HYRJE
Perpunimi i naftes dhe nenprodukteve te saj perben pjesen me te rendesishme te ekonomise
Shqiptare.Per vite e vite me radhe po punohet dhe studiohet nafta vendburimet e saj dhe
perpunimi sa me i mire per te dhene efikasitet pasi eshte nje vlere e rendesishme qe mban
gjalle ekonomine tone.
Aktiviteti qe ne po paraqesim eshte nje risi nderkombetare dhe me vlera fitimprurese si dhe
me nje efikasitet teper te larte.Teknologjia moderne e Orimulsionit qe ka vite qe ka pushtuar
vendet me te zhvilluara te botes tani do vije dhe ne vendin tone.Kjo teknologje eshte nje
akses i madh per ne pasi shfrytezon dhe perpunon mjaft mire naften produket e renda te saj
dhe mbetjet qe dalin nga ajo.Me poshte po paraqesim gjithe projektin e Orimulsionit.
Historiku i Naftes
Për naftën në vendin tonë është folur që nga historianët e lashtë, ata i kanë trajtuar produktet
e naftës si zjarre shekullore që janë shfaqur në Apolloninë e Fierit. Por në fakt ato nuk kanë
qenë në Apolloni, por është folur për të, sepse në kohën e lashtë Apollonia njihej, në të
vërtetë bëhet fjalë për zjarre shekullore të shfaqur diku në Mallakastër, aty ku edhe më vonë
është zbuluar edhe vendburimi i Cakranit dhe ai i bitumit të Selenicës, pra diku midis
Mallakastrës dhe Selenicës. Kur thuhet zjarre shekullore, duhet nënkuptuar shpërthime të
fuqishme zjarri në hapësirë, që në atë kohë interpretoheshin si dukuri nga perëndia. Që
atëherë njihen shfaqjet e naftës në vendin tonë, por puna shkencore filloi nga disa
shkencëtarë të njohur të cilët evidentuan disa shfaqje të naftës dhe të rërave bituminoze në
vendin tonë.
Punë e mirëfilltë shkencore është bërë nga viti 1913 për të evidentuar këto shenja nafte dhe
mundësitë që ka pasur vendi jonë për të pasur naftë dhe gaz. Nga italianët janë rregjistruar
daljet e naftës në perëndim të Kuçovës, në Selenicë, në Patos dhe rreth vitit 1914, gjeologët e
ushtrisë italiane që ishte në Sazan vunë re në det shenja nafte dhe duke i gjurmuar këto
shenja, se nga kishin ardhur vunë re se ato vinin nga lumi i Shushicës, i cili kalon në
Drashovicë. Natyrisht italianët janë treguar mjaft të interesuar dhe në vitin 1914 vendosën të
shpojnë pusin e parë, i cili u quajt Rexhina Maria në nderim të mbretëreshës së Italisë me të
njëjtin emër. Pusi i parë është shpuar deri në rreth 200 metra dhe dha naftë shumë të mirë.
Pas këtij rezultati italianët filluan të kenë një interes të jashtëzakonshëm dhe nga viti 1924,
në një kongres ndërkombëtar u bënë të njohura shenjat e naftës në vendin tonë që ishin në
Patos, Kuçovë dhe Drashovicë. Shqipëria, që ishte një vend i patrajtuar dhe i panjohur, u bë
një vend me interesa shumë të mëdha për shkak të bindjeve për perspektivën e naftës. Në
vitin 1925 kur ishte qeveria e Zogut në fuqi, qeveritë e shumë vendeve ato angleze, italiane,
franceze, kanë ardhur dhe kanë kërkuar konçensione dhe iu është dhënë një sipërfaqe e
konsiderueshme që nga Tepelena, Memaliaj e deri në Shkumbin, sipërfaqe në të cilën
përfshiheshin edhe daljet sipërfaqësore të bitumeve. Në vitet 1930-1932 italianët morën në
dorë të gjitha kërkimet e naftës në Shqipëri dhe deri në çlirimin e vendit ata organizuan dhe
drejtuan të gjitha kërkimet e naftës dhe hodhën bazat e zbulimeve. Mund të thuhet se
punimet e tyre kanë qenë mjaft të suksesshme dhe serioze. Në 1927 filluan shpimet e para në
Kuçovë, ku ka qenë një gjeolog botërisht i njohur, Stanislav Zuber, polak me origjinë, por
ishte i angazhuar nga shoqëria italiane e naftës. Ai ka zbuluar Kuçovën, e cila filloi të

