RICIKLIMI I GOMAVE

Cfare eshte riciklimi?
Riciklimi është proçes i ripërpunimit të mbetjeve në një prodhim
të ri, me dhe pa ndryshuar strukturën kimike të materialit.

Riciklimi i gomave është bërë një nga proceset më të rëndësishme në
industri. Gomës i duhet një kohë shumë e gjatë për tu shperbere. Gjatë
procesit të djegies, ajo leshon gazra helmues dhe kancerogjenë, të cilët
ndikojnë në rritjen e nivelit të ndotjes në mjedis.Riciklimi i gomave eshte
shume i rendesishem pasi minimizon nivelin e ndotjes. Gjatë
grumbullimit, gomat mbledhin
ujin e shiut, i cili vepron si
hapësirë mbarështimi, për mushkonjat dhe insektet.

Gomat riciklohen në industri për të ndihmuar ekonominë dhe ndikojnë
në kursimin e energjisë. Materialet që janë destinuar për eliminim, mund
të grumbullohen, ripërpunohen, riprodhohen dhe përdoren sërish si lëndë
e parë. Riciklimi i gomave është një pjesë shumë e rëndësishme e
qëndrueshmërisë së hierarkisë së menaxhimit të mbetjeve. Theksi i
tanishëm mbi parandalimin e ndotjes, si dhe zhvillimi i teknologjive të
trajtimit të mbetjeve, ka si rezultat pakësimin e volumit të mbeturinave
për të ricikluar 100%. Parandalimi i mbeturinave është një element kyç
dhe realizohet duke nxitur riciklimin e mbetjeve. Në të kaluarën pjesa më
e madhe e gomave ritrajtohej, por sot po ritrajtohen gjithnjë e më pak
goma. Përdorimi i gomave të copëtuara, apo pjesë të tyre, si burim i
karburanteve po rritet. Ndërmarrjet e rigjenerimit të energjisë, fabrikat e
letrës dhe celulozës, si dhe furrat e çimentos janë përdoruesit më të
zakonshëm të këtyre mbeturinave të gomave të automjeteve.

Teknologjite e disponueshme ne Shqiperi.
Shqipëria gjatë një viti numëron
deri në 1.4 milionë goma të
përdorura. Asgjësimi i tyre kur hidhen
në landfill mund të zgjasë nga 1 mijë
deri në 2 mijë vjet.Gomat ne Shqiperi
digjen dhe kjo perben nje shqetesim te
madh pasi përbërja e gomave ka disa
elementë të cilët janë shumë të
rrezikshëm, siç është karboni, që në
disa raste mund të zërë edhe 30% të
gjithë gomës, dhe është shkaktar i një
ndotje të lartë mjedisore.

Proces i djegies se gomave behej
ne furrat e gelqeres, gomat pasi
ndizeshin, ne pergjithesi gjate
nates, por edhe heret ne mengjes,
liheshin sa te behej ftohja e tyre
per te terhequr me pas prej andej
gelqeren e sapo prodhuar. Qe prej
disa muajsh kjo menyre e djegies
se gomave nuk po aplikohet me ne
vendin tone.

Ne keto pamje duken qarte
shtëllungat e tymit qe dalin pas
djegies se gomave te përdorura
gje e cila ka nje impakt negativ
ne mjedis por edhe ne shendetin
e njerezve.

Riveshja e gomave te perdorura te automjeteve.
Teknologjia e riveshjes se gomave te perdorura te automjeteve ne
vendin tone, eshte e thjeshte dhe tradicionale.Ekzistojne disa lloj
gomash sintetike ne perdorim. Ato prodhohen nga plastika
nepermjet nje procesi kimik te njohur, te quajtur polimerizim. Ato
perfshijne neoprene, Buna gomat dhe gomat butil. Gomat sintetike
zakonisht prodhohen me karakteristika specifike dhe perdoren per
qellime te caktuara. Gomat sintetike me te perdorshme jane gomat
stirene-butadiene.

