Lënda:”Riciklimi i mbetjeve
të biodegradueshme ”

Biodegradimi është karakteristika që ka një substancë e
caktuar apo material për tu dekompozuar ose për tu
asimiluar nga mikroorganizmat që gjënden në terren
natyralisht, për tu rivendosur në një moment tjetër në ciklin
natyral.

Ndryshe nga "mbeturinat" e prodhuara nga natyra (gjethe, skelete
bimore, etj), mbeturinat e prodhuara nga aktivitetet e njeriut kanë
një kohë biodegradimi më të gjatë e me një impakt ambiental
shumë të rëndë.Gjithashtu biodegradimi është dhe transferimi
katalitik mikrobial i përbërësve organike komplekse, që gjatë
degradimit molekulat organike shndërrohen në përbërës organik
dhe inorganik. Shndërimi i substancave organike në inorganike
quhet mineralizim. Përbërsit organik që në molekulat e tyre kanë
N,F,S(azot,fosfor,sulfur) shpërbëhen duke cliruar CO2. N,F,S e
lirë nën veprimin e mikroorganizmave prezente në terren
mikroorganizmat janë të shumta ato kanë një larmi fiziologjike,e
kryerjen e oksidimit të tyre në prani ose në mungesë të O2.
Mikroorganizmat kryesisht janë baktere dhe kërpudha dhe kanë
aftësi të degradojnë cdo komponent që mund të jetë me orgjinë
natyrore ose përbërës sintetik.

Kur ndodh degradimi marrin pësë dy
elementë:

1.Komuniteti mikrobial të jetë në kushte të përshtatshme
2.Strukturat e molekulave organike që do të shpërbëhen
mikroorganizmat, e përdorin ndotësin si substrat për tu
ushqyer, ndotësin organik që e shpërbëjnë, më pas e
përdorin si ushqyerje.

Natyrshëm lind pyetja cfarë janë “mbetjet bio”. Ato janë
mbetje të biodegradueshme nga kopshtet e shtëpive dhe
parqet, janë mbetje 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. Gjithashtu me ” mbetje të biodegradueshme"
nënkuptohet çdo mbetje që është e aftë t'i nënshtrohet
dekompozimit anaerobik (në mungesë të oksigjenit) ose
aerobik (në prani të oksigjenit), siç janë mbetjet nga
ushqimet, mbetjet bimore nga parqet, kopshtet, letra e
kartoni dhe që përfshin mbetjet bio.

Në 17 Shtator 2014 në Shqipëri u aprovua me
VKM detyrimi i njësive vendore për grumbullimin e
diferencuar të mbetjeve organike. Sipas ligjit për
menaxhimin e integruar të mbetjeve njësitë e qeverisjes
vendore duhet të mbledhin veçmas plastikën, letrën,
metalin dhe qelqin. Kësaj liste tani i shtohen dhe mbetjet
organike. Kjo është dhe metoda më e detajuar e
grumbullimit të diferencuar. Alternativa tjetër, më e
thjeshtë por me më pak rikuperim mbetjesh, do të ishte
grumbullimi i mbetjeve bio me mbetjet e
pariciklueshme, dhe grumbullimi i mbetjeve të
riciklueshme (metal, plastikë, letër, qelq) bashkë në një
kosh. Mbetjet organike mund të përdoren si lëndë e parë
nga bujqësia.

VKM-ja përcakton si afat të fillimit të grumbullimit
të diferencuar dhjetor 2017 për bashkitë që janë
qendër qarku dhe dhjetor 2018 për bashkitë e
tëra.Sipas VKM-së njësitë vendore brënda 7 vitesh
duhet të ulin me 50% mbetjet bio dhe brënda 12
vitesh (pra brënda vitit 2027) duhet ti ulin me 65% .
Pakësimi i mbetjeve bio që përfundojnë në koshat
publikë normalisht do të nevojiste kompostimin e
tyre nga familjet, ose grumbullimin e përpunimin e
tyre jashtë infrastrukturës publike.

