“ NDOTJET QË VIJNË NGA HIDROKARBURET”

Cfarë janë hidrokarburet ?
Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimisë organike, dhe
janë komponime të përbëra prej dy komponentësh
kryesorë të karbonit dhe hidrogjenit. Hidrokarburet janë
burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje
e frutave , karotës në përbërjen e vajit të bimëve të larta,
po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazit
nëntokësor.

Si bëhet ndarja e hidrokarbureve?
Kjo nënkupton ndarjen e hidrokarbureve sipas mënyrës së lidhjes së
atomeve të karbonit.Sipas kësaj,hidrokarburet ndahen në dy grupe më
të mëdha:
1.hidrokarbure aciklike ose alifatike dhe
2.hidrokarbure ciklike ose unazore.
Te hidrokarburet aciklike atomet e karbonit janë të lidhura në vargje
karbonike të hapura. Më tutje hidrokarburet aciklike mund të ndahen
në:
a) të ngopura
b) të pangopura

1.Hidrokarburet aciklike të ngopura më herët janë emërtuar
edhe si parafinë, ndërsa kohëve të fundit sipas rekomandimeve të
IUPAC-ut, quhen alkane. Pra, alkanet janë hidrokarbure aciklike,
molekulat e të cilave përbëhen prej vargjeve të tilla karbonike, ku të
gjitha lidhjet kimike kovalente karbon-karbon janë njëfishe.
2. Hidrokarburet e pangopura aciklike në molekulat e tyre,
përveç lidhjes kovalente njëfishe karbon-karbon, përmbajnë edhe
lidhje kovalente dyfishe ose trefishe. Sipas IUPC-ut të parat quhen
alkene (më herët janë quajtur olefine), ndërsa të dytat quhen alkine
(më herët janë quajtur acetilene).

Skema.Ndarja e hidrokarbureve.

Hidrokarburet aromatike. Ky grup i hidrokarbureve është emërtuar
kështu për shkak të erës (aromës) që është karakteristikë e
përfaqësuesve të parë të njohur. Më vonë është zbuluar që shumica e
substancave që i takon këtij grupi për nga struktura dhe vetitë kimike
të tyre nuk kanë erë (aromë) por emri i tyre ka ngelur.

Nafta, sikurse qymyri edhe nafta është quajtur karburant fosil. Nafta
është lëng i trashë si vaji,me ngjyrë të errët dhe erë karakteristike,si
erë hudhre.Nafta për nga përbërja e saj kimike, praktikisht ndryshon,
jo vetëm ndërmjet lokaliteteve të ndryshme, por edhe brënda shtresave
të ndryshme të një lokaliteti. Nafta është e përbërë nga hidrokarburet
parafinike (alkanet), naftanike (cikloalkanet) dhe aromatike (kryesisht
derivatet e benzenit). Përsa i përket origjinës së naftës mund të thuhet
se ajo ka prejardhje biologjike. Meqë nafta është përzierje
hidrokarburesh të ndryshme, të cilat ndryshojnë për nga pika e vlimit,
nga ajo me anë të procesit të distilimit mund të veçohen produkte të
ndryshme.
Nga
këto
produkte
më
të
rëndësishme
janë:vajguri,benzina,vaji solar ose gazoili etj. Pas distilimit të këtyre
produkteve mbetet një lëng i zi i trashë që quhet mazut.

