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PËRMBLEDHJE JOTEKNIKE PËR AKTIVITETIN:

Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve
ID 7.12/k “Përpunimi dhe saldimi i metaleve.”
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14.07.2011, të ndryshuar”)
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VENDNDODHJA: TIRANE, GJEC KODER, PREZE.
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1. PROFILI I KOMPANISE
Profili i “K M P K” Sh.p.k. eshte ai i nje kompanie te afte per te zgjidhur problemet e:
PROJEKTIM

Projektimit, fale personelit te kualifikuat dhe te afte per menaxhimin ne planin Teknik, si dhe
perdorimit te nje teknologjie te larte dhe programeve te fundit ne fushen e projektimit.
PRODHIMIT

Prodhimit dhe montimit fale makinerive dhe teknologjise se larte te perdorur per prodhimin e
strukturave metalike si dhe fale nje personeli te kualifikuar, I cili eshte I afte qe nga projektimi
te realizoje strukturen ne fazen e prodhimit duke u ndjekur me pas nga montimi per te bere
projektin realitet.
RIPARIM

Riparimit dhe ristrukturimit te ambienteve si dhe montimit te pajisjeve, makinerive, linjave
komplete ne fusha dhe industry te ndryshme ne tregun vendas si dhe nderkombetar.
Subjekti “K.M.P.K” SH.P.K. do te aplikoje per Leje Mjedisi Tip B.
Klasifikimi bazuar ne ligjin 10448 datë 14.07.2011, të ndryshuar:
Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve;
ID 7.12/k “Përpunimi dhe saldimi i metaleve”
Referuar shtojces 1 te ligjit 52/2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10448, DATË
14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR.

2. OBJEKTIVAT E AKTIVITETIT:
❖ Objektivi i pare i ketij aktiviteti do te jete te identifikojë ndikimet e mundshme negative
mjedisore ketij instalime te cilat jane:
➢ Emetimet ne ajer dhe zhurmat;
➢ Ndikimi ne flore/faune;
➢ Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti i punetoreve;
➢ Ndikime social-ekonomike;
➢ Ndikim ne cilesine e jetes ne qendrat e banuara;
➢ Ndikim ne rritjen e trafikut rrugor;
➢ Ndikim ne peizazhin e zones;
❖ Objektivi i dyte i ketij aktiviteti eshte gjetja e alternativave qe jane me miqesore me
mjedisin.
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3. VENDNDODHJA E AKTIVITETIT
Vendndodhja e aktivitetit eshte: TIRANE, GJEC KODER, PREZE.
E vendosur ne nje pozicion strategjik, buze autostrades kryesore qe lidh kryeqytetin me veriun
e Shqiperise, vetem 3 km nga Aeroporti Nene Tereza dhe 15 km nga porti me I rendesishem I
vendit, ai I Durresit, ky kantier siguron lehtesi komunikimi, si per qarkullimin e mallrave dhe
lendeve te para, ashtu edhe te porosive apo produkteve te gatshme.
Objekti ne dispozicion te perpunimit dhe saldimit te metaleve identifikohet sipas ortofotos se
meposhteme:

Koordinatat sipas Gauss Kruger
Nr.
1.

X
4390616.14

Y
4589381.81
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4. PERSHKRIMI AKTIVITETIT
ID 7.12/k “Përpunimi dhe saldimi i metaleve”

❖ PROCESI TEKNOLOGJIK
Proceset qe kryhen gjate punimit jane si me poshte:
• Pasi eshte marre porosia nga klienti mbi llojin e materialit, formen, fortesine,
qellimi i perdorimit , etj fillohet nga puna.
• Materiali (hekuri) punohet dhe me pas do te kryhet lyerja.
• Para lyerjes behet zmerilimi i siperfaqeve te tyre me qellim qe te pastrohen nga
skorjet e mbetura si dhe ndryshku qe mund te jete .
• Per te patur nje lyerje sa me te mire gjithmone duhet te behet nje zmerilim i mire.
Zmerilimi behet me furce teli si dhe me materiali te permasave te ndyshme per zmerilim
.
Proçeset parapergatitore
Proceset e punes per kompanine tone jane preja e profileve dhe llamarinave te ndryshme sipas
detajeve te kerkeses nepermjet Sharrave, Tranxhes, Plazma Pantograf, shpimet e vrimave me
diametra te ndryshem nepermjet Trapanove vertikale dhe radiale, kalandrimi dhe kthimi
nepermjet makinerive Piegatriçe me fotoelementë dhe Kalandër hidraulike,
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Proçeset Formimit
Procesi I pergatitjes se elemnteve te kerkuar sipas detajeve teknike eshte procesi I bashkimit
me saldim I pjeseve te veçanta per formimin e elementeve sipas detajt te kerkuar. Pas
perfundimit te prodhimit realizohet procesi I lyerjes sipas detajeve teknike te kerkuara.
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Proçeset Lyerjes
Pas perfundimit te prodhimit realizohet procesi I lyerjes sipas detajeve teknike dhe ngjyrave te
kerkuara.