prodhojë që nga viti 1927 dhe në prag të çlirimit në vitin 1943, ky vend realizoi një prodhim
maksimal të naftës 200 000 ton, më vonë pas kapitullimit të Italisë prodhimi ra, sepse u
shkatërrua kantieri. Kuçova ishte i pari vendburim dhe nafta që nxirrej çohej në Itali. Në
vitin 1943 italianët kishin shumë nevojë për naftë dhe u detyruan të ngrinin një uzinë
përpunimi në Kuçovë dhe thuhet që plotësonin ato pak nevoja që kishin. Ndërsa para çlirimit
kur ikën, italianët hodhën në erë gjithçka.
Pas çlirimit duhej ringritur i gjithë kantieri. Punimet janë drejtuar nga Zuberi, i cili qëndroi
në Shqipëri, ka pasur edhe inxhinierë shumë të zotë shqiptarë siç ishte Sherif Toptani, i cili
ka drejtuar punimet derisa u rimëkëmb gjithçka. Nga vitet 1950 prodhimi i naftës u rrit së
tepërmi, u ndërtua edhe kantieri i Patosit dhe deri në vitet 1970-1975 u zbuluan mjaft
vendburime nafte, tashmë nga shqiptarët. Në krahasim me paraçlirimin, sot janë shumë
vendburime të zbuluara në ranor, në gëlqeror etj. Mbase janë njohur edhe njerëzit nëpërmjet
flakës që kanë parë në qiell gjatë aksidentit në Drenovë të Mallakastrës.
Rezervat e naftës në vend gjykohet që janë rreth 400 milionë ton, prej këtyre janë nxjerrë
rreth 45-50 milionë ton deri tani. Nuk bëhet fjalë për t`u krahasuar me paraçlirimin, sepse
janë sasira kolosale të zbuluara nga gjeologë shqiptarë natyrisht duke përfituar edhe nga
përvoja e të huajve. Prodhimi maksimal në vendin tonë është arritur në vitin 1974 prej
afërsisht 2 milionë e 100 mijë ton në vit. Atë vit ka pasur një krizë botërore për naftë dhe
çmimi i saj është rritur deri në dhjetëfishin e saj. Ky ka qenë prodhimi pik në vendin tonë.
Deri në vitin 1990 nuk ka pasur shumë zbulime, sepse nuk ka patur investime për kërkimet.
Në vitin 1990 prodhimi i naftës shënonte 1 milionë e 100 mijë ton. Tranzicioni bëri që
prodhimi i naftës të ulet shumë dhe sot ky prodhim shkon në 300-350 mijë ton. Nevojat e
vendit kanë qenë rreth 500 mijë ton, ndërsa sot ato janë shumëfishuar dhe blerjet nga jashtë
plotësojnë mbi 90% të nevojave të brendshme për karburante.

Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis hartohet për projektin “Trajtim i mbetjeve te naftes”.
Impjanti eshte planifikuar te pozicionohet ne zonen hyrese te qytetit te Fierit saktesisht ne verilindje te tij,ne jug te lumit Seman.Lidhja e sheshit te impjantit me rrugen nacionale Tirane-Fier
kryhet nepermjet nje rruge prej 1Km e cila aktualisht sherben si rruge aksesi per nje sere
strukturash me karakter industrial,kryesisht te industrise se nxjerrjes dhe prodhimit te
materialeve te ndertimit.Sheshi i impjantit te orimulsionit perfshihet ne zonen Planit te Integruar
Sektorial per zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne vendburimin Patos-Marize Miratuar
me vendim te Keshillit Kombetar te Territorit (KKT) nr.28,Date 10.05.2013.
Projekti zhvillohet nga kompania “Petrosonic Albania” sh.a
Mbetjet e naftes qe do te trajtohen do të merren në pika të ndryshme, për këtë kompania do të
lidhë kontartë me subjekte të ndryshme.
Vendi ynë ka burime të konsiderueshme të naftës dhe gazit të cilat kanë nisur të shfrytëzohen
dekada më parë nga kompani shtetërore dhe private kombëtare dhe ndërkombëtare..
Objekti i veprimtarisë së kësaj kompanie është shtrirë në fushën e naftës. Ndërtimin e të gjitha
objekteve në lidhje me përpunimin e këtyre mbetjeve të mbledhura nga përfitimi i tyre në
ekonomi, ndërtimi i objekteve brenda kuadrit ligjorë për përpunimin e cdo lloj nafte.

KAPITULLI II
2.1 Permbledhje e bazes ligjore per menaxhimin e mjedisit
• Ligji Nr. 8934 datë.05.09.2002: “Për mbrojtjen e Mjedisit”
- Ligjin Nr.9890, datë 20.03.2008
I ndryshuar me: - Ligjin Nr.9983, datë 08.09.2008
- Ligjin Nr.10 137, datë 11.05.2009
• Ligji Nr. 9010 datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”
• Ligji Nr.9108 date 17.07.2003 “Substancat dhe preparatet kimike”
• Ligji Nr.9362 date 24.03.2005 “Per sherbimin e mbrojtjes se bimeve”
• Ligji Nr. 9055 date, 03.07.2003 “Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne
konventen mbi te drejten e detit te OKB-ve”
• Ligji nr.10304, date 15.07.2010 “Per sektorin minerar në Republiken e Shqiperise”,
në pergjithesi dhe në veçanti nenet 37 dhe 38: Rehabilitimi i zonave minerare të
shfrytëzuara.
• Ligji Nr. 8094 datë. 24.04.2003 “Për largimin publik të mbeturinave”
I ndryshuar me: - Ligjin Nr.10 137, datë 11.05.2009
• Ligji Nr. 7746 datë. 28.07.1993 “Për hidrokarburet”
• Ligji Nr. 7796 datë. 17.02.1994 “Ligji minerar Shqipetar”
• Ligji Nr.8102 datë 28.3.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të
largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura" I ndryshuar me: - Ligjin Nr. 9352, datë
3.3.2005
- Ligjin Nr. 9915, datë 12.5.2008
• Ligji nr.8990 datë 23.01.2003, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”. I ndryshuar me:
- Ligjin Nr.10 050, datë 24.12.2008
• Ligji Nr.9115 datë 24.07.2003, “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”.
• Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
• Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
• Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002 "Për zonat e mbrojtura". I ndryshuar me:
- Ligjin Nr.9868, datë 04.02.2008
• Ligji Nr.10 081, datë 23.02.2009 për “Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”.
• Ligii Nr. 8093, date 21.03.1996 "Per rezervat ujore" te ndryshuar dhe aktet nenligjore qe
rrjedhin prej tij
• Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006 “Per mbrojtjen e biodiversitetit”.
• Ligji Nr.8906, datë 06.06.2002 “Per zonat e mbrojtura”, i ndryshuar me ligjin Nr. 9868 date
04.02.2008.
• Ligji Nr.7875, datë 23.11.1994 “Per mbrojtjen e faunes se eger dhe gjuetine”, i ndryshuar
me ligjin Nr. 9219 date 08.04.2004.
• Ligji Nr.9385, datë 04.05.2005 “Per pyjet dhe sherbimin pyjor”, i ndryshuar me ligjin Nr.
9791 date 23.07.2007.
• Ligji Nr. 9115 datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor te ujerave te perdorura”
• Ligji Nr. 9537 datë 18.05.2006: “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të rrezikshme”
• Ligj nr. 8770 dt 19.04.2001 “Per sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike i azhurnuar”

• Ligji Nr. 9774 datë 12.07.2007: “Për administrimin e zhurmes”
Ne parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit tone
ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme. Nder to permendim:
• Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000: “Për ratifikimin e konventes se Aarhusit” Per te drejten e
publikut per te pasur informacion dhe perfshirjen ne vendimarrje, si dhe per tiu drejtuar
gjykates per ceshtjet e mjedisit.
• Ligji Nr. 9334 datë 16.12.2004: “Për aderimin e Republikes se Shqiperise ne
Protokollin e Kiotos” ne konventen per ndryshimet klimatike (UNFCCC).
• Ligji Nr. 9424 datë 06.10.2005: “Për ratifikimin e protokollit te vleresimit strategjik
mjedisor”.
• Ligji Nr.8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”. I
ndryshuar me: - Ligjin Nr.9826, datë 1.11.2007
Vendime te Keshillit te Ministrave
• V.K.M Nr.847, date 29.11.2007 “Per miratimin e strategjise nderkufitare”
• V.K.M. Nr.805, datë 4.12.2003 “Për miratimin e listës së veprimtarive që ndikojnë në
mjedis, për të cilat kërkohet leje mjedisore”
• V.K.M. Nr.803, datë 4.12.2003 “Per standartet e cilesise se ajrit”
• V.K.M Nr.103 datë 31.03.2002,“Për monitorimin e mjedisit në Republikën e
Shqipërisë”
• V.K.M Nr. 395, datë 21.6.2006, “Për miratimin e strategjisë dhe të planit të veprimit për
zhvillimin e turizmit, kulturor dhe mjedisor”
• V.K.M Nr.435 datë 12.09.2002, “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në
Republikën e Shqipërisë”
• V.K.M Nr.267, datë 24.4.2003 “Për procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave të
mbrojtura dhe buferike”
• V.K.M Nr.994, datë 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje për
mjedisin”.
Udhezime dhe Rregullore
• UDHËZIM Nr.6, datë 27.12.2006, “Për miratimin e metodologjisë së vlerësimit
paraprak të ndikimeve në mjedis të një veprimtarie”
• UDHËZIM Nr.6527, datë 24.12.2004, “Mbi vlerat e lejueshme të elementeve ndotës të ajrit
në mjedis nga shkarkimet e gazrave dhe zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore, dhe
mënyrat e kontrollit të tyre”
• UDHËZIM, Nr.5, datë 28.12.2007, “Për tarifat e shërbimit për lejet mjedisore”.
• UDHËZIM, Nr.6, datë 27.11.2007, “Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve
për përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta”.
• UDHËZIM, Nr.2, datë 29.06.2010, “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të
kërkuar leje mjedisore”.
• UDHËZIM, Nr.3, datë 03.09.2009, “Për metodologjine e vleresimit te raportit te
Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis”.
Konventa dhe Protokolle
Protokolli i Kievit, Per vleresimin strategjik mjedisor. Ratifikuar në vitin 2005
Protokolli i Kartagjenes, Per biosigurine. Bere pale ne vitin 2005
Konventa e Stockholmit, Mbi ndotesit organike te qendrueshem.

Qellimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM)
Qëllimi dhe objektivat e VNM-së
Qëllimi i VNM-së është të vlerësojë ndikimet negative dhe pozitive të projektit si dhe të
paraqesë masat që duhet të aplikojë kompania për reduktimin apo shmangien e ndikimeve
negative në mjedis dhe komunitet.
Objektivat e VNM-së
Objektivi kryesorë i raportit të VNM-së është që të përmbushë kërkesat e legjislacionit
shqipëtar, me qëllim që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm mjedisor.
Objektivat specifike të VNM-së janë:
- Të identifikojë dhe vlerësojë ndikimet e rendësishme mjedisore nga zhvillimi i projektit
- Për të përcaktuar përputhshmërinë e projektit të propozuar me përdorimin e tokës dhe të
vlerësojë kushtet lokale mjedisore
- Për të parë avantazhet nga zbatimi i këtij projekti
- Për të vlerësuar dhe zgjedhur alternativën më të mirë nga opsionet e mara në studim
- Të përfshijë planet e menaxhimit mjedisorë dhe mekanizmat monitoruese gjatë fazave të
zbatimit dhe funksionimit të projektit.
Objektivat e projektit
Objektivat e projektit janë:
- Instalimi i linjes per trajtimin e mbetjeve hidrokarbure
- Lidhja e kontartës me kompani të ndryshme për marjen e mbetjeve të naftës
- Trajtimi i mbetjeve të naftës për të përftuar produktin qe ne duam.
- Plotësimi i kushteve për depozitimin e produktin dhe transportin sipas tregut
- Hapjen e vendeve të reja të punës dhe punësim të banorëve të zonës
- Zhvillimi i veprimtarisë në kushte të përshtatëshme dhe në harmoni me mjedisin
Termat e referencës
Termat e referenës të cilat janë aplikuar për hartimin e raportit të VNM-së, janë:
1. Takime dhe qëndrimi në kontakt të vazhduar me zhvilluesin e projektit, për të marë të
gjithë informacionin e nevojshëm, për të përcaktuara këkresat dhe përgjegjësitë sipas
detyrimeve ligjore si dhe afatet kohore për hartimin e raportit të plotë të VNM-së
2. Hartimi i raportittë VNM-së i cili ndër të tjera përmban, ndikimet negative dhe pozitive
në mjedis nga vënia në punë dhe funksionimi i impiantit, si dhe rekomandimin e masave
për të parandaluar dhe minimizuar ndikimet negative.
3. Të përcaktojë tiparet e mjedisit ekzistues në zonën e projektit dhe përreth tij.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
Qëllimi i projektit
Qëllimi i projektit është perpunimi i naftes me teknologjine moderne te Orimulsionit ose
teknologjia e deasfaltimit dhe ndarjes se bitumit nga nafta e rende e papeperpunuar,naftes se
reres,mbeturinave te vajrave permes pasurimit te teknologjise se zerit,te patentuar. Perpunimin e
naftes se paperpunuar ne permjet teknologjise moderne si dhe sherbime per palet e treta ne
sektorin e naftes dhe gazit.Zhvillimi
Zhvillimi i këtij projekti do të sjellë mjaft përfitime në përmirësimin e
gjendjes mjedisore në ato zona ku është zhvilluar industria e naftës si dhe përfitime ekonomike e
sociale.
Vizioni i Kompanise
1. Venia ne dispozicion te industrise,impjanteve
dustrise,impjanteve dhe klienteles se kaldajave te solarit dhe naftes
se rende me lende djegese konkurrente me baze teknologjike te perziere qe quhet
oriemulsion(SFO).
2.Permiresimi i funksionimit te rafinerive duke konvertuar mbetjet e tyre ne Orimulsi
Orimulsion dhe
duke eleminuar perzjerjen e mbetjeve te papastra me naften e kushtueshme.
Cfare eshte Orimulsioni dhe si gjeneron vlere
Orimulsioni eshte :
a) Teknologji e lendes djegese para-atomizuese
para atomizuese per aplikim djegje/transporti ne
kaldaja,motore,turbina dhe gazsjelles.
gazs
b) Orimulsioni eshte nje perzjerje qe perbehet prej:
70% = Hidrokarbon (mase bruto ose shume e rende)pika me permase 2-5
2 5 mikron
30%= Uje qe rrethon pikat e stabilizuara te hidrokarbonit.
c) Perdoruesit sot djegin nje perzjerje mes naftes se kushtueshme dhe miksit te solarit, ne
vend qe te djegin solarin ne formen e orimulsionit i cili ka nje kosto shume me te ulet.
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Fig.1 Solari krahasuar me Orimulsionin
d) SFO konverton mbetjet e rafinerise ne lende djegese ekonomike pa shperdoruar naften.
e) Orimulsioni gjeneron vlere domethenese per rafinerite :
Ritje volumi (+) per linjen e bardhe me vlere te larte dhe volume te reduktuara (-)per
linjen e zeze me vlere te ulet.

Fig.2 Ndodhite para dhe pas orimulsionit
Oportunitetet qe vijne nga teknologjia e Orimulsionit
1-Aktualisht Shqiperia nuk disponon Gaz Natyral.Gazjellesit TAP do ti duhet kohe e gjate te
perfundoje punimet.LPG eshte teper i kushtueshem per perdorim industrial.Nderkohe qe
orimulsioni mund ta ule koston e lendes djegese per industrine,duke qene me i lire se Solari.
2-Industria e enegjise :mund te konvertohet te funksionoje me perdorimin e orimulsionit deri ne
perfundimin e Projektit TAP.
3-Mbetjet e Rafinerise Armo mund te konvertohen ne orimulsion qe do te kushtoje dhe me pak
se sa vete Solari qe prodhon Rafineria sot.Ketu fitojne si rafineria ashtu dhe industria.

4-Orimulsioni eshte me pak i demshem per mjedisin se sa solari.Nivel me i ulet i NOX-it.djegie
me e mire(Orimulsioni=100% ndersa Solari=85%)
5-Kursimet qe burojne nga ulja e kostos jane perfitime per klientin dhe per rafinuesin.
6-Kursimet e naftes celin Oportunitete te tjera.

Fig.3 Katalizatori orimulsion nuk nxjerr Gazra te demshem ne atmosfere
Karakteristikat e orimulsionit
1-performance e jashtezakonshme djegese ne krahasim me lendet e lengshme

Fig.4 Lehtesia djegese e grimcave gjate procesit te Orimulsionit

Fig.5
2-Viskozitet i ulet
3-Temperature e ulet,siguri me e larte
4-Depozitim dhe perdorim normal lengu

5-Karakteristika djegieje si Metani
6-Kontakt i shkelqyer nga Hidrokarboni ne Oksigjen
7-Djegie 99.99+ % e karbonit.
8.Djegie me e shkurter
9-Gjenerate NOx e ulet
Perdorimi Industrial i Orimulsionit
Ne vendet ku Gazi Natyror nuk eshte i disponueshem:
Gjeneron Avull per prodhim energjie
Gjeneron energji te shperndare ne motore ose turbina.
Zevendeson gazin ngrohes te medhenj me ndezje direkte