Mazuti është fraksion i naftës,i cili distilon në afro 623K. Është
lëng i zi me erë të rëndë. Përdoret si karburant në furra industriale
dhe për ngrohje të banesave.
Nafta bruto, është e njohur zakonisht si petroleum, është një lëng
i gjetur brënda tokës dhe që përbëhet nga hidrokarburet,përbërjet
organike dhe sasi të vogla prej metali. Ndërsa hidrokarburet janë
zakonisht komponent kryesor i naftës së papërpunuar, përbërja e
tyre mund të variojë nga 50% -97% në varësi të llojit të naftës së
papërpunuar dhe se si ajo është nxjerrë. Përbërjet organike si azoti,
oksigjeni, dhe squfuri zakonisht përbëjnë rreth 6% -10% të naftës
së papërpunuar, ndërsa metalet si bakri, nikeli, hekuri dhe
vanadiumi janë më pak se 1% të përbërjes totale. Nafta bruto është
krijuar nëpërmjet ngrohjes dhe ngjeshjes së materialeve organike
për një periudhë të gjatë kohore. Shumica e naftës që nxirret sot
vjen nga mbetjet e algave dhe zooplankton prehistorike të cilët
kanë qëndruar në fund të një oqeani apo liqeni. Me kalimin e
kohës, ky material organik i kombinuar dhe me baltë është
ngrohur pastaj në temperatura të larta nga presioni i krijuar nga
shtresat e rënda të sedimentit. Ky proces, i njohur si diagenesis,
ndryshoi përbërjen kimike në fillim në një kompleks prej dylli të
quajtur kerogen dhe pastaj, me rritjen e nxehtësisë, në një lëng
nëpërmjet një procesi të quajtur catagenesis.

Nxjerrja e Naftës Bruto.
Metoda më e zakonshme e nxjerrjes së naftës së papërpunuar është
shpimi. Gjeologët në fillim do të identifikojnë atë pjesë e tokës që ata
besojnë se ka naftë që rrjedh poshtë saj. Ka një numër mënyrash që
kjo mund të realizohet, metodat e përdorura më së shumti janë pamjet
satelitore, matja e gravitetit dhe matësat manjetikë. Menjëherë mbasi
një rrjedhë e qëndrueshme e naftës është gjetur, mund të fillojnë
shpimet nëntokësore.
Hapi i parë i procesit përfshin shpimin në terren në vendin e saktë ku
është vendosur nafta. Pasi identifikohet një rrjedhje e vazhdueshme në
një thellësi të veçantë nën tokë, vendoset një sondë shpuese. Sonda
shpuese ka karikime shpërthyese brënda saj për të lejuar naftën që të
rrjedhë nëpërmjet vrimave nëpër kasë. Për të vulosur tubin në një
pajisje e quajtur paketues drejtohet përgjatë pjesës së jashtme të tubit.
Hapi i fundit përfshin vendosjen e një strukture që quhet pema e
Krishtlindjeve e cila i lejon punëtorët e naftës për të kontrolluar
rrjedhjen e naftës nga pusi.

Benzina është fraksion i naftës dhe paraqet një përzierje të
hidrokarbureve me pikë valimi 423-453K. Benzina përdoret si
karburat për motorë me djegie të brëndshme të automobilave,
aeroplanëve etj. Ajo është tretës i mirë i yndyrave, prandaj përdoret
për pastrimin e pëlhurave dhe rrobave nga njollat e ndryshme, si dhe
për ekstraktimin e vajrave nga farërat e ndryshme.
Vajguri është më pak i avullueshëm se benzina dhe paraqet fraksionin
e naftës që distilon ndërmjet 473 dhe 573 K. Përdoret kryesisht si
karburant për motorët e traktorëve.
Qymyri është një përzierje organike, ku përveç karbonit përmban
edhe hidrogjen, oksigjen, azot dhe squfur. Gjatë djegies së qymyrit
është përdorur për të krijuar avull të nxehtë ekspandues. Energjia
lëvizëse e avullit është shndërruar së pari në energji lëvizëse në
turbinë, e pastaj në gjeneratorë. Përfundimisht, ajo është shndërruar në
energji elektrike, me qëllim që të përdoret në industri, në amvisëri etj.
Një sasi e qymyrit shërben për gatitjen e kokut, i cili përdoret për
prodhimin e hekurit dhe çelikut. Produktet përcjellëse të kokut, gazi i
kokut, amoniaku dhe gudroni po ashtu gjejnë përdorim për gatitjen e
kimikateve të ndryshme.