Makinerite qe perdoren per riveshjen e gomave te
perdorura te automjeteve.
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Autokllava
2. Grirese dhe pastrues Gomash
3. Kriko Profesionale makinash
4.Kompresor ajri
5.Makine per shtrengimin e elementeve(me ajer)
6.Frezer
7.Makine per shpuarjen e elementeve
8.Mbajtese veglash

Perdorimet
Goma e ricikluar mund të shfrytëzohet për përfitimin e prodhimeve qe
perdoren për: shtrimin e tereneve sportive, si shtrese mbrojtëse të
rrugëve, per shtrimin e dyshemese së palestrave të ndryshme sportive,
kopshte të fëmijëve, per shtrimin e dyshemese së stallave, perdorim
per ulje të zhurmës, kundër erozionit, për drenazhim, izolator,
etj.Mbeturinat e gomës mund të shfrytëzohen si burim i energjisë në
fabrikat e çimentos, të gëlqeres, si dhe ne procese të tjera termike në të
cilat temperatura e vatrës duhet të arrij së paku 1100 º C.
Gomat jashtë përdorimit duhet të jenë të klasifikuara sipas madhësisë,
llojit, dhe dëmtimit.
Qendra shërbyese duhet të mbaj shënime për gomat jashtë përdorimit
dhe mbeturinat e gomës sipas klasifikimit dhe sasisë së tyre

• Gomat e vjetra duhet të jenë të
etiketuara. Etiketa duhet të
përmbaj kodin e gomës
mbeturinë sipas katalogut
shteteror per mbeturina,
dimensionet, llojin, peshën,
karakteristikat e tjera teknike
dhe destinacionin.Vendi në
Qendrën shërbyese ku bëhet
ndërrimi i gomave, duhet të jetë
i shtruar me beton. Qendra
shërbyese duhet të ketë
seperator për derdhjen e ujërave
të ndotura dhe vajrave.
• Ne fotot jepen pamje te pajisjes
kryesore te rikuperimit riveshja
e gomave te perdorura te
automjeteve.

Metodat ekologjike që trajtohen sot në botë.
Hapat që ndiqen për riciklimin e gomave të
automjeteve.
1.Mbledhja e gomave. Hapi i parë është mbledhja e materialit
të gomave nga landfilli, e më pas, dërgimi i tyre në industri.

2.Devulkanizimi
Gjatë devulkanizimit, goma e makinave, e cila është bërë nga
goma e gomave të vjetra, synohet të bëhet gomë e re ( riciklimi).
Multi-shtresa e materialit të aplikuar në sipërfaqe, i përbërë nga
substanca të grimcuara dhe celik/inoks, ose nga substanca të tjera
forcimi, hiqen prej saj, por goma nuk e humbet elasticitetin e saj
dhe vetinë izoluese. Për të ruajtur këto veti, ngrohja, zbutja dhe
agjentët kimikë, duhet të aplikohen. Gomat janë të mbrojtura
mekanikisht.

3.Procesi mekanik

Procesi i copëtimit bëhet në makineri të rënda dhe të fuqishme.
Këto makineri përdorin thika/tehe të mpreheta, që shkaktojnë
copëtime të gomës në shirita gome dhe largojnë fibrat e celikut
prej saj. Në mënyrë që celiku të ndahet nga elementët e tjerë
magnetikë, nevojiten magnetë të fuqishëm. Në përfundim,
Granulatorët (makineritë që copëtojnë materialet në grimca të
vogla), largojnë elementët e mbetura nga goma dhe i konvertojnë
ato në grimca/granula me madhësi të ndryshme, të cilat më vonë,
përdoren për proces tjetër.

Kjo është makineria e cila përdoret për grimcimin e
gomave.

Teknologji te reja që përdoren në botë për
riciklimin e gomave
Teknologjia është e bazuar në përparësitë e
mëposhtme:
1.Konsumi shumë i ulët i energjisë ( jo më
shumë se 23kw)
2.Nuk ka thika, pa fërkime
3.Shpejtësi të ulët të mjetit ( me pak se 110
rpm)
4.Nuk e ka të nevojshme ftohjen, dhe procesi i
makinerisë punon në mënyrë të
vazhdueshme.
5.Procesi final i grimcimit të materialit me
sipërfaqe shumë të madhe energjie.
7. Me ekran të këmbyeshem
8. Procesi behet ne mënyrë automatike dhe të
kontrolluar. Në mënyrë të vazhdueshme,
për cdo 24 orë, makineria bën grimcimin(

3-4 mm).

