Lënda: ”TRAJTIMI I METALEVE TË
RËNDA”

Metalet e rënda janë të pranishme në mjedisin ku jetojmë. Më
shumë se 75% e elementëve kimikë janë metale. Ato janë të
pranishme në tokë, në ujë apo edhe në shkëmbinjë. Metalet janë
paraqitur me veti fizike të veçanta siç janë : shkëlqimi metalik,
përcjellshmëria elektrike, nxehtësia, fortësia e madhe dhe
qëndrueshmëria. Për nga vetitë ata ndahen në reaktiv dhe jo reaktiv.
Kanë veti të përbashkëta se veprojnë me oksigjenin dhe
dezertojnë okside. Oksidet që veprojnë me ujë formojnë bazat.
Gjënden në formë të përqëndruar si rezultat i aktiviteteve njerëzore
të shkaktuara. Vetit karakteristike janë se ato mund të kombinohen
dhe të formojnë aliazhe. Mërkuri është metali i vetëm lëng në
kushte normale. Metalet mund të punohen ose lakohen pa u
këputur. Tek metalet e rënda bëjnë pjesë: Kobalti, Bakri, Mangani,
Molibdeni, Vanadiumi, Stronciumi dhe Zinku.

Metalet të cilat janë të pranishme në sasi të mëdha, mund të jenë
shumë të rrezikshme. Disa elementë konsiderohen si metalet
toksike të rënda. Ndër metalet me rrezikshmëri të lartë janë
Arseniku, Beriliumi, Kadmiumi, Kromi, Plumbi, Mërkuri. Sasia e
lartë e metaleve të rënda ka shumë ndikim si në dëmtimin e
shëndetit tonë, ashtu edhe në ndotjen e mjedisit. Simptomat dhe
efektet mund të ndryshojnë në bazë të metalit apo kompleksit
metalike. Gjerësisht, ekspozimi afatgjatë i metaleve toksike të
rënda mund të ketë dëmtime të sistemit nervor qëndror dhe
periferik, në qarkullimin e gjakut, sëmundje kancerogjene, diabet
etj.

Arseniku, është i pranishëm në mjedis dhe është pjesë e kores së
tokës. Arseniku është i kombinuar edhe me elemente të tjerë, të tillë
si, oksigjeni, klori dhe squfuri. Ekspozimi i tij është më shumë i
pranishëm në tokë, ujë dhe shkëmbinj. Ekspozimi nga Arseniku
mund të shkaktojë njolla të lëkurës, kollë, diabet dhe në rastet kur
ka sasi të larta, mund të krijohen pasoja shumë të rënda, deri në
humbjen e jetës.

Arsenik

Beriliumi zakonisht është i ekspozuar në miniera, në nxjerjen e
metaleve dhe përpunimin e tyre. Metalet që përmbajnë Berilium,
janë zakonisht aliazhet. Pasojat janë shumë të rënda nëse kemi
kontakt me metalin. Mund të shkaktohen sëmundje të mushkërive
dhe lëkurës, sëmundje që janë më të evidentueshme tek punonjësit
e minierave.

Berilium

Kadmiumi është një metal jashtëzakonisht toksik, i cili
gjendet në vendet e punës industriale, vecanërisht kur ndonjë
mineral është duke u përpunuar. Pasojat mund të jenë
vdekjeprurëse. Prekin mushkerin, veshkat,etj.

Kadmiumi

Kromatin kalciumi, trioksidi, kromatin plumbi, stronciumi,
janë njohur si ndër metalet që shkaktojnë kancerin e mushkërive.

Kromatin

Plumbi është metali më i përhapur në industri. Rreziku që ai
shkakton është evident tek ata që punojnë në ndërtim, dyqane të
riparimit të radiatorëve, gjatë procesit të shkrirjes etj. Prek veshkat,
anemi, të perziera, encefalopati etj.

Plumbi

Mërkuri është i pranishëm në miniera, gjatë transportit dhe
prodhimit, në minierat e rafirimit të arit dhe mineraleve të
argjendit. Kur sasia është e lartë, ndikon tek sistemi nervor dhe
veshkat.