Gazi natyror është një burim i karburantit i përbërë kryesisht nga
metani. Ai lidhet me karburantet fosile të tjera, në shtretërit e qymyrit,
si metanet clathrates dhe është krijuar natyralisht në një proces
biologjik nga “organizmat metanogjenike” në mjedise të tilla si
moçale, vende grumbullimi mbeturinash dhe këneta. Gazi natyror, nga
disa kimistë standartë, mund të konsiderohet si një burim karburanti
pothuajse jointeresant dhe tejet i thjeshtë. Megjithatë, shumë prej nesh
që janë në kërkim të një burimi të madh të energjisë të besueshme, në
fakt e gjejmë “gazin” mjaft interesant. Gazi ndizet shumë shpejt dhe
kur digjet në mënyrë efektive, jep një sasi jashtëzakonisht të madhe
energjie. Ndryshe nga karburantet e tjera fosile, ai digjet në mënyrë
shumë të pastër dhe lëshon çuditërisht nivele shumë të ulëta të
mbeturinave dhe derivateve të tjerë potencialisht të dëmshme në ajër.
Në industrinë e energjisë, “gazi natyror” shpesh referohet thjesht si
“gaz”, por nuk duhet te ngatërrohemi me termin “natyror”. Në
mënyrë që gazi natyror të përdoret si karburant, ai duhet t’i
nënshtrohet përpunimit të gjerë për të hequr pothuajse të gjithë
elementet e tjerë të krijimit të tij, përveç metanit.

Disa nga nënproduktet e vlefshme që dalin nga procesi i
përpunimit përfshijnë: butanin, etanin, pentanin, propanin si
edhe disa hidrokarbure me peshë molekulare të lartë, squfurin,
dhe në disa raste, heliumin dhe azotin. Është patjetër një nga
burimet e energjisë të disponueshme më të pastra, më të sigurta
dhe me përdorimin më të dobishëm në planetin tokë. Gazi
natyror gjendet në rezervuare poshtë sipërfaqes së tokës dhe
shpesh është zbuluar në xhepa të mëdha në afërsi të depozitave
të naftës. Prandaj, kompanitë që kërkojnë për të shpuar për naftë
duhet të jenë shumë të kujdesshme që të kërkojnë në mënyrë
specifike për ndonjë dëshmi të rezervuarëve të gazit natyror në
zonë, duke përdorur një koleksion të një teknologjie tepër të
ndjeshme dhe të sofistikuar që mund të zbulojë ekzistencën e
gazit në çdo vënd.

Menjëherë sapo zbulohet një depozitë e mundëshme nga një ekip i
koordinuar i gjeologëve dhe gjeofizikantëve të eksplorimit, formohet
një ekip ekspertësh shpimesh për të filluar shpimin në vendin ku
besohet të jetë gazi natyror. Kjo mund të ndodhë në tokë ose në det të
hapur. Pasi gazi është nxjerrë në mënyrë efektive, atëherë ai
transportohet në një rafineri për të ndarë elementët e tjera dhe për të
hequr papastërtitë të tilla si ujë, gazra të tjera, rërë, materiale të
ndryshme, elementet dhe komponimet. Gjatë rafinimit, veçohen disa
hidrokarbure dhe shiten veç e veç, përfshirë propanin, butanin, dhe
sulfidin e hidrogjenit, që përdoret për të prodhuar squfur. Pastaj, gazi
natyror i rafinuar transmetohet përmes një rrjeti tubacionesh dhe
dërgohet në “pikën e tij fundore” të përdorimit. Gazi natyror vazhdon
të luajë një rol gjithnjë e më të madh në përmbushjen e nevojave tona
të zgjeruara për energji. Aftësia jonë për ta rafinuar dhe shfrytëzuar në
mënyrë më efikase do të na ndihmojnë për të na siguruar një jetë më
të mirë duke pasur parasysh fushat e “mbi-ngarkuara” të naftës.