Nje teknologji e re për grimcimin e materiali me sitë
S600
Aktiviteti i copetimit të materialit e selekton në madhësi
që
variojnë: 100µ - 200µ 300µ - 400µ - 500µ - 600µ - 800µ
Copetimi bëhet me temperaturë që varion nga 6585°C.Mjetet e grimcimit janë me përdorshmëri
afatgjatë.
Përmasat 2715 x 1430 x 2380 mm 2700 kg
Input: 3-4mm copëtimi i gomave
Output: 1-1000µ grimcimi i gomave
Kapaciteti: 300-400 kg/h
P600
S600

400V 50Hz 37 KW
400V 50Hz 15 KW

Site me centrifugë vertikale
1.Site me centrifugë vertikale me
shfaqje të detyruar dhe duke i
ndryshuar përmasat
2. Aktiviteti i copetimit të materialit e
selekton në madhësi që varion: 250,
300, 400, ose 1000.
3. Pa vibrim
4. Pa riparim
5. Harxhon energji më pak se 9 kw
6.Vlera standarte 1000 kg/h
7.Përbëhet nga dy sita
8.Pesha 600 kg
9. Gjerësi 700 mm
10.Gjatësi 1350 mm
11.Lartësi 2850 mm

S500

Grimca gome

Sita e makinerisë

Site me centrifugë vertikale. Modeli S 600
1.Site me centrifugë vertikale me shfaqje të detyruar dhe duke i ndryshuar përmasat.
2.Aktiviteti i copetimit të materialit e selekton në madhësi që varion: 250, 300, 400, ose
1000.
3. Pa vibrim
4. Pa riparim
4.Lartesi 3150 mm
5.Pesha 1100 kg
6.Harxhon me pak energji se 15 kw
7.Përbëhet nga dy sita

Gomë e copëtuar

Filtrat

Nje tjeter menyre per riciklimin e gomave ,
kryesisht te gomave te medha te makinave dhe
te kamioneve eshte makineria e pajisur me uje
me presion qe vendos ne shenje gomen e
vjeteruar duke e ndare ne copeza te vogla. Ideja
eshte qe uji me presion sherben si nje thike qe
ndan gomen nga skeleti metalik. Pasi behet
shkeputja e gomes nga skeleti, materiali i
perftuar filtrohet, thahet, perftohet ne grimca
dhe me pas ato mund te perdoren per objekte te
tjera si pista sporti, kosha ,cati, asfaltim rrugesh,
rruge bicikletash ose si elemente per goma te
reja. Metali perdoret per prodhimin e artikujve
te tjere matalike. Kjo teknologji konsiderohet
ekologjke sepse funksionon kryesisht me uje
me presion.

Propozojme qe ne Shqiperi te futet nje teknologji e re e cila
eshte shume e rendesishme dhe quhet Asphalt Rubber ose
ndryshe Asfalt Gome .
Dy dekadat e fundit janë karakterizuar nga një përhapje e gjerë e
ndërgjegjësimit mjedisor. Ngjarjet e fundit klimatike (dhe më gjerë),
në shkallë globale, kanë konfirmuar – në qoftë se është e nevojshme –
nevojën e një ndryshimi të shpejtë drejt një zhvillimi të qëndrueshëm.
Koncepti “qëndrueshmëri” po përdoret në mbarë botën (shpesh
abuzohet) për të treguar ruajtjen afatgjatë të përgjegjësisë që ka
përmasa mjedisore, ekonomike dhe sociale, si dhe përfshin konceptin
e administrimit apo menaxhimin e përgjegjshëm të përdorimit të
burimeve natyrore. Lëvizja drejt qëndrueshmërisë është një sfidë
sociale që përfshin, ndër faktorë të tjerë, ligjin kombëtar dhe
ndërkombëtar, planifikimin urban dhe transportin, mënyrën e jetesës
lokale dhe individuale. Në ditët e sotme, rivlerësimi i praktikave të
mira, ndoshta edhe të vjetra, si ri-përdorimi dhe riciklimi i sendeve të
përdorura dhe zhvillimi i teknologjive të reja që kursejnë burimet
natyrore, janë çështje të interesit të përbashkët. Zhvillimi i atyre të
ashtequajtura “teknologji të gjelbra” sjell kursimin e shpenzimeve që
lidhen me konsumimin më të pakët të burimeve jo të rinovueshme.

.

