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LINJE PER PRODHIMIN E OKSIDIT TE ZINKUT

I.

INFORMACION MBI PROJEKTIN

Përmbledhje e projektit
1 Pasqyrë e projektit
(1) Emri i projektit: Furra rrotulluese (2.6m X 19m)per shkrirjen e oksidit te zinkut
(2) Njesia e ndertimit: Alliance Resource SH.P.K.
(3) Natyra e projektit: Projekt i ri
(4) Vendi i ndertimit: Parku Industrial, Rajoni Elbasan, Shqiