajtimit.
3.Pas 4 minutave nga fillimi i ciklit (kjo vlerë mund të variojë nga softwere)
Materiali është i grirë ,impianti kalon nga shpejtësia e ulët në shpejtësi të lartë.
4.Me arritjen e 90 ˚C ndodh një injektim i dytë i hipokloritit në dhomën e trajtmit
5.Në 100˚C fillon faza e avullimit të ujit që përmban materiali.Deri sa uji të avullojë totalisht
temperatura nuk rritet
6.Në 120˚C fiken rezistencat

7.Me arritjen në 150˚C materiali është sterilizuar ,fillon faza e fundit e
ciklit .Materiali nuk mund të shkarkohet me këtë temperature pasi në të
kundërt do të digjte qesen ,fillon keshtu faza e ftohjes.Rotori ngadalson dhe
kalon nga shpejtësia e lartë në shpejtësi të ulët dhe sprucohet ujë në
dhomën e trajtimit.
8.Me arritjen e 95 ˚C materiali mund të shkarkohet ,pasi kemi pritur 30
sekonda deri sa te gjejë avuj brënda dhomës së trajtimit të dalin nëpërmjet
filtrit dhe jo nga goja e shkarkimit .
9.Hapet goja e shkarkimit automatikisht dhe fillon shkarkimi i materialit
10.Pas dy minutave të shkarkimit të materialit cikli ka përfunduar
Përshkrimi i komandave.

Paneli operator

Paneli operator

Funksionimi normal i impiantit arrihet në modalitet automatik,të gjitha
operacionet që përmbushen nga impianti gjatë ciklit komadohen nga
PLC:Program është i karikuar në fabrikë dhe ruhet në një skedë special
EPROM në brëndësi të PLC.Vetëm personel i autorizuar që njeh paswordet
mund të kryej modifikimet në vlerat e istaluara në fabrikë.

Temperaturë e brëndshme e dhomës së trajtimit
Kjo faqe lejon njohjen e temperaturës brënda dhomës së trajtimit .Kur temperatura
është nën 40˚C nuk paraqitet në ekran.

Ndezja dhe fikja
Për të ndezur impiantin jepet tension kuadrit elektrik duke spostuar levën e
ndarësit të përgjithshëm të linjës në pozicion vertikal indikuar me ‘’I’’ose me “ON”.

Teknologjia Ecodas gjithashtu është një teknologji e re në Shqipëri dhe në
nivele bashkohore e cila merret me trajtimin e mbetjeve spitalore të
rrezikshme.
Ecodas kombinon procesin e bluarjes me avull i injektuar direkt dhe me një presion
shumë të lartë për të arrirë një sterilizim komplet me anë të avullit të ngrohur të
materialeve të infektuara. Mbetja finale e trajtuar është e padëmshme dhe e sigurtë
për tu administruar si mbetje urbane. Lënda e parë që ky impiant përdor është uji,
në formën e avullit dhe energjia elektrike, pra e padëmshme për ambientin.
Specifikimet teknike
Karakteristikat e kësaj teknologjie :
Përmasat: (LxWxH) 220 x250x330 cm
Pesha e transportit :2000 kg
Pesha maksimale kur është mbushur me ujë. Për një test të veçantë hidraulike :3100
kg
Presioni i avullit:8 bar
Presion i avullit lëvizës:170 kg/h
Kondesimi ajrorë :6 bar
Elektriciteti 380 V/3 faza për mbrojtjen e sistemit të lëngët :14kW

Karakteristikat operative
Koha mesatare : 30 min
Procesi përfshin kapacitetin: prej 350 litra
Densiteti mesatar i mbeturinave: 100 - 150 kg/m3
Pesha mesatare e procesit: 35 - 53 kg/cikli, 77 - 117 lb/cikli
Aktiviteti mikrobial: 8 log10
Volumi i mbeturinave të reduktuara:80 %
Konsumi / Cikli
Presioni i avullit: 15 Kg
Elektriciteti: 1,7 kW
Uji :25 litra
Figurat e teknologjisë Ecodas.

Përfitimet
1-Gjenerojnë kursime të konsiderueshme
2-Mbanë kontrollin e të gjith operacioneve të përpunimit
3-Tregu i shfuqizuar i varferisë
4-Ulja e magazinimit të mbetjeve dhe eliminimi i kostos së transportit.
5-Ulja e monitorimit, etiketimit, printimeve dhe shpenzimet e paketimeve.
6-Përmiresimi i procesit të trajtimit dhe minimizimi i ndarjeve
7-Lehtesim nga përmbushja e disa politikave dhe standarteve.
8-Përmisimi i mbetjeve mjeksore dhe trajtimi me eficencë i llojeve të ndryshme të
mbetjeve (prerëse, etj..)
9-Integrimi dhe kombinimi i shumëfishtë në nje zgjidhje të thjeshtë
10-Eliminimi i përgjegjësise së rrezikut dhe përputhja me të gjitha rregullat.
11-Reagim i menjëhershëm për kundërveprim në kërkesat dhe potencialet e
trajtuara.