Përdorimi i bitumeve të modifikuara BM dhe në rastin
në fjalë Asfalt me lende gomeje apo agregate të dorës
së dytë me kokrriza gomash kanë përparësinë e
pamohueshme të shpëtojnë burimet natyrore përmes
riciklimit të materialeve me vlerë, aq më tepër sot që
ndodhemi në kohën e kufizimit të emetimit të karbonit,
zbutja e mundshme e transportit të mallrave nuk duhet
të humbiste gjurmët, kur bëhej vlerësimi i ndikimit të
ndërtimit të rrugëve.

Tekonologjia e Asfalt Gome lindi dhe u zhvillua në një kohë kur
“qëndrueshmëria” ishte larg të qenit temë e kohës, megjithatë ajo
ishte një teknologji e gjelbër.
Dizajni i saj i përzier lejon reduktimin emetimit të zhurmës dhe
optimizon përthithjen akustike. Shpesh është rënë dakord që
veshja e bërë nga agregate të dobta dhe me më pak se 4% bitum
nuk do të zgjasë shumë në kohë. Kjo përbën një nga njohuritë më
të zakonshme, ku kostot e mirëmbajtjes/zëvendësimit nuk
justifikojnë kursimin fillestar.

12cm AG boshllëk

12 cm standard

12 vjet në shërbim

Procesi i teknologjise Asfalt Gome behet ne keto
menyra:
Pluhur gomash

Bitum =Asfalt gome

Shkemb magmatik

Shkemb karbonatik

Historia e Asfalt Gome
Sot, Asfalt Gome është një zgjidhje e mbarë eksperimentuar dhe e
përhapur në të gjithë botën si: Kanada, Portugali, Spanjë, Austri,
Gjermani, Kinë, Brazil, Sudan, Afrika e Jugut dhe në Amerikë (ku nga
viti 88’ dhe deri më sot kanë qenë të përdorura më shumë se 23.000.000
goma).
Makinerite te cilat bejne coptimin dhe perpunimin e gomave te
perdorura.

Proceset qe kryen:
1-Transportimi i përzierjes së nxehtë
2-Bluarja e gomave
3-Shkatërrimi i materialeve përfundimtare,te marra nga vendi i
punës së landfill-it
4-Bitumi natyral është marrë nga një rafineri maksimumi 100
km larg nga fabrika e përzjerjes së nxehtë dhe agregatet nga
një distancë mesatare prej 20km.

Impianti eshte i specializuar dhe funksionon ne
kete menyre:
1-Mulliri i cili ben bluarjen e gomave ne forme te imet
2-Serbator i reaksionit të ngrohjes me mbështjellje termike
3-Bitum dhe gomë të përziera bashke me Asfalt Gome i
pompuar në impiant dhe i përzier me agregat
4-Procedurë ndërtimi normale

Ndërveprimi pluhur – bitum.

Asfalt
fraks i lehtë

Bitum

Pluhur

Bashkëveprimi pluhur gomë – bitum

Përparsitë e Asfaltit Gome
Më elastike –1. Kompania Asfalt
Gome të jep mundësinë e
bitumit të modifikuar, me gomë
të grirë nga gomat e ricikluara,
me procedurë origjinale të
lagështirës
Më e sigurtë 1-reduktim të lartë
të hapësirëssë frenimit dhe të
aksidenteve
2-përveç kësaj asfaltet me goma
reduktojnë fenomenin e
rrëshqitjes
3-spërkatjet e ujit mbi asfalt
falë veprimit të fortë kullues të
tyre.

Pergatitja e Asfaltit te gomave

Gomat në fund të përdorimit - GFP
• PFU e përbërë prej gome
sintetike (SBR) dhe gome
natyrale (NR)
• Ndarje e metaleve dhe
papastërtive
• Pluhur për Asfalt Gome 
1mm
• Granulim dhe ekzaminim i
gomave

Procesi teknologjik
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Pluhur i gomave të ricikluara
2-Kontrolli i cilesise se lendes se pare bitium
3- Prodhim i bitumit ArR në një impiant të specializuar
4- Bitumi Bazë
5- Zgjedhja e inerteve dhe Projektimi Mix
6-Prodhimi i konglomeratit
7-Kontrolli i cilesise se bitiumit AG
8-Furnizimi i konglomeratit AG
Trasportimi dhe venia ne pune