Ndotja nga Hidrokarburet në vëndin tonë dhe pasojat në mjedis.
Shqipëria deri tani nuk është përballur me situata mjedisore të rënda
të shkaktuara nga industria përvec situatës së para pak ditëve në zonën
naftëmbajtese të Patos Marinzës, por dhe në grykëderdhjen e Semanit.
Në zonë vërehet ngarkesë e ajrit me substanca hidrokarbure volatile,
sulfide të hidrogjenit apo okside të squfurit dhe gjëndje shëndetësore e
banorëve e ndikuar negativisht nga gjëndja mjedisore e zones
.Rreziqet e mëdha mjedisore, potencialisht të mundshme, në sektorin e
industrisë lidhen kryesisht me sektorin e industrisë së rëndë sidomos
të naftës, celikut apo dhe ato të çimentos. Ndërkohë, në vëndin tonë
zhvillimi i sektorëve të industrisë, si ajo nxjerrëse dhe përpunuese e
naftës, industria e prodhimit të çimentos, apo e çelikut, etj, ka impakt
në mjedis.

Nisur nga kjo ministria e Mjedisit ka ndërmarrë hartimin e një
projektligji për marrjen e masave për parandalimin e këtyre
aksidenteve të mudshme, apo dhe minimizimin e pasojave në rast
aksidenti. Ky projektligj trajton çështje që lidhen me Kontrollin e
Rreziqeve nga Aksidentet Madhore, dhe transpozon plotësisht
Direktiven 96/82/EC për kontrollin e rreziqeve nga aksidentet
madhore, që përfshijnë substancat e rrezikshme, duke përbërë bazën
për hartimin e akteve të tjerë nënligjore që do të sigurojnë
zbatueshmërinë e këtij ligji.

Burimet kryesore të ndotjes nga hidrokarburet janë:
1.Industria e shkrirjes së kromit, ajo e bakrit, metalurgjia e gizës dhe
celikut si edhe termocentralet.
2. Përpunimi i naftës, ngrohje shtëpiake
3. Prodhimi i cimentos, si dhe djegie e pakontrolluar e plehrave.
4. Makinat e vjetra që përdorin benzinë me plumb ose naftë.

Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinzës dhe ndotja mjedisore

Fusha e Patos Marinzës ndodhet në rajonin e Fierit, një nga rajonet me
pozicion të lakmueshëm, i vendosur ndërmjet dy lumenjve me rëndësi
të madhe, sikurse Semani dhe Vjosa, me potencial ekonomik dhe
turzimi. Fusha e Patos Marinzës, me sipërfaqe prej rreth 160 km2, u
zbulua fillimisht në vitet 1928 dhe që atëherë është shfrytëzuar me
ritme dhe teknologji të ndryshme. Ky shfrytëzim rreth 80 vjeçar i
fushës ka patur përfitimet e tij ekonomike, por gjithashtu ka shkaktuar
edhe një gjëndje të papërshtatshme mjedisore që vërehet lehtësisht në
terren.

Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinzës është nga më të mëdhatë në
Europë për sa i takon rezervave të naftës në brëndësi të kontinentit.
Industria e naftës në zonë nuk është menaxhuar sipas standardeve
mjedisore, duke e renditur zonën përkrah rrjetit të vatrave të nxehta
mjedisore (hot spote) që kanë nevojë për ndërhyrje dhe rehabilitim.
Në këtë zonë është e pranishme ndotja e tokës, ku ekzistojnë rreth
1480 pellgje llumrash nafte, në një sipërfaqe prej rreth 95 ha dhe duke
përbërë edhe një ekspozim të hapur të banorëve ndaj kësaj ndotje.
Përsa i takon ndotjes së ujërave sipërfaqësore vlerësohet se rreth 117
km trupa ujore janë të ndotura nga substancat/polimeret e naftës, ku
përfshihen ujërat e lumit Gjanicë, Seman dhe përrenjeve të zonës. Kjo
gjëndje e ujërave përbën rrezik direkt për zinxhirin ushqimor bujqësor,
si pasojë e përdorimit të ujit për ujitjen e tokave.