Kjo VKM përcakton se brënda 2021 mbetjet bio që
përfundojnë në lendfill duhet të pakësohen me 50%, kurse
brënda 2026 me 65. Mosrespektimi i afateve shoqërohet me
vendosjen e gjobave për njësitë vendore. Ndërkohë progres
të madh kanë bërë grumbulluesit ambulantë të mbetjeve në
koshat publikë. Këta po i bëjnë një shërbim të madh falas
pastrimi qyteteve tona, duke lënë që shumë pak plastikë e
metal të përfundojë në lendfille. Një stil i ri pune nga
grumbulluesit ambulantë është lënia e mjetit grumbullues
(thes, karrocë, arkë etj.) në prani të koshit publik gjatë gjithë
ditës dhe selektimi i herë pas hershëm i mbetjeve të
riciklueshme. Kështu grumbulluesi mbledh maksimumin e
mundshëm të mbetjeve të riciklueshme për një kosh, duke
përjashtuar dhe konkurrentët nga aksesi në koshin e
piketuar.

Cikli i mbetjeve organike.

Këtu futen :
1.Mbetjet të biodegradueshme (organike , dru , letër, karto).
2.Mbeturina e kuzhinës që përbëhen kryesisht nga
mbeturinat e ushqimit.
Koshi i mbetjeve organike pranon të gjitha mbeturinat
e mëposhtme.
1.Frutat dhe perimet
2.Mishin dhe peshkun
3.Lëvozhgat e vezëve, drithëra, bulmetra dhe ushqime të
tjera të përditshme.
4. Kockat e mishit
5. Ushimet e ngrira dhe amballazhet e ushqimeve që kanë
cilësi biodegraduese.
6. Bimët dhe lulet

Koshat, për grumbullimin e mbetjeve bio, duhet të jenë:
a) me ngjyrë kafe
b) rezistentë ndaj lagështirës
c) rezistentë ndaj plasaritjeve dhe thyerjeve, gjatë përdorimit të përditshëm
ç) të mbuluar me kapakë hermetikë
d) të përshtatshëm për t’u pastruar lehtësisht
dh) të etiketuar për llojin e mbetjeve që përmbajnë

Mbetjet e biodegradueshme i ndajme në:
1. Mbeturinat e ushqimit komercial,që përfshihen; mbeturinat nga tregjet dhe mbetjet
e kateringut
2.Mbetjet e pyjeve :lëvorja dhe mbetjet e drurit
3.Mbeturinat nga bujqesia duke përfshirë : jashtëqitjet e mbarështimit të kafshëve
(plehra organike të ngurta dhe të lëngshme),mbetjet e kashtës ,panxhari i sheqerit dhe
kërcielli patates ,mbetjet e fasuleve ,bizeleve ,lirit dhe perimeve të tjera etj.
4.Mbetjet ushqimore dhe industria e pijeve, duke përfshirë:fabrikat e birrave
,kantinat e verave,prodhimi i frutave dhe perimeve,industria e patates përfshirë niseshten
,mbetjet e panxharit të sheqerit dhe dherat,thertoret ,prodhimi i mishit ,hirrë.
5.Llumi i ujrave të zeza (rrjedh nga trajtimi biologjik i ujërave të zeza).
Të pa biodegradueshme ose me cikël shumë të gjatë biodegradimi janë keto mbetje :
(plasika,metalet,vajrat, bateritë,qelqi, tekstilet).

Risi teknologjike në përpunimin e mbetjeve të biodgradueshme
Ne mund t’i kthejmë mbetjet organike në cilësi shumë të mirë të biogazit
dhe në pleh organik me vlera të pasura ushqyese. Në vënde të zhvilluara sic
është Danimarka përdoret një teknologji inovative për trajtimin e këtyre
mbetjeve. Me anë të këtyre teknologjive, si fillim, bëhet ndarja e
mbeturinave organike, nëpërmjet makinerive që janë të standartizuara për
këtë proces. Teknologjia i shpërbën burimet organike në biogaz dhe pleh
me anë të një procesi teknologjik i cili kalon në disa etapa. Është një
proces mjaft i fuqishëm dhe i besueshëm. Nëse e krahasojmë me landfillin,
me anë të cilit bëhet trajtimi i mbetjeve organike, do të kemi një rritje të
konsiderueshme të ndotjes me CO2. Trajtimi që u bëhet mbeturinave,
përfshin të gjitha llojet dhe klasat e mbeturinave organike shtëpiake, duke
mos përjashtuar edhe ato me nivele të larta të papastërtive. Gjithcka mund
të përpunohet me lehtësi.