TEKNIKAT ME TE MIRA TE DISPONUESHME NE BOTE
Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme është një proces i cili ndryshon strukturen biologjike, kimike
apo karakterin fizik të mbeturinave të tilla, që nuk paraqesin rrezik për mjedisin. Gjate trajtimit,
mund të pervetesojme energji ose materiale nga mbeturinat, te cilat i bëjmë më pak të rrezikshme
ose më pak te dëmshme. Per pasoje, mbeturinat jane me të sigurta per tu transportuar dhe
shkatërruar. Metoda me e zakonshme e trajtimit eshte ajo qe realizohet nëpërmjet procesit te
djegies. Mbetjet e rrezikshme perpara se te trajtohen, hidhen dhe ruhen ne konteniere, tanke, si
dhe ne ndertesa te vecanta per depozitimin e mbeturinave, ku mbahen per një periudhë të
përkohshme, para se ato te trajtohen. Kontenieret jane pajisje te lëvizshme në të cilën, mbetjet e
rrezikshme mund të ruhen para trajtimit. Grumbullimi i mbeturinave perdoret per t’i magazinuar
ato para se te trajtohen. Ato perbehen nga nje sistem mbrojtes per te eliminuar kontaminimin e
ujerave nentokesore dhe mbetjeve te tjera. Tanke janë pajisje të palëvizshme, te ndertuara nga
material celiku, për të trajtuar apo ruajtur mbetjet e rrezikshme. Djegia e mbetjeve ne
krematoriume eshte nje tjeter zgjedhje, e preferuar nga vendet e zhvilluara e sidomos Japonia,
Singapori dhe Tajvani. Ne Europe perdoren zakonisht trajtimi i mbeturinave te rrezikshme me
temperature shume te larte, perdorimi i furrave te cimentos. Më i zakonshëm që përdoret
teknologjia për djegien e mbetjeve të rrezikshme është furrë rrotulluese .

Furrë rrotulluese perdoret gjeresisht ne forma te ndryshme si të ngurta, të
lëngshme, xhel, realizohet djegia e plote e lendeve te rrezikshme. Xhiro te uleta
kosto e larte.
Krevati Fluid ben përzierjen e plote te mbeturinave dhe ajrit me djegie, shpesh
aplikohet në llumrat, ne lendet e ngurta. Makineria eshte e ndertuar nga material
hekuri. Në përgjithësi përdoret ne peshore, trajton mbeturina heterogjene pa
përgatitje. Është jo e përshtatshme për pluhurat. Para trajtimit behet ndarja me ane
te pjeseve metalike.

Djegia e mbeturinave te ndryshme.
Kremetori eshte i tipit I8-10 është një zgjedhje ideale dhe me kosto efektive për
sasi të ulëta te djegies se mbeturinave. Sistemi ofron djegien e mbeturinave shpejtë
me normat e konsumit të karburantit të ulët.

Kremator i tipit I8-10.

Fotote teknologjise te djegies se mbeturinave te tipi I8-10

Modeli I8-10 Kremetori i djegies se pergjithshme
Specifikime Te Pergjithshme
Kapaciteti 50kg (0.10 m3)
Norma e djegies 15kg/h
Gjatesia(mm) 735
Gjeresi(mm) 500
Lartesia(mm) 1960
Pesha(kg )300
Dhoma e mesme :ska
Koha e ruajtjes se gazit :N/AKarburantNafte ose gaz
Furnizimi me energji elektrike per kontrollin e kontinjerit :220V 50Hz faza e vetme

Modeli I8M-15 Kremetor mbeturinave mjekësore I8M-15 është krematoriumi me i vogel
mbeturinave mjekësore, i cili është ideale për objektet mjekësore dhe mbeturinat farmaceutike.
Për shkak të dizajnit të tij kompakt kryhet nje process i shpejt.Modeli gjithashtu shërben si një
zgjedhje me te mire për kërkesat e djegies emergjente.