Fig.6 Sherbimet Efikase qe vijne nga Orimulsioni
Vendndodhja e zonës së projektit
Aktiviteti do te zhvillohet ne zonen hyrese te qytetit te Fierit saktesisht ne veri-lindje te tij,ne jug
te lumit Seman.
Siperfaqa e objektit eshte 3000 m2
Kapacitetit perpunues eshte 50 ton/dite

Impjanti eshte planifikuar te pozicionohet ne zonen periferike hyrese te qytetit te Fierit saktesisht
ne veri-lindje te tij ne jug te lumit Seman.Lidhja e sheshit te impjantit me rrugen nacionale
Tirane-Fier kryhet nepermjet nje rruge prej 1km e cila aktualisht sherben si rruge aksesi per nje
sere strukturash me karakter industria,kryesisht te industrise se nxjerrjes dhe prodhimit te
materialeve te ndertimit.Sheshi i impjantit te orimulsionit perfshihet ne zonen Planit te Integruar
Sektorial per zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve ne vendburimin Patos-Marize Miratuar
me vendim te keshillit Kombetar te territorit (KKT)nr.28,date 10.05.2013.

Fig.7 harta vektoriale e shtrirjes se objektit tone
Harta baze vektoriale dhe topografia ku shtrihet impjanti i Orimulsionit ku kuadrati i vogel i kuq
tregon saktesisht vendodhjen.

Fig.8 Harta ekzakte e marre nga Google earth se bashku me kordinatat SIPAS GAUS KRUGE

KORDINATAT SIPAS GAUS KRUGE

N
40 ̊ 44 ̍ 44.5 ̎

E
19 ̊ 35 ̍ 2.79 ̎

Fig.9

Harta e perdorimit Ekzistues te tokes.

Teknologjia e trajtimit, skicat dhe planimetritë e objekteve strukturave të projektit
Perpunimi i mbetjeve të naftës dhe përdorimi përsëri i tyre nuk është një çështje e lehtë. Kjo
arrihet duke kaluar në një proçes i cili përbëhet nga shumë hapa, si:
- Klasifikimi i mbetjeve
- Ndarja e naftës nga mbetjet e huaja.
- Përfitimi i produkteve (naft,bitum dhe lëndë djegëse)

Fig.10 Plani i vendosjese se impjantit te Orimulsionit

Ngarkimi i mbetjeve të naftës
Mbetjet e naftës do të meren në vende të ndryshme nga subjekte te licensuara
Ngarkimi dhe transporti I tyre do të kryhet me
automjete të posatëshme autobotë, depozita me ngrohje dhe pompa thithëse
Ngarkimi dhe transporti i tyre do të kryhet në përputhje me të gjitha kushtet e transportit të
mbetjeve të rrezikshme.

Fig11 Skema teknologjike e Orimulsionit

Makineritë dhe pajisjet
Pajisjet për transport dhe instalim
Pajisjet për ndarje
Makina dhe pajisje për dehidratim
Makina dhe pajisje për përpunimin e produktit
Depot dhe magazinat
Stacioni për ngarkim
Përshkrim i proceseve ndërtimore dhe teknologjike
Projekti në vetvete përmban instalim dhe ndërtim të objektiti. Pjesa me e rendesishme dhe më
delikate është instalimi i impiantit. Puna për zbatimin e këtij projekti do të nisë me përgatitjen e
sheshit për instalimin e impiantit. Punimet e sheshit konsistojën në rrethimin e truallit me murë,
shtrimi me beton ose asfalt, përgatitja e hapsirave ku do të instalohet impianti dhe aksesorë të
tjerë të tij. Gjatë kësaj kohe do të jenë përfunduar të gjitha prçedurat me CEZ shpërndarje për të
kryer lidhjen e energjisë elektrike.
Ndërtimi i ambienteve të shërbimit (zyra, dhoma e ndihmës së shpejtë etj) do të kryeht nga
punime të thjeshta me murë dhe beton.
Instalimin e impiantit do ta quajmë proces teknologjik pasi instalimi i tij do të kryhet nga
automjete të posatëshme, si dhe punimet do të ndiqen nga persona të specializuar.

Pasi të jetë përfunduar faza e instalimit të impiantit do të zbatohen punimet përfundimtare për
instalimin e të gjithë infrastrukturës.

Fig.12 Montimi i rezervuarve Konike te impjantit

Fig.13 Skema e impjantit te prodhimit te Bitumit

Fig.14 Skema e sistemit te shuarjes se zjarrit te impjantit te bitumit

Fig.15 Montimi i dhomave te shkumes ne rezervuar
Infrastruktura e nevojëshme
Lidhja me rrjetin elektrik
Furnizimi me energji elektrike do të kryhet nga rrjeti publik i shpërndarjes sipas kontratës me
CEZ për nevojat e objektit industrial. Furnizmi me enrgji do të jetë ajror dhe në pikën ku do të
bëhët lidhja e pajisjve brënda trualli do të jenë instalime tokësore.
Furnizimin me ujë
Për plotësimin e nevojave për uji kompania ka planifikuar hapjen e pusit brenda zonës së
projektit. Uji si lëndë e domosdoshme në procesin teknologjik do të sigurohet nga ripërdorimi i
ujit i cili përftohet nga procesi i trajtimit.
Shkarkimet e ujërave të ndotura
Ujrat teknologji pasi të kenë kaluar në separator do të pushojnë në dekantues nga aty ato do të
ngarkohen më autobotë për tu shkarkuar në pikat e shkarkimeve publike, kjo do të ndodhë vetëm
në ato raste kur cilësia e ujit është brenda normave të lejuara të cilësisë. Ujrat e zeza do të
shkarkohen në gropë septike.