Një proces me rëndësi të vecantë, është ai i parandarjes
së plastikës dhe papastërtive të tjera, jo biodegraduese,
nga pjesa tjetër e mbeturinave biodegraduese. Mbetjet e
përftuara nga porcesi paraprak, sëbashku me mbetje të
tjera drusore dhe mbetjet e tjera të barërave dhe bimëve
të ndryshme, miksohen dhe më pas depozitohen në një
ndërtesë të mbyllur hermetikisht.
1. Hapi i parë është hidroliza. Filtrimi i degazifikuar
lëshohet në miksimin e mbeturinave që përftuam.
2. Hapi i dytë ka të bëjë me prodhimin e metanit, i cili
është i një cilësie shumë të mirë. Ndërkohë gjeneratori i
lidhur, prodhon elektricitet dhe ngrohje, ose gaz. Hapi i
parë dhe i dytë vazhdon për rreth disa javë.

3. Hapi i fundit është kompostimi (përzierja e mbeturinave) i mbetjeve të
biodegradueshme. Procesi fillon me anë të forcës së ventilimit, ndërkohe që
makineria kontrollohet nëpërmjet sistemit PLC. Kjo realizohet me anë të
internetit që duhet të jetë i disponueshëm. Më pas kemi post-trajtimin, ku e
gjithë përbërja e përftuar nga përzierja e mbeturinave, largohet prej dhomës
që mbahej e mbyllur dhe dërgohet në një vënd tjetër edhe për disa javë, për tu
maturuar më shumë. Më pas bëhet bluarja përfundimtare, grimcimi. Kjo masë
bëhet gati për tu përdorur për qëllime bujqësore në toka për prodhimtari etj,
përfitim ky që vjen nga trajtimi.
Për shkak të dizajnit të saj unik, kjo teknologji lejon të bëhet si përpunimi dhe
grumbullimi i mbeturinave. Me anë të saj, prodhohet në të njëjtën kohë
biogas dhe bëhet përzierja e plehrave, pa lëvizur pjesën e mbeturinave të
ngurta. Kjo teknologji është një nga zgjidhjet më të efektshme dhe fleksibël
për trajtimin mekanik biologjik. Ajo krijon një zgjidhje hibride që sjell tretje
anaerobe dhe përpunim të mbetjes. Me anë të kësaj teknologjie, bëhet ndarja
fizike e hidrolizës dhe përftimi i metanit. Këto dy procese do të quhen si
procese anaerobe.

Në mënyrë më të detajuar, kemi të ilustruar me pamje se si
ndodh procesi i plotë, i cili përfshin tre hapa të rëndësishëm:
1.Hidroliza. Gjatë këtij procesi mbeturinat mbulohen me filtra
të degazifikuar që lëshohen nga reaktori i biogazit. Kjo
shkakton hidrolizë bakteriale dhe si pasojë kemi kullim të
acideve yndyrore. Hapi tjetër është drenazhimi, pra vecimi i
mbeturinave të thata nga pjesa e lëngshme.
2. Prodhimi i Metanit. Për shkak të përmbajtjes së lëndës me
acide yndyrore shfaqet përsëri reaksioni biogas, e për pasojë,
do të kemi praninë e Metanit. Këto qëndrojnë të ndara nga
pjesa tjetër e mbeturinave të ngurta.
3. Kompostimi. Kur fuqia e prodhimit të metanit është ulur dhe
kemi mbetjen e lëndëve të ngurta fillon dhe procesi i
kompostimit. Gjatë procesit të kompostimit, kemi shfaqje të
nxehtësisë, kemi sintetizim të plotë, dhe si pasojë, do të kemi
avullim të plotë të lagështirës.