Per lyerjen perdoren bojra ekologjike me baze uji qe nuk
ndikojne ne shendetin e punetoreve si dhe te mjedisit
perreth. Lyerjat mund te kryhet me furce , spraj, etj kjo
ne veresi sipas llojit te punes.
Pas lyerjes lihet te thahet shikohen nese ka ndonje difekt
qe mund te jete lene gjate procesit te punes dhe me pas
eshte gati. Siç shihet subjekti kryen punime te cilat nuk
kane ndikim ne mjedis. Stafi eshte i tajnuar mire, njeh
rregullat e sigurimit teknik ne pune si te ruaje veten dhe
mjedisin. Ndonje mbetje e ngurtë qe do të gjenerojë, do
të depozitohet në vendin e caktuar nga bashkia, e
rëndësishme është të evidentohet depozitimi i tyre në
vende të pa lejuara, ( në kazanët e mbetjeve urbane të
qytetit) që ato të tërhiqen nga firma të licensuara.
Furnizimi me ujë, subjekti e ka bërë duke marrë nga
rrjeti ekzistues i zonës, gjithashtu ka edhe një depozitë
të veçantë e cila është në gatishmëri për tu shfrytëzuar
për raste te avarive apo të emergjencës siç është rasti i
rënies së zjarrit. Ujrat e zeza dhe të bardha
grumbullohen në gropë septike dhe pastaj derdhen në
rrjetin e kanalizimeve të kësaj zone.
Mjedisi eshte gjithmon i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi
mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund
te kete impakt te drejtperdrejt/te terthorte/te rendesishem apo mesatar i pranueshem. Nje nga
objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen
ne mjedis nga ky projekt ne teresi.
Nuk marrin ne konsiderat fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj
te jete e tille e pas shume e shume kohe. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te
mundshme jane paraqitur si me poshte. Efektet e mundshme nga projekti qe do te
implementohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshem nga ky raport I gjendjes se mjedisit.
Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences
nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.
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Transportit per ne kantierin e montimit

5. IDENTIFIKIMI DHE VLERESIMIT I SHKARKIMEVE NE MJEDIS
SHKARKIME NE AJER

Ushtrimi I ketij aktiviteti nuk do te ndikoje ne cilesine e ajrit te zones, pasi nuk do te kete
shkarkime ne ajer te gazeve, pluhurave apo tymrave. Te vetmet shkarkime ne ajer do te jene
ato te cilat vijne si pasoje e mejteve transportuese te lendes se pare dhe te produktit
perfundimtar.
SHKARKIME NE UJERA

Ushtrimi I ketij aktiviteti nuk do te ndikoje ne ndryshimin e nivelit te ujerave tokesore, ne
rruget ujore dhe ne nivelin hidrostatik te ujerave nentokesore, pasi ne kete zone ku ndodhet
objekti dhe perreth tij nuk ka burime ujore nentokesore dhe shpime te ndryshme
hidrogjeologjike qe mund te demtoheshin nga ushtrimi I ketij aktiviteti.
SHKARKIME NE TOKE

Ushtrimi I aktivitetit te perpunimit dhe saldimit te metaleve nuk sjell ndotje ne toke apo
ndryshim te cilesive te saj.
ZHURMA

Zhurma ne nivele minimale do te gjenerohen nga mjetet e transportit, te cilat perdoren per te
transportuar lenden e pare si dhe per transportimin e produktit final tek klientet.
Gjithashtu gjenerim zhurmash mund te kemi nga proceset e punes sic eshte saldimi. Keto
zhurma ndikojne tek punonjesit e ketij sektori. Per kete subjekti “K.M.P.K” Sh.p.k. ka marre
masa duke e pajisur stafin me veshjet perkatese, kufje, ne menyre qe te ruhet shendeti I tyre.
Vlen te theksohet se zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti eshte larg qendrave te banuara, keshtu
qe nuk ka ndikim ne to.
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MBETJE TE NGURTA

Mbetjet e ngurta dalin si rezultat I aktivitetit te punonjesve do te grumbullohen ne vendet e
caktuara nga shoqeria dhe me pas do te dergohen per ne vendet e caktuara nga pushteti vendor.
Do te punohet qe keto mbetje te ndahen qe ne burim dhe do te perdoren konteniere hermetike
qe te evidentohen aromat e pakendeshme qe mund te vijne si pasoje e kushteve klimatike.
NDIKIME NE FLORE DHE FAUNE

Zona ne te cilen ushtrohet aktiviteti eshte nje zone ne te cilen nuk takohen elemente te spikatur
te flores. Perreth kesaj zone mund te hasim bimesi te ulet dhe barishte. Aspekti faunistik paraqet
nje larmi biologjike te varfer. Zhvillimi I ketij aktiviteti nuk paraqet asnje ndikim negative ne
flore apo faune.
NDIKIM SOCIAL-EKONOMIK

Me operimin e ketij aktiviteti pritet te kete nje impakt pozitiv ne ekonomine e vendit. Operatori
do te punesoje personel te zones, duke bere te mundur rritjen e nivelit ekonomik dhe te
punesimit.
SUBJEKTI
“K M P K” Sh.p.k.
Administrator
Emine Mesiti
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