VLERESIM I NDIKIMIT DHE MASA LEHTESUESE TE PROJEKT ZHVILLIMIT
Ne seksionin e vleresimit te ndikimi ne mjedis, ku theksi kryesor ne kete proces do te jete per
vleresimin e faktoreve kryesor gjate fazes se operimit. Ne seksionin e meposhtem do te
vleresohen si ndikimi gjate fazes se operimit ku per kete faze do te jete perqendrimi kryesor.
Ndikimi ne mjedis dhe masat parandaluese do te pershkruhen per secilin tregues mjedisor, do te
paraqiten dhe identifikimi i kriteries, magnituda e ndikimit dhe vleresimi me sinjifikativ.
.Identifikimi i faktoreve mjedisor.
Duke u mbeshtetur ne legjislacinin ne fuqi mjedisore faktoret kryesor do te vleresohen ne
menyre me te detajuar ku do te percaktohen qarte kriteret e percaktuar me siper, ku disa prej tyre
jane ujerat nentokesor, vendndodhja dhe perdorimi i tokes, impakti social-ekonomik, ajeri, flora
fauna, zhurmat, impakti viziv, etj.
Vleresim i ndikimin ne mjedis gjate fazes se ndertimit.
Komponentet e mjedisit te cilat mund te ndikojne ne mjedis gjate fazes se ndertimit jane ne
pergjithesi nga ndertimi i struktures, levizja e mjeteve te tonazhit te rende, dhe trafikut. Ky
ndikim vleresohet i njejte me cdo impakt qe shkaktohet nga ndertimi i strukturave civile, ky
impakt eshte minimal pasi nuk ndodhet ne zone te banuar, ndodhet larg zonave me status te
vecante si monumente natyrore apo zona te mbrojtura. Ne menyre te permbledhur do te paraqiten
ne tabelen permbledhese(Vleresimi i ndikimit dhe masat lehtesuese gjate fazes se operimit)
Vleresim i ndikimit ne mjedis gjate fazes se operimit.
Ne tabelen e meposhtme do te paraqiten shkaqet kryesore qe ndikojne ne mjedis gjate fazes se
operimit, dhe faktoret korespondues te impaktit :

Komponentet e projektit
Shkarkimet ne ajer

Faktoret mjedisor
Ajri
Uji
Flora
Fauna
Perdorimi i tokes
Shkarkimet e lengeta
Toke
Operim ne objekt
Zhurma
Social
Struktura dhe peisazhi
Vizual
Flora
fauna
Ne kete seksion do te paraqitet ne impaktin dhe masat parandaluese per cdo faktor qe do te
ndikoj ne mjedis dhe ne menyre te detajuar do te paraqiten te dhena specifike ne lidhje me
impaktin e kesaj veprimtarie ne cilesine e ajerit dhe te ujit, ne te cilen ky aktivitet ndikon pasi ne
faktoret e tjere ndikimi eshte minimal dhe i lokalizuar. Do te percaktohen ne menyre te detajuar
normat e shkarkimit ne ajer te impantit dhe krahasuar me vlerat kritike. Ne menyre te
permbledhur do te paraqiten ne tabelen permbledhese(Vleresimi i ndikimit dhe masat lehtesuese
gjate fazes se operimit)
Shkarkimet në ajër nga funksionimi i impiantit
Teknologjia e trajtimit të mbetjeve të hidrokarbureve do të kryhet me anë të proceseve të

dekantimit, separatimit dhe destilimit. Per kapjen e grimcave ne ajer subjekti ka instaluar filtra
sipas standarteve europiane
Shkarkimet në uje
Përreth truallit të impiantit nuk gjenden vepra ujore. Do të ketë ndikim të cilësisë së ujrave vetëm
në ato raste kur kompania shkarkon ujra në mjediset ujore të cilët nuk përmbushin kushtet e
cilësisë së ujrave të shkarkimit. Për të shmangur këtë burim ndotje kompania të kryejë monitorim
të cilësisë së ujrave të shkarkimit para se ato të derdhen në mjedis.
Ujerat e ndotura para shkarkimit te tyre ne rrjetin kryesor te zones do te treansportohen ne vaska
dekantuese faza I dhe faza II.

Prodhimi i mbetjeve
Faza ndërtimore
Mbetjet e ndërtimit janë në sasi të vogël nuk do të hasen problem
për menaxhimin e tyre.
Faza e funksionimit
Nga procesi i tajtimit përfitohen mbetje të cilat ndahen nga produktet e nevojëshme (naft,
bitum), këto mbetje janë kryesisht mbetje dherash, gurë. Këto mbetje nuk janë të rrezikshme dhe
as nuk janë ndotëse për mjedisin pasi në procesin e trajtimit kanë humbur përmbajtjen
hidrokarbure.
Emetimi i zhurmave
Faza ndërtimore
Zhurmat të cilat emetohen gjatë kësaj faze vijnë kryesisht nga automjetet e punës kamjonë,
betonjere, vinc etj. Shkalla e emetimit është mjaft e ulët.
Faza e funksionimit
Në fazën e funksionimit burimet e zhurmës shtohen, bëhen më të vazhduara dhe më afatgjate.
Zhurmat do të emetohen nga automjetet që bëjnë transportin e mbetjes, nga automjetet që vijnë
në objekt për të marë produktin sipas porosive, prania e punonjësve, puna e gjeneratorit në rast të
mungesës së energjisë elektrike, në vlerë të ulët puna e impiantit. Emetimi i zhurmave nga këto
burime do të jetë prezentë gjatë gjithë fazës së funksioniit të veprimtarisë.