Mërkuri

Duke qenë se efektet negative të metaleve të renda janë të mëdha si
për shëndetin e njeriut por edhe për mjedisin në tërësi lind nevoja e
përpunimit të këtyre metaleve me teknologji të reja të cilat i
minimizojnë efektet negative në shëndet dhe në mjedis. Ndër të
cilat përmendim:
ECOBOND TCLP ( test parameters and multiple extraction
procedure ) është teknologji e re e cila merret me trajtimin e
metaleve të rënda. Me anë të aplikimit të kësaj teknologjie, kemi
një zvogëlim të fuqisë fizike dhe të rreziqeve të tjera që mund të
shkaktohen nga kullimi i metaleve në mjedis. Teknologjia ndihmon
ndjeshëm në reduktimin e ndotjes edhe të ujërave nëntokesorë.
ECOBOND konverton kimikisht plumbin dhe metalet e tokës, në
një lëndë më pak të rrezikshme.

Avantazhet e ECOBOND:
1. Ka kosto të ulët në perdorim, është rreth 30%-50% më e ulët se
cmimi i markave të tjera alternative.
2. Redukton ndotjen e mjedisit.
3. Teknologji e miratuar më parë nga EPA.
4. Eshte vertetuar me besueshmëri të lartë në terren.
5. I reziston kohës, është pra shume vjecare dhe e testuar nga EPA.

TCLP (test parameters and multiple extraction procedure)

Për testimin e tokës nëse ka përmbajtje të metaleve toksike apo jo
janë një sër aparaturash. Ndër të cilat vecojmë paisjen YLK e cila
na jep informacion për tokën dhe metalet që ndodhen në të dhe
më pas bën kullimin, filtrimin e tokës ndaj këtyre metaleve.
Aparatura është e veshur me material celiku, me diametër 90mm,
dhe filtër me fije qelqi ( 0.7 mikron). Vaji e ka të veshtirë për të
filtruar mbetjet. Gjithashtu unaza ka një kapacitet normal prej 550
ml. Aparatura vepron njësoj si një blender përzjerës. Në këtë
mënyrë behet ndarja dhe filtrimi. Ena është e specializuar për
nxjerrjen e substancave me anë të avullit. Temperatura më e ulët
që mund të arrijë është 4 ℃, e qëndrueshme.

•
•
•
•

Emërtimi i pajisjes: YLK
Metoda e aplikuar: TCLP EPA 1311, TCLP
Kapaciteti: 550ml
Filtër me përmbajtje celiku: 90mm diametër / 0.5 m

Trajtimi dhe largimi i metaleve me anë të teknologjisë Met Floc
Teknologjia Met Floc është një aparaturë shumë efikase për
largimin e e të gjithë përbërësve të metaleve, nga uji. Kjo
teknologji, ndërkohë që bën largimin të metaleve nga uji, rregullon
edhe PH-in e tij. Kjo teknologji bën të mundur eliminimin e zinkut,
kromit dhe mund të ulë ndjeshëm përmbajtjen e metalit me nivel të
ulët. Përdorimi i teknologjive të fundit MetFloc ofron sisteme të
sigurta, besueshmërie dhe kosto të ulët. Gjithashtu aparatura është e
pajisur edhe me filtra. Përdorimi mund të bëhet në formë
automatike, ose manuale.

Tabela më poshtë tregon parametrat se si janë para trajtimit
laboratorik.

HEAVY METAL REMOVAL SYSTEMS (HMR) - Sistem që
bën largimin e mataleve të rënda.
Më poshtë do të paraqitet një lloj tjetër makinerie, e cila bën
largimin e metaleve si nikel, krom, zink, kadmium dhe bakër. Këto
metale mund të paraqesin rreziqe të konsiderueshme shëndetesore
edhe për njeriun. Prezenca e tyre, sidomos në ujërat e zeza, duhet të
reduktohet në nivele ligjore, para se ato të shkarkohen në mjedis.