Në zonë vërehet dhe ngarkesë e ajrit me substanca hidrokarbure
volatile, sulfide të hidrogjenit apo okside të squfurit. Sa i takon
biodiversitetit, vlerësohet se duke përkeqësuar kushtet fiziko – kimike
të burimeve natyore, sidomos ujërave sipërfaqësore, janë ndikuar
negativisht vlerat biologjike të zonës. Nga ana tjetër, vërehet një
gjëndje shëndetësore e banorëve e ndikuar negativisht nga gjëndja
mjedisore e zonës dhe kryesisht cilesia e ajrit dhe ujit të pijshëm të
zonës. Për sa u takon dëmeve ekonomike, gjëndja mjedisore dhe
shëndetësore ndikon direkt në sistemin e prodhimit ekonomik të
zonës, rendimentin e ulët të prodhimit bujqësor dhe rritjen e
shpenzimeve për kujdesin shëndetësor. Ndërkohe, derdhja e naftës në
det është problematike sidomos për Qarkun Fier është ndotja nga nafta
të industrive përpunuese apo shfrytëzuese të naftës.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka nxjerrë raportin paraprak
për shpërthimin e ndodhur në vëndburimin e Marinzës. Sipas këtij
raporti, i hartuar nga grupi i punës së ngritur nga MEI, AKBN dhe
ALBPETROL, renditen dhe shkaqet e mundëshme që cuan në këtë ”
katastrofë” mjedisore :

a) Mungesa e linjës së dytë të prenvetorëve. Mos montimi i linjës së
dytë të prenventorëve , vështirësoi manovrimet e personelit të sondës
,të cilat nuk kshin të gjithë pajisjet e duhura për të vënë në kontroll
fontanën .
b) Veprimet e personelit të sondës. Personeli duhet të vepronte me
saktësi të plotë teknike konform rregullave për këto situata.

c) Prezenca e gazit. Injektimi i gazit karbonik dhe nga të dhënat
ky gaz karbonik nuk ishte rikthyer por vlerësohet se kishte
migruar në shtresë nëpërmjet rrugëve të saj. Neglizhenca e
kompanisë përkatëse për të studjuar historikun e puseve përreth
të shpuar më parë nga kompanitë e tjera.
d) Solucioni argjilor. Mungesa e solucionit argjilor rezervë e cila
duhet jetë në parametrat e duhura për të mbytur fontanën.

Pasojat në shëndetin e njerëzve nga hidrokarburet.
Prodhimi dhe përdorimi i hidrokarbureve të halogjenuara alfatike
përfshinë probleme serioze shëndetësore të cilat janë:
1.Kanceri. Disa hidrokarbure të halogjenuar alifatike gjithashtu
shfaqin veti mutagjenike dhe teratogjenike .
2.Depresioni i sistemit nervor qëndror. Depresioni është efekti më i
shquar i shumë hidrokarbureve alfatike të halogjenuar. Dehja dhe
ngacmimi duke kaluar në narkozë është reagimi tipik, dhe për këtë
arsye shumë prej kimikateve në këtë grup janë përdorur si anestetike.
Në ekspozimin akut ekziston gjithmonë rreziku i arrestit kardiak sepse
hidrokarburet e halogjenuara alifatike e bëjnë zemrën më të ndjeshme
ndaj “katekolaminës”.

3.Irritime në lëkurë. Disa nga këto substanca ,të tilla si 1,2dibrometani dhe 1,3-dikloropropani janë patjetër irrituese dhe të
dëmshme në lëkurë ,duke shkaktuar skuqje, ashpërsi dhe nekrozë
madje dhe në kontakt fare të shkurtër. Duke qënë tretës të mirë, të
gjitha këto kimikate mund të dëmtojnë lëkurën duke e gërryer atë
dhe duke e bërë të thatë ,të ndjeshme ,të plasaritur dhe të carë ,
vecanrisht në kontakte të përsëritura.
Ka dhe dëmtime të tjera që vijnë dhe nga nafta .Vetëm duke e
nuhatur naftën mund të shfaqen një serë komplikimesh në shëndetin
tonë .Të cilat mund të jenë afatëshkurtra ose afatgjata .

Ndër efektet afatëshkurtra mund të përmëndim:
Halucinacione, marrje mëndsh, të kollitura, të vjella, agresivitet,
reflekse të ngadalta etj.Këto efekte mund të zgjasin rreth një orë ose
më shumë nëse ekspozohemi në kohë të gjatë nën aromën e naftës.
Ndër efektet afatëgjata përmëndim:
Kimikatet helmuese të naftës dëmtojnë dalëngadalë:
Zëmrën ,Trurin,Mushkritë ,Sistemin imunitar ,Sistemin skeletor etj.