MASAT E PROPOZUARA PER MBROJTJEN E MJEDISIT

Vendimi nr.177 datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse” shtojca nr.3 Vlerat e lejuara për ujrat e
shkarkuara nga disa sektorë industrial në mjediset pritës ujore, pika 8.1.

Plani i emergjencave
Plani i mergjencave është një ndër planet kryesore me qëllim parandalimin dhe mbrojtjen e jetës
dhe shëndetit të punonjësve, komunitetit dhe mbrojtjen e mjedisit.
Personeli i ketij projekti duhet të njohë mirë të gjitha proçeset që kryhen në këtë projekt në
mënyrë që te arrijë të kuptojë situatën, shkaqet dhe të jetë i përgatitur për menaxhimin e avarive
apo aksidenteve.
Në rast se gjendemi para një aksidenti personat më të afërt duhet të japin shenjën e alarmit. Në
varësi të llojit dhe madhësisë së aksidentit do të kryhet izolimi.
Masat për parandalimin e avarive dhe aksidenteve në frontin e punës janë:
- Përdorimi i mjeteve dhe paisjeve të cilat janë në gjëndje të mirë teknike
- Servisim periodik i mjeteve dhe instalimeve te tjera në frontin e punës
- Çdo person para se të nisi punën në këtë projekt ti nënshtrohet trajnimit për të njohur gjithë
proçesin teknologjik, për tu njohur me rrezikun e aksidenteve dhe reagimin e tij në cdo rast
emergjent.
- Në objekt të ndërtohet këndi i ndihmës së shpejtë dhe të jetë i njohur nga të gjithë personat
e punësuar.
- Në objekt të vendosen tabela/njoftime ku tregohen pikat kyçe të rreziku, të publikohen
numrat e kontaktit të supervizorit të emergjencave.

- Zona të jetë e rrethuar për të evituar hyrjen e personave të pa autorizuar.
- Të jetë ndërtuar sistemi i tokëzimit
- Të instalohet sistemi zjarrfikës (ujë, shkumë ose pluhur) ky system të rrethojë gjithë zonën
e projekti dhe të kete dalje të sprucimeve mbi cdo pikë kyçe te rrezikut. Drejtimi i sistemit
të mbrojtjes nga zjarri të jetë i njohur nga stafi si dhe të njihet mirë përdorimi i tij.
- Në ras se do të ketë H2S me të lartë se normat e lejuara, të instalohet sistemi i sinjalizimit
dhe alarmi për të lajmeruar ekzistencen e ketij gazi.
Trainimi i Personelit
- Trainimi do të mbulojë aspektet e shëndetit dhe sigurisë gjate kryerjes se proceseve te
punes. Trainimi mjedisor do ti referohet kushteve aktuale mjedisore, ndikimeve potenciale
mjedisore të punës që do të bëhet dhe zbatimit të masave specifike parandaluese për
eliminimin apo minimizimin e ndikimeve negative.
- Një plan trainimi do të zhvillohet për të siguruar se personeli përkatës ka marrë trainimin
e duhur dhe kompetencat për kryerjen e punës së tij.
Subjekti është i detyruar që në rast aksidentesh të njoftoje institucionet përkatese për
menaxhimin e situatave me qëllim zvogëlimin e impakteve mjedisore dhe rrezikut që mund të
prekë jetën e punonjësve apo dhe banoreve.
Sesi kryher njoftimi per secilin nga insctancat po paraqesim Skemen e Informimit dhe
Lajmerimit ne Raste Aksidentesh Industriale.

Plani i menaxhimit
Çdo veprimtari e rëndësishme që kryhet në marrëdhënie me mjedisin, duhet të parashikojë në
Planin e Menaxhimit të Mjedisit (PMM), qëllimi i të cilit është parandalimi, minimizimi dhe
mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit të veprimtarisë që propozohet. Qëllimi kryesore i
PMM është të siguroje një proçes të drejtë gjatë studimit, ndërtimit dhe opërimit në terma të
impaktit dhe masave parandaluese. Në këtë plan janë përcaktuar qartësisht rregullimet që
realizojnë menaxhimin e aspektit mjedisor si dhe veprimet që duhet të ndermerren në rast të
ndonjë incidenti mjedisor/emergjence.
a. Menaxhimi i derdhjeve aksidentale të karburantit
Derdhja e karburanteve në mjedis nga automjetet e punës llogaritet një fenomen aksidental. Si i
tillë punonjësit duhet të jenë të informuar se për çdo shkarkim në mjedis duhet që të kryhet
menjëherë largimi i tij. Në varësi të sasisë së karburantit pastrami do të kryhet me mjete dore
(lopatë). Largimi I sasisë së karburantit do të kryhet së bashku me shtresën e dheut të prekur nga
ky shkarkim. Kjo sasi dheu të grumbullohet në enë të vecantë (fuçi) për tu trajtuar në impiant kur
ky i fundit të ketë filluar funksionimin.
b. Menaxhimi i pluhrave
Pluhuri që ngrihet nga sheshi mund të bezdise banoret aty prane dhe mund të shkaktoje ndotje.
Një përqëndrim i lartë, i pluhurit mund të shkaktoje probleme shëndetsore. Gjithashtu ekziston
edhe një mundësi për veprime ligjore, të cilat janë të kushtueshme, gjë e cila mund të implikoje
programin dhe reputacionin e kompanise.
Punimet e ndërtimit shoqërohen me krijim dhe përhapje pluhrash. Kushtet klimatike (era)
ndikojnë në rritjen e sasisë së pluhurit të përhapur në ajër. Plani I menaxhimit synon reduktimin
e sasisë së pluhurit që emetohet në ajër, kjo do të realizuar duke zbatuar pikat e mëposhtëme.