Kjo teknologji ka aftësin të bëj pastrimin e plotë të ujit nga metalet
e rënda edhe pse mund të arrijnë deri në 21 lloje.

Makineria HMR-NA-500-6FP-M-AB-N4-FP është e pajisur me
tank dhe filtër ft3. Gjithashtu e pajisur me pompë matëse dhe
trajtim dhe rregullim të Ph-it. Paisja është e veshur me material
celiku, sistem PLC, tanket janë të përbërë nga material
Polypropylene. Është e pajisur me alarm. Funksionon me sistem
ngrohjeje

Më poshtë kemi një aparaturë tjetër e cila është e automatizuar e
pajisur me filtra, si edhe një pajisje ku depozitohen të gjitha metalet
e asgjësura.
Makineria: HMR-NA-75-3FP-M-IM-1-N4-FL,

pH varion nga 1-13, Model 75-500 gallon. Temperatura arrin deri në
1400 F, instalimi i brëndshëm dhe aparatura, janë testuar përpara
përdorimit.

Sistem i pandërprerë shkarkimi të metaleve

CRS-M-60-10FP-AB-4-N4-FL-DL bën largimin e metaleve me
sistem : 460 VAC PLC bazuar në sistem inkaso. Sistemi i
pandërprerë i shkarkimit është projektuar për heqjen e metaleve
të tretur ose fluoride nga rrjedhja e ujërave të zeza gjatë procesit.
Të gjitha këto mbetje metalesh kalojnë në filtrim përpara se të
bëhet shkarkimi i ujërave të zeza. Metalet e shkarkuara kalojnë
në një enë të madhe përpara se të bëhet asgjesimi.

Model tjetër makinerie që bën asgjesimin e metaleve: CRS-F15-6FP-AX-4-N4-DC-FL-DL 15 gallon për minutë , e pajisur
me tank, dhe 460 VAC PLC .

Aparaturat janë të veshura me material celiku, e pajisur me tank.
Materiali është i përbërë nga fibra qelqi, e pajisur me pompë ,
filtër dhe sistem alarmi.
Ujërat e zeza, pasi depozitohen në rezervuar, kalojnë në disa
procese në tankun e parë, e më pas në të dytin, ku bëhet largimi i
metaleve. Ndërkohë kemi përzierjen e pH me hirdoksid, ku lloji i
hidroksidit varet nga lloji i metalit. Më pas është faza finale ku
bëhet filtrimi

Komuniteti Europian prej vitesh i kushton rëndësi të vecantë
trajtimit të metaleve të rënda dhe eleminimit të ndotjeve që ata
shkaktojnë. Pavarësisht se vendi ynë është ende në fazat e para të
perceptimit të dukurisë, nuk është herët nëse përmendim se
reduktimi deri në zhdukjen përfundimtare të rreziqeve që metalet e
rënda shkaktojnë, qoftë gjatë nxjerrjes, por edhe gjatë përpunimit
të tyre, është domosdoshmëri.

Paisja me teknologji si ato që përmendëm më sipër, jo vetëm na
krijon një garanci për kufizimin e dëmit që mund të shkaktojnë
këto metale, gjatë fazës së nxjerrjes dhe përpunimit, por shërbejnë
edhe për të shmangur rreziqe me pasojë të mëvonshme, vecanërisht
nëse këto mbetje përzihen me ujërat e zeza. Përvec kësaj, vënia në
përdorim e këtyre teknologjive, redukton edhe kostot, si edhe afron
gjithnjë e më shumë limitin e lejimit të shkallës së ndotjes. Vënia
në përdorim e metodave dhe pajisjeve të përmendura më sipër, jo
vetëm ka ndikim të dretjpërdrejtë në përmirësimin e rrezikut që
shkaktojnë metalet e rënda në fazat e tyre të përpunimit, por edhe
na afron me mentalitetin europian dhe normat që vendet e BE-së
kanë vendosur si standart.