Zgjidhjet për thithjen e Gazit
Shell është kompani që bën trajtimin e gazit dhe dioksidit të
squfurit (SO2), si dhe dioksidit të karbonit (CO2). Përdor një
teknologji me performancë të lartë, cka bën që të ketë një kosto
më të ulët, si dhe emetim më të vogël në mjedis. Teknologjia ka
për qëllim të largojë ndotësit nga industria e gazit.

Shell Gaz

Në një pjesë të konsiderueshme të vendeve në botë, përdorimi i
gazit natyror për prodhimin e energjisë, përbën një kontribut të
madh, jo vetëm për sigurimin e energjisë, por edhe në përmbushjen
e objektivave të tyre për reduktimin e emetimeve. Për nxjerrjen e
karburantit për prodhimin e energjisë elektrike, impiantet e gazshkarkimit, lëshojnë rreth gjysmën e CO2 të bimëve moderne të
thëngjillit.
Bota ka gaz të mjaftueshëm natyror për të përmbushur kërkesën
aktuale për më shumë se 230 vjet, thotë Agjencia Ndërkombëtare e
Energjisë. Për shumicën e vëndeve, përdorimi i gazit natyror që
përdoret për prodhimin e energjisë, mund të japë një kontribut
mjaft të rëndësishëm në lidhje me reduktimin e emetimeve.

Gazi Natyror

Gazi natyror ofron një alternativë të përballueshme dhe luan një
rol shumë të rëndësishëm në fushën e mjedist. Ai do të ndihmojë
për të përmbushur kërkesat për një energji më të pastër. Shell
është duke përdorur teknologji të reja të përparuara për të hapur
burime të reja të gazit natyror. Ftohja e gazit të lëngët zvogëlon
vëllimin e saj deri në 600 herë. Transportimi mund të realizohet
në forma të ndryshme me anë të anijeve, kamionë, autobusë dhe
trena. Në Katar është ndërtuar centrali më i madh në botë për ta
kthyer gazin natyror në produkt të lëngshëm.

Pamje nga industria e hidrokarbureve

Një unazë gome e instaluar rreth tubit parandalon daljen e
lëngjeve dhe spërkatjen e punëtorit ose sondës.

Intertec

Intertec ndihmon në mbrojtjen e mjedisit si dhe luan një rol shumë të
rëndësishëm në pajisjet që janë të instaluara në terren, duke ndikuar në
ftohjen dhe ngrohjen. Produktet e kompanisë përfshijnë të gjitha
pajisjet që ndikojnë për ti paraprirë zonave që rrezikojnë për
shpërthime, ndikimit të rezistencës, rregullimit të temperaturës dhe
mbrojtjes nga UV, nga kushtet klimatike acari etj. Intertec ofron
rrethime që mbrojnë pajisjet në terren, të pajisura me rafineri
moderne dhe impiantet e përpunimit të gazit. Produkti është i përbëre
nga material kokrrizor, nuk ndryshket, është rezistent ndaj faktorëve të
fortë petrokimikë. Ka një nivel shumë të lartë të izolimit, e cila jep një
siguri të plotë në lidhje me sigurinë dhe është shumë rezistent ndaj
faktorëve klimatikë. Gjithashtu luan një rol të rëndësishëm edhe në
rastet e shpërthimeve apo rezistent ndaj zjarrit. Intertec i pershtatet
temperaturave ekstreme që variojn nga -40 °C deri ne 40 °C .

Është rezistent ndaj erërave të forta dhe forcave të shpërthimit.
Intertec
përdoret kryesisht edhe në det të hapur. Në përbërje të tij janë:
1. Korrizonet, që janë rezistentë ndaj efekteve korrozive të squfurit
nga nafta ose gazi, klori dhe nga vende me det të hapur.
2. Rezistentët ndaj zjarrit. Të veshur me lesh mineral që të jetë
rezistent ndaj zjarrit.
3. Rezistentët ndaj shpërthimeve. Të veshur me material metalik EX-e
dhe EX _d, i cili është rezistent edhe ndaj korrizonit.
4. Pesha e lehtë, materiali GRP është 25 % përbërje metali.