Të spërkatet mjedisi i punës me uji, frekuenca e spërkatjes të jetë në varësi të procesit të
punës që kryhet, në varësi të kushteve atmosferike.
Të ulet rendimenti i punës në ditët me erë të fortë
c. Menaxhimi i maseve të sigurimit teknik
Punimet e ndërtimit dhe instalimit të ndiqen nga një inxhinier ose drejtues teknik i cili ka si
detyrë të kërkojë dhe vëzhgojë mënyrën se si punonjësit zbatojnë rregullat e sigurimit teknik.
Kompania do të sigurojë të gjitha paisjet dhe veshjet e përshtatëshme për secilin nga personat e
punësuar.
Menaxhim i ujrave që përftohen nga procesi
Të kontrollohet cilësia e ujrave të shkarkimit, para se ato të shkarkohen në mjedis.
Plani i monitorimit
Qëllimet e monitorimit mjedisor
Qëllimi i monitoirmit mjedisor është të paraqesë rezultate mbi cilësinë e parametrave që do të
monitorohen, nëpërmjet të cilave do të vlerësojmë nëse zhvillimi i projektit është në përputhje
me normat dhe kushte e operimit. Moniotirmi i secilit prej parametrave të bëhet nëpërmjet
matjeve të përsëritura, në frekuena dhe masë të mjaftueshme. Në bazë të rezultateve të përftuara
të cilat pasqyrojnë shkallën e emetimit apo cilësinë e parametrit të monitoruar do të
evidentohenpikat e nxehta (neës do të ketë) për të cilat do të aplikohen masat zbutëse.
Objekivat e monitorimit
a. Të monitorojë emetimet dhe shkarkimet në të gjitha stadet e zhvillimit të projektit
b. Të evidentojë cilësinë e ujrave të shkarkimit ku nëpërmjet rezultateve të monitorimit të
meren masat përkatëse.
c. Të evidentojë pikat e nxehta për të cilat janë të nevojëshme aplikimi i masave shtesë
d. Të krijojë një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
Kërkesa ligjore për kryerjen e monitorimit:
Ligji nr. 10431 datë 09.06.2013 “Për mbrojtjen e mjedisit”, kreu VI “monitorim i
gjëndjes së mjedist”, seksioni 1, neni 41 dhe seksioni 2, neni 44 “detyrat e opëratorit
për monitorimin e përputhshmërisë”.
Elementët dhe programi i monitorimit
Programi për monitorimin e mjedisit do të kryhet sipas kërkesave që përcakton Leja mjedisore.
Në bazë të objektit të veprimtarisë monitorimi periodik duhet të kryhet për tregusit e mëposhtëm:
- Monitorimi i ujrave të shkarkimit para se ato të shkarkohen në mjedis
- Monitoirmi i emetimeve në ajër
- Monitorim i mënyrës së menaxhimit të mbetjeve
- Monitoirmi i emetimit të zhurmave
- Vëzhgime në objekt për të evidentuar kushte e opermimit të impiantit dhe ndikimet e tij
në mjedisin përreth

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Projekti ofron një metodë mjaft pozitive, për menaxhimin e mbetjevehidrokarbure në vendin
tonë, duke eleminuar kështu ekzistencëne tyre në mjedis në formë të patrajtuar.
Me qëllim që aktiviteti të zhvillohet në harmoni me mjedisin rekomandojmë që:
I. Instalimi i impiantit të kryhet sipas standardeve të përcaktura nga kompania prodhuese.
II. Transporti i mbetjeve nga pika e grumbullimit të transportohet me automjete të
posatëshme në gjendje të mirë, me qëllim që të shmanget çdo rrjedhje gjatë transportit.
III. Sheshi i impiantit të mbahet i pastër dhe i mirë sistemuar.
IV. Nëobjekt të vendosen tabelat të cilat njoftojnë rrezik, si dhe tëvendoset gjthë sinjalistika e
nevojëshme për mbrojtjen e mjedisit
V. Në object të reklamohen rregullat e sigurimit teknik, në të cilin të publikohet numri i
ambulancës
VI. Të kryhet monitorimi i shkarkimeve në mjedis sipas programit të monitorimit
VII. Të lidhet dhe të zbatohet marrveshja me pushtetin vendor për pikën ku do të shkarkohen
materialet e ngurta të parrezikshme.
VIII. Të rakordohet programi i transporti të mbetjeve nga pikat e marrjes me punën e impiantit.
IX. Punonjësit të jenë të pajisur me veshje pune (këpucë, kominoshe, dorashka, syze, maska).
X. Subjekti të zbatojëtë gjitha kushtet e përcaktuara nëlejen mjedisore
XI. Subjekti të jetë bashkëpunues me komunitetin e të marë për bazë ccdo shqetësim të tyre
që ka lidhje me zhvillimin e veprimtarisë.
XII. Subjekti të njoftojë institucionet për mbrojtje e jedisit për cdo avari me pasojë ndotjen e
mjedisit.