Gjatë tre hapave të procesit moduli mbetet i mbyllur. Asnjë mbeturinë e ngurtë nuk
është zhvendosur, përvec pjesës së lëngshme, ajrit që qarkullon në mes të procesit
të modulit dhe reaktorit gaz, që ndodhet në nje ambjent të mbyllur. Ky lloj trajtimi
që i bëhet mbetjeve të biodegradueshme, ndodh në tre procese të ndara. Ai ndodh
shpejt dhe me shumë efikasitet. Procesi nuk ka nevojë për inokulim dhe përdor
material të përpunuar. Procesi është i vetëqëndrueshëm dhe nuk ka nevojë për
ngrohje për të filluar atë.
Teknologjia Aikan është shumë e aftë të bëjë zbërthimin e mbeturinave biologjike,
duke i transformuar ato në lëndë të vlefshme që mund të riciklohen dhe
zakonisht koha totale e përpunimit është 5-7 javë. Kur procesi është i zgjatur, koha
totale e përpunimit është 6-9 javë (rezultat: më shumë biogas).

Më poshtë kemi të ilustruara në foto, hap pas hapi, të gjitha proceset
që ndodhin gjatë trajtimit të mbeturinave të biodegradueshme.

Pamje nga grumbullimi i mbeturinave ushqimore.

Metoda Feedstocks
Me feedstocks do të kuptojmë grumbullimin e të gjitha llojeve të
mbeturinave të ndryshme organike.
Në Feedstock përfshihet:
1. Ndarja e burimeve organike shtëpiake.
2. Ndarja e mbeturinave të ngruta nga komuna.
3. Ndarja e mbeturinave nga kopshtet dhe parqet.
4. Ndarja e mbeturinave nga fermat.
5. Ndarja e mbeturinave ushqimore, kryesisht ato të amballazhuara.
6. Ndarja e mbetjeve ushqimore nga guzhina
7. Të gjitha llojet e mbeturinave te kopshtarisë.
8. Mbetjet organike nga përpunimi i ushqimit industrial (si perime,
vaj, mish)
9. Mbeturina organike nga bujqësia.
10. Bimësi të ndryshme.

Plehu organik dhe biogazi i përftuar nga trajtimi i mbeturinave

Përmbajta e përbërësve ushqyes të plehrave organike në peshën 1 ton:
1. Azotit i përgjithshëm: 11,8 kg
2. Amoniak-azot: 2,0 kg
3. Nitrat-azot: 0,0 kg
4. Fosfor i përgjithshëm: 6,5 kg
5. Kaliumi - i përgjithshëm: 5,8 kg
6. Magnezi i përgjithshëm: 1,3 kg
7. Squfurit -i përgjithshëm: 2,6 kg
8. Lv, vlerë me përçueshmëri (10ms / cm): 18
9. Lt, numri përçueshmëri (10ms / cm): 31
10. pH-vlera, aciditetit: 7,2
11. Rt, numri reaktivitet: 7,3

Cilesia e Metanit.

Sasia e metanit e përftuar përmban mesatarisht 70 % . Ne varësi të cilësisë dhe saisë së
grumbullimit të mbetjeve që përpunohen, mesatarisht në ditë mund të arrihet rreth 6575 % të metanit të përftuar.
Përvec përftimit të energjisë elektrike nga metani kemi dhe përftimin e plehut organik.
Produktet që përftojmë nga:
1. Biogas
2. Energjia elektrike e prodhuar nëpërmjet përdorimit të një motoje të gazit
3. Ngrohje me anë të gazit.
4. Pleh organik.
5. Tokë e krijuar nga përftimi i plehrave organike.

Me anë të teknologjive dhe proceseve që kalojnë në këtë
fabrikë prodhohet në mënyrë të ripërtëritshme energjia
elektrike për ngrohje në formën e biogazit të cilesis së lartë.