Përzierja e asfaltit
% AG 8,5 – 9,5%
% bosh Marshall (50c) 12-18%
Qëndrueshmëria Marshall (kN) > 6
Ngurtësia (kN/mm): 1,5-3,0
Qëndrueshmëria e mbetur > 75% (15gg in
acqua)
Agregatë të trashë:
D  20, C100, LA20, f1, FL20, PSV45
Agregatë të hollë: D  2, C100, f10, ES ≥
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Karakteristikat mekanike të përzierjeve
1-Butësi më e madhe e shtrimit në saj të elasticitetit të gomës
2-Rezistencë më e madhe e vijëzimit
3-Rezistencë më e madhe ndaj plasaritjes
4-Rezistencë më e madhe ndaj ujit në saj të përmbajtjes së
bitumit dhe gomës
5-Jetëgjatësi më e madhe

Përdorimi:
Si një bitum normal me makineri normale, por në kohë dhe
trashësi të reduktuar. Asfalt Gome mund të përdoret për të
realizuar çdo lloj zgjidhjeje dhe zgjedhje si përdorja e ndërthurjes
së boshllëkut dhe hapësirës, në të cilën përmirësohen:
1-karakteristika e thithëseve të tingujve
2-fërkimet dhe rregullsitë e sipërfaqes
3-themeli dhe kordoni në ndërthurjen boshllëk e në membranë.

Avantazhet e Asfalt Gome
1-Performancë dhe jetëgjatësi më e lartë.
2-Rezistueshmëri më e lartë ndaj vjetërsimit dhe oksidimit, falë një
mbulimi më të mirë të inerteve.
3-Rezistueshmëri më e lartë ndaj vjetërsimit dhe oksidimit, falë
rritjes së viskozitetit dhe të pikës së
zbutjes.
4-Rezistueshmëri më e lartë ndaj lodhjes dhe plasaritjes në asfalt, për
shkak të përmbajtjes së lartë të solucionit ngjitës prezent në asfalt.
5-Mundësia për të aplikuar trashësinë më të vogël me përbërje asfalti,
që na sjell dhe kohë më të vogël ndërtimi dhe bashkëngjitur kjo në
një sasi më të vogël materiali.

6-Efikasiteti i trajtimeve dhe rehabilitimeve me gome, që pozojnë
si alternativë e vlefshme rikonstruktimi.
7-Avantazhe ekonomike vijnë dhe falë reduktimit të trashësisë së
asfaltit, duke qenë i fortë dhe rezistent dhe ndaj
domosdoshmërisë së mirëmbajtjes.
8-Ulje të zhurmave (ekuivalente në 85% trafik më pak) në asfalt
të hapur.
9-Siguri më e lartë në lidhje me reduktimin e fenomeneve
natyrore, grumbullimin e ujërave, rrëshqitjes, dhe spërkatjes
dhe rritje të shikueshmërisë në turne, e cila vjen nga ngjyrosja
e sigurt dhe këmbëngulëse në kohë që krijon kontrast midis
dyshemes dhe sinjalistikës horizontale.
10-Përmirësimet e aderimit, ndërthurja dhe rregullsia e sipërfaqes
11-Përdorimi i sasive të mëdha të gomave të jashtëpërdorura
ruajnë njëkohësisht burimet

Përfitimet nga Riciklimi i Gomave
1.Përdoren tek shiltet në parqe, shkolla, në mënyrë që fëmijët,
nëse rrëzohen, të lëndohen më pak.
2. Përdoret në industrinë e veshjes, këpucë, mushama kundër
shiut, etj.
3.Gomat, duke u bashkuar me materiale të tjera përforcuese,
shërbejnë për trotuaret e rrugëve.
4.Shërben si burim karburanti, qymyri etj
5. Përdoret për të mbrojtur mbulesen e landfillit.

6. Zvogëlon nevojën për hapësira të landfilli‐it

7. Kursen taksat
8.Kursen harxhimin e energjisë me 2/3

9. Zvogëlon ndotjen
10. Mbron burimet tona të pamjaftueshme

11. E bën botën një vënd të këndshëm për të jetuar

Riciklimi i gomave jo vetem ndihmon ekonominë, por edhe
do të shpëtojë mjedisin nga ndotja.
Riciklo për të kursyer energji, material, sipërfaqe…..!