Specifikime teknike.
Kapaciteti 50 (0.13 m3)
Norma e djegies :20kg/h
Gjatesia(mm)700
Gjeresia(mm)700
Lartesi (mm)2200
Pesha (kg)400
Dhoma e mesme po
Koha e ruajtjes se gazit1 Sekond
Karburanti:Nafte ose gaz
Furnizimi me energji elektrike per kontrollin e kontinjerit:220V 50Hz faze e vetme
Modeli I8M-15 sherben per djegien e mbeturinave , eshte ideale per te djegur mbeturinat e vogla
mjekesore dhe mbetjet farmaceutike. Për shkak të dizajnit të tij kompakt dhe te shpejte , modeli
gjithashtu shërben si një zgjedhje e mire për kërkesat e djegies emergjente.
Modeli I8M-60 I djegies se mbeturinave mjekesore
Ky impjant eshte me i popullarizuar per djegien e mbeturinave mjekesore , deri ne vazhdimin e
mbushjes se tij dhe deri ne furnizimin e tij me karburant ,ne I8M-60 arrine 100% ne faqen plotesuar
me mbledhjen elektrike dhe punimin e tubit. Revolucioni cilindrik me nje dhome me dizajn te
dyfishte e cila siguron standarte te nje shkaterrimi te larte te mbetjeve mjekesore me mbajtjen e
gazit 2 sekonda .

Specifikime teknike:
Kapaciteti : 250kg (0.57 m3)
Normat e djegies :60kg/h
Gjatesia (mm) :2000
Gjeresia (mm) :1100
Lartesia (mm) :3500
Pasha (kg): 1850
Dhome e mesme :po
Koha e ruajtjes se gazit :2 Sekonda
Karburanti :Nafte ose gaz
Furnizimi me energji elektrike per kontrollin e kontinjerit :220V 50Hz faze e vetme
Modeli I8M-120 I djegies se mbeturinave mjekesore
Modeli I8M-120 eshte e destinuar per djegjen e tipit IV per mbeturinat patologjike dhe
infektive dhe të ndotura "qese të kuqe," veshje kirurgjikale, mbeturina plastike dhe mbetje te
tjera.nese ju jeni duke paguar nje tarife te larte per depozitimin e mbeturinave eshte koha te
marrim ne konsiderate djegien alternative.

Specifikime teknike:
Kapaciteti : 300kg (1.25 m3)
Normat e djegies :100kg/h
Gjatesia (mm) :2300
Gjeresia (mm) :1220
Laresia (mm) :8000
Pesha (kg) :5000
Dhomat e mesme :po
Koha e ruajtjes se gazit :2 Sekonada
Karburanti :Nafte ose gaz
Furnizimi me energji elektrike per kontrollin e kontinjerit :220V 50Hz

Nje teknologji per perpunimin e mbetjeve te rrezikshme eshte teknologjia
Tetronik.
Kjo teknologji nuk ka të bëjë me djegien e drejtpërdrejtë të një karburanti për të
gjeneruar ngrohje. Ajo konsiderohet të jetë një burim i pastër ngrohjeje. Si
gjenerues i nxehtësisë intensive, plazma gjithashtu lëshon nivele të larta të dritës, e
cila ndihmon në shkatërrimin e shpejtë të komponimeve organike. Për shkak të
natyrës së tij kompakte dhe të kontrollueshme, sistemet plazma Tetronics ofrojnë
mundësi unike për përpunim industrial. Plazma është një nga më të pastrat
teknologji atmosferike të përpunimit termik në dispozicion. Ajo lejon sistemet
Tetronics për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme dhe industriale organike dhe
inorganike. Teknologjia plazma është gjithashtu efektive në proceset e produkteve
metalike, duke gjeneruar një normë më të lartë teknike të rimëkëmbjes se
teknologjitë alternative. Kjo teknologji përdoret për të përmirësuar cilësinë e
materialeve që i nënshtrohen trajtimit. Teknologjia Tetronik plazma diellore tani ka
arritur statusin e plotë të licensimit operacional, pas përfundimit me sukses të testit
përfundimtar, Pranimit (FAT). Perpunon deri në 1850 ton në vit te mbetjeve te
rrezikshme. Tetronik International kanë më shumë se 50 vjet përvojë globale në
aplikimin e teknologjisë plazma, e cila perfaqeson nivelet më të larta të shkatërrimit
të mbeturinave të rrezikshme. Teknologjia Plasma Arc ofron një zgjidhje të sigurtë
për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme. Ajo realizohet duke përdorur
temperaturat të larta, të cilat bëjnë lehtësisht shkrirjen, e më pas, gjithcka
shndërrohet në gaz apo avuj.

1. Kjo teknologji ben te mundur transformimin e mbeturinave të rrezikshme dhe
mbeturinave industriale në produkte të sigurta për mjedisin ndërtimit.
2. Ben vecimin e metaleve te çmuara nga mbeturinat e tjera.
3. Nga mbetjet e mbeturinave te perpunuara perftojme energji.
4. Ben stabilizimin dhe reduktimin e vëllimit të mbetjeve radioaktive.
5. Përmirëson e cilësine dhe efikasitetin e çeliku, titanit.