Kabinet i pajisur me explosion-proof (Ex-p) Rezistent ndaj
shpërthimeve. Bën pastrimin e gazit e cila punon me anë të
mbipresionit të vogël.

Edhe pse Hidrokarburet janë substanca të thjeshta organike (që
përbëhen vetëm nga karboni dhe hidrogjeni) ka një numër të
madh të komponimeve të ndryshme, secili shquhet për vetitë
fizike dhe kimike. Për të racionalizuar sjelljen e TPH, ajo çlirohet
në mjedis. Kjo bëhet për të parë strukturën dhe madhësinë e
komponimeve të caktuara. Komponimet TPH që kanë një
strukturë alifatike (dmth zinxhirë drejtë ose të degëzuar e
molekulave të karbonit), do të sillen në mënyrë të ndryshme të
komponimeve aromatike (zinxhirët e karbone rrethuar). Në
mënyrë të ngjashme veprojnë dhe komponimet TPH, që kanë më
pak molekula të karbonit.

Komponimet TPH Lighter kanë paqëndrueshmëri më të madhe dhe
koeficientë organike me ndarje më të ulët. Komponimet
Lightweight aromatike, të tilla si benzinë, janë edhe më toksike,
cka i bën ata më shqetësues, në qoftë se çlirohen në mjedis.
Komponimet më të rënda TPH në mënyrë tipike kanë veti të
kundërta dhe absorbohen në pjesë organike të tokës. Komponimet
më të rënda aromatike, të referuara si aromatike policiklike (PAH
komponimet), mund gjithashtu të kenë toksicitet të lartë dhe janë
zakonisht më të qëndrueshme në mjedis. PAH gjenden zakonisht
në katranit të qymyrit, vajrat e rënda dhe creosotes.

Dizenjim Turner Monitories te hidrokarbureve.
Makineria më poshtë bën procesin e largimit të hidrokarbureve
dhe naftës nga uji.

Makineri per monitorimin e hidrokarburve.
Mbrojtja e mjedisit nga shkarkimet padëshiruara të hidrokarbureve .
Trajtimi që i behet ujit si pasojë e ndotjes së padëshiruar nga nafta.

Nextteq, linja e pompave Gastec dhe tubat detektorë, matin praninë e
gazit dhe avujve mbi 600 aplikime, duke e berë atë të dobishme për
zbulimin e gazit dhe matjen e tij. Gjithashtu kjo aparaturë ndihmon
për zbulimin e rrjedhjeve të gazit dhe sidomos në zonat e fshehura.

Pompa Gastec ofron matje të shpejtë, ajo nuk kërkon kalibrim,
përzierje. Tubi është i ndjeshëm duke dhënë rezultat të shpejt,
brënda rreth 5 minutave.
Sistemi i kontrollit me anë të ekranit, me prekje. GasGard 100
është një sistem i shkallëzuar. Sistemi është i disponueshëm me
një 10,4 –in TFT SVGA LED panel PC, ekran me prekje.

Sistemi mund të menaxhojë 5 deri 6 input/ output në backplane.
Me këtë aftësi, secili GasGard 100 kontrollues mund të shërbejë si
matës dhe monitoron në grup me anë të sensorëve.

Teknologji e re për transportimin e gazit

Në Shtetet e Bashkuara për furnizimin e gazit natyror përdoret
shërbimi 3P – teknologji që bën inspektimin e tubacioneve
nëpër të cilat kalon gazi. Tubacionet e vendosura japin një
garanci të madhe edhe pse kalon gazi me presion të lartë.
Gjithashtu Pacific Gas and Electric (PG&E) jep një analizë
shumë të hollësishme të gjëndjes së tubacioneve. Tubacionet
janë krijuar me përmasa 1 m- diameter 20 km.