Klima dhe Mjedisi
Biogasi i prodhuar nga mbeturinat shtëpiake redukton emetimet e CO2. Transformimi i
mbeturinave shtëpiake per t’i kthyer në burime të dobishme me anë të përdorimit të
këtyre teknologjive, ndikon shumë mbi klimën dhe mjedisin tonë. Përpunimi i 1 ton i
mbeturinave organike shtëpiake, rezulton me 350-400 kilogramë përzierje plehrash të
kompostuara, të cilat emetojnë 2-300 kilogramë CO2 në tokë. Teknologji te tilla mund
të bëhen një element i rëndësishëm në strategjitë kombëtare për reduktimin e karbonit
CO2. Fosfori i krijuar nga mbetjet shtëpiake ruhet për të shërbyer si pleh organik.
Trajtimi i një ton mbeturinave organike në një fabrikë Aikan rezulton në 350-400
kilogram plehra, të cilat përmbajnë përafërsisht 4,5 kilogram fosfor.

Rezultatet nga trajtimi i mbetjeve të lëndëve të biodergradueshme:
1 Ton e mbeturinave organike shtëpiake, nënkupton që vlera mesatare të variojë në
80 m3 biogas (përafërsisht është barabartë me 70 % metan)
Kjo është e barabartë përafërsisht me 290 kw/h energji elektrike dhe 1400 MJ ngrohje, kur
përdoret në një motor me gaz lokal.
Alternativat:
1. Transportohet në linjë tub të termocentralit të jashtëm.
2. Përmirëson dhe bën shpërndarjen në rrjetin ekzistues të gazit.
3. Përmirëson dhe përdoret për karburantin e makinave.
Përzierje plehrash 350 kg
1. Me lëndë ushqyese të pasur.
2. I pastruar plotësisht
3. Material organik i stabilizuar
350 kg strukture organike për ripërdorim

Në shumicën e vëndeve, prodhimi i biogazit të përftuar nga mbetjet
shtëpiake luan një rol shumë të rëndësishëm. Në Danimarkë përdorimi i
mbetjeve ushqimore për gaz natyror, arrin deri në 25 % të konsumit
natyror. Në një rast të tillë, prodhimi i biogazit do të përbëhet nga 20% nga
miksimi i lëngshëm dhe 5% nga mbetjet organike ushqimore.
Teknologji te tilla janë përdorur nga biologët dhe fermerët. Ajo është
lëhtësisht e riparueshme, ka cilësi të lartë dhe luan një rol të rëndësishëm
në aspektin ekonomik.
Siguria

Siguria është një nga masat e mara në një mjedis të tillë ku teknologjitë e
përpunimit gjenden gjithë andej dhe për këtë shënja të tilla vendosen në
ambjentet ku bëhet grumbullimi dhe përpunimi i mbeturinave organike
shtëpiake.

Gjurmueshmëria
Kjo teknologji ofron gjurmueshmëri të plotë gjatë gjithë procesit të
përpunimit. Ajo ndryshon nga të gjitha sistemet e tjera anaerobe, pasi ajo nuk
ka nevojë për vaksinim përpara se të fillojë procesi.Gjatë të tre proceseve nuk
kemi mbetje të gazit.
Sanitization
Shëndetshmëria është një pjesë e integruar e këtij sistemi . Temperaturat janë
të vendosura në modulin Aikan në 14 vënde të ndryshme. Vëndet e
përzgjedhura janë pikat kritike të kontrollit në afërsi të derës dhe futjen e ajrit.

Pas 7 ditësh kompostim temperatura qëndron 70 gradë Celsius dhe qëndron e
tillë për katër ditë

Diagrama tregon temperaturën e ajrit që ndryshon gjatë
kalimit të kohës.

Aromat jo të mira
Menaxhimi i aromës jo të këndshme është bërë duke e siguruar përmes
përdorimit të ambjenteve të mbyllura. Menaxhimi i erës jo të mirë është i
besueshëm dhe provuar për të gjitha llojet e mbeturinave organike, duke
përfshirë përpunimin e mbetjeve organike ushqimore dhe mbeturinave
kerbside. Menaxhimi i erës në një sistem të tillë mbështetet në faktorët e
mëposhtëm:
1.Ambjenti është plotësisht i mbyllur
2.Të gjitha proceset që bëhen realizohen me module të mbyllura dhe realizohet
procesi i spërkatjes dhe shtrydhjes.
3. Përdorimi biofiltrit

Landfill
Përdorimi sa më i pakët i landfillit për përpunimin e mbetjeve biodegradueshme.