Perfitimet mjedisore nga trajtimi i mbetjeve te rrezikshme.
Riciklimi i mbeturinave të rrezikshme, është një mënyrë për të rimarrë materiale që
mund të përdoren përsëri në prodhim. Ai kursen energji, menjanon rrjedhjen e
lendeve kimike helmuese në atmosferë, ujë, ose tokë, që do të thotë se mjedisi
mbetet një vend i pastër dhe më i sigurtë për shendetin.
1. Me riciklimin e mbeturinave të rrezikshme, reduktohet volumi i mbetjeve që
duhet të trajtohen dhe asgjësohen.
2. Riciklimi gjithashtu mund të zvogëlojë emetimet e gazeve serë (GHGs).
3. Kur mbeturinat e rrezikshme riciklohen, harxhohet më pak energji, e cila është e
nevojshme për nxjerrjen, transportin, si dhe per t’i kthyer ato mbetje ne produkte te
riciklueshme
4. Harxhojme më pak lëndë djegëse fosile, e më pak dioksid karboni, pasi gjithcka
emetohet në atmosferë. Emetimet e ndotësve të tjerë të ajrit mund të reduktohen
shumë, duke perdorur teknologji te mira per riciklimin e mbeturinave të
rrezikshme.
5.Përfitimet ekonomike: Riciklimi i mbetjeve të rrezikshme mund të rrisë
efikasitetin e prodhimit dhe zvogëlon shpenzimet që lidhen me blerjen e lëndëve të
para dhe të menaxhimit të mbeturinave.
6.Nga riciklimi i materialeve të rrezikshme, një biznes mund të jetë në gjendje për të
eliminuar gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme.

Shqipëria në ambicjen e saj për tu bërë pjesë e Bashkimit Europian, natyrisht që ka
përqëndruar një vëmendje të posacme ndaj mbeturinave të rrezikshme dhe pasojave që
ato krijojnë në mjedis dhe shëndetin e popullatës. Vitet e fundit, strategjitë për të
shkatërruar rrezikun e këtyre mbetjeve problematike, e më pas për të pretenduar për
riciklimin e tyre, nuk shihen më si utopi dhe e pamundur. Pavarësisht mungesave në
teknologji, është fakt se gradualisht Shqipëria, nëpërmjet përshtatjes së modeleve që
mbërrijnë nga Europa, është e aftë të realizojë vetë procese të ngjashme, të cilat kanë në
bazë, asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme. Metodat me djegie, nuk kanë përse mbeten e
vetmja mënyrë për asgjesimin e këtyre mbetjeve. Njëkohësisht, amortizimi i pajisjeve që
shkatërrojnë këto mbetje në temperatura të larta, mund të komplikojë misionin e
asgjesimit të tyre. Ndaj krahas vëmendjes që djegia e këtyre mbetjeve të bëhet në
landfille të mirëfillta, në distanca të llogaritura mirë me qendrat e banuara, nuk duhen
nëglizhuar edhe kushtet teknologjike, apo ato të krematoriumeve që realizojnë, për
shembull djegiet e mbeturinave spitalore. Legjislacioni shqiptar, i cili ka pësuar
modifikime, shtesa dhe përshtatje, me kalimin e viteve, e ka të përcaktuar qartë dëmin që
mund të pësojmë të gjithë, nëse nuk trajtojmë sipas parametrave shkencorë dhe striktë,
këto lloj mbetjesh.

Është fakt që këto mbeturina, qofshin kimike, teknologjike e spitalore,
mund të ndikojnë fort në shëndetin tonë. Vetë faktori kohë të imponon që të
tregohesh reaktiv dhe i sakte, në trajtimin e këtyre mbetjeve. Nëpërmjet
investimeve direkt në teknologji, ose nëpërmjet marrëveshjeve me shtetet e
tjera të Europës, edhe në Shqipëri mund të vijnë teknologji specifike si ato
që përmendëm më sipër, të cilat mund të zgjidhin për disa kohë, këtë
problem. Disa shtete të rajonit të Ballkanit, kanë përshtatur teknologji të
vendeve të BE-së, të cilat nuk i kanë marrë në gjendje “fabrike”, pra kanë
qenë të përdorura, por kanë shërbyer si start i mirë, për të vendosur një
themel të fortë në aplikimin e teknikave modern të asgjësimit dhe riciklimit
të mbetjeve të rrezikshme. Këto shembuj mund të ndiqen edhe nga vendi
ynë, derisa të sigurohen buxhete të mjaftueshme, për të blerë teknologji si
ato që përmendëm në këtë material, të cilat do të zgjidhnin në mënyrë
përfundimtare, problemin e mbetjeve të rrezikshme në Shqipëri.

Mbroni mjedisin "Ne nuk mund të kemi një shoqëri
nëse,shkatërrojmë mjedisin."