Përpara vendosjes së tubacioneve është bër kontrolli i parametrave
të ndryshme si: deformimet gjeografike, korrozioni dhe humbja e
metaleve. Të gjitha kontrollet bëhen që të ketë një jetëgjatësi dhe
siguri gjatë transportit të gazit dhe të mos kemi ndërprerje të
shërbimit të gazit. Më poshtë kemi disa pamje gjatë inspektimit që
bëhet me anë të teknologjisë 3P. Kjo teknologji siguron standarde
të larta dhe cilësi në shërbim, në industrinë e hidrokarbureve.

Gjithashtu gjatë inspektimit përdoret aparatura e Handy Scan ,
skanimi i tubacioneve. Sistemi Handy Scan përcakton
menjeherë vendodhjen e korrozionit në një disatancë të largët.

Më poshtë kemi një aparaturë tjetër që bën inspektimin e
rrjdhjës së gazit dhe naftës në fusha.

Mbrojta e mjedisit nga shkarkimet e padëshiruara nga
hidrokarburet, sistemet e ndjeshme të trajtimit të ujit, që vijnë
si pasojë e kontaminimit të ujit nga nafta, si dhe monitorimi i
proceseve industriale, bëhen të gjitha për të parandaluar
ndotjen.

Next TD monitorimi i naftës në ujë është dizenjuar për të
monitoruar në terren dhe për ti paraprirë shpëthimeve.

Për zhvillimin e sektorit hidrokarbur dhe për të pasur një mjedis
të pastër duhet të merren masa për :
1. Rinovimin e teknologjisë, në mënyrë që ndotja e mjedisit të ulet në
normat e lejuara të
standarteve botërore.
2. Parandalimin e ndotjes së atmosferës nga përbëresit e naftës, të
bëhet duke ndërtuar sisteme të mbyllur të grumbullit, përpunimit dhe
transportit të naftës,që shkarkimi i gazit të mos bëhet në atmosferë,
por të merren masa për funksionimin e kezingeve të puseve,
gazndarësve dhe kompresoreve të gazit ose të bëhet djegia nëpër
fakela.
3. Vënien në gjëndje funksionale të seperatorëve të grumbullimit të
gazit, që mund të përdoren si
burim energjie duke eleminuar ndotjen e mjedisit.

4. Mos shkarkimin e ujrave në territoret e të gjitha grupeve, ato të
dërgohen direkt në impiantin e dekantimit, si dhe vënien në gjëndje
funksionale të sistemit të mbyllur të qarkullimit të fluideve. Ujërat e
impianteve të dekantimit të injektohen në shtresë.
5. Evitimin e ndotjes së tokës përreth puseve gjatë remontit, të merr.n
masa për të hartuar rregullore që të mos lejohet përhapja e fluideve.
6. Rikonstruksionin e plotë të bllokut të pastrimit të ujrave të KPTHN
Ballsh, në mënyrë që ujrat që do të derdhen në Gjanicë të mos
shkaktojnë ndotje.

7. Ngritjen e një impiant pastrimi pranë UPN Fier për pastrimin e
ndotjeve teknologjike brënda normave të lejuara të shkarkimeve.
8. Forcimin e kontrollit për zbatimin e normativave të shkarkimeve për
ndotjen e mjedisit sipas Ligjeve.
9. Hartimin dhe zbatimin e projekteve për të riaftësuar tokën dhe ujrat
në të gjithë qëndrat e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës.

Konkluzione :
1. Teknologjia jo bashkohore ka treguar rezultate të larta në praninë e
hidrokarbureve. Kjo tregon që me një teknologji më të avancuar vendi
ynë do të arrijë një përqindje të lartë të zonave të pasura në
hidrokarbure, kryesisht naftë dhe gaz natyror.
2. Shqipëria është një vënd i pasur me hidrokarbure , kryesisht me gaz
natyror dhe naftë. Këto resurse janë pjesë e shoqërive aksionere të
huaja, dhe kjo gjë bën që përfitimi i shqiptarëve të jetë thjeshtë një
përqindje e vogël e të ardhurave.