Deponitë ekzistuese mund të transformojnë mjedisin në një ndotës mjaft të lartë.
Përdorimi i teknologjive të avancuara do të ndihmonte dhe ruante një mjedis më të
pastër.
Do të ndikonte për të patur një landfill më jetëgjatë.
Zëvendësimin e landfillit në një objekt më të mirë.
Performancë më të mirë në aspektin mjedisor
Përmirësim të cilësisë së biogazit.
Përmiresimi të imazhit të komuniteti, për një mjedis më pastër dhe më të gjelbër.

Djegia
Përpunimi i mbeturinave që përfshijnë djegien, mund të bëhet më efikase dhe më pak
e kushtueshme, përmes përdorimit të teknologjive që përmendëm më sipër të cilat
janë inovative dhe janë risi pasi minimizojnë impaktet negative në mjedis.
Përfitimet nga trajtimi i mbetjeve para djegies:
1.Mbeturinat organike ushqimore që trajtohen me teknologji të tilla dhe përftimi i
biogazit, apo plehut, janë më cilësore se ato që prodhohen me anë të procesit të djegies.
2. Përmirësohet energjia elektrike dhe ngrohja.
3. Përmirësohet vlera kalorifike në mbetjet organike.
4. Ruhet vlera e fosforit në plehra, që ato të mos përfundojnë në hi dhe skorje dhe të
mos kontaminohen nga metalet e rënda.
5. Përmirësohet cilësia e biogazit.
6. Gjatë trajtimit që u bëhet mbeturinave, ndodh vecimi nga plastika dhe përbërësit e
tjerë jo organikë që përdoren për riciklim.
7. Nga aspekti ekonomik, krijohet një kosto më e vogël, duke e krahasuar me procesin
me djegie.

Certifikatat
Teknologji të tilla që në vetvete krijojnë një sistem duhet të jenë në
përputhshmëri me standartet:
ISO 9001 (sistemi i menaxhimit të cilësisë)
ISO 14001 (sistemi i menaxhimit të mjedisit)
Përdorimi i këtyre teknologjive për trajtimin e mbeturinave të
biodegradueshme shmang disa probleme sic janë:
1.Eliminimin e barërave në oborre, është mbeturinë ideale që përdoret si
komponent i ngjeshur gjatë procesit të përpunimit.
2.Gjatë procesit, pjesët e lëngshme (uji) avullojnë nga produktet e tjera.
3.Përdorimi i filtrave gjatë procesit bën të mundur mënjanimin e erës jo të
këndshme.

Përfitimet që kemi nga përdorimi i këtyre teknologjive:
1. Një teknologji e tillë është e besueshme dhe ka kosto
relativisht të ulët.
2. Kemi prodhim të lartë të biogazit dhe si pasojë kemi
përftim të lartë të energjisë.
3. Kemi prodhimin e plehut organik.
4. Është e ndërtuar në atë mënyrë të ketë një kontroll të mirë të
erërave jo të këndshme që krijohen.
5. Është fleksible.
6. Sintetizim të biomasës

Për shkak të emetimit të gazrave serë, ndotja e ajrit është minimizuar sepse
mbeturinat organike trajtohen në ambjent të mbyllur. Përsa i përket prodhimit të
metanit, ai kapet dhe ruhet menjëherë. Pra nuk do të kemi emetim të CO2 pasi
vepron menjëherë aparatura që bën thithjen e karbonit.
Nëse përpunon 25.000 ton me mbetje organike në vit, mund të përftohet
energji elektrike, e cila mund të përballojë deri në 1500 familje dhe të sigurojë
ngrohje dhe naftë, deri në 400.000 fuci naftë.
Teknologji të tilla janë risi në fushën e mjedisit duke e ndihmuar këtë të fundit
të jetë më i pastër dhe i përshtatshëm për një jetesë sa më të mirë. Nëse në
vëndin tonë do bëhet riciklimi i mbetjeve të biodegradueshme me teknologji të
tilla inovative do të kemi përfitime të mëdha mjedisore dhe ekonomike.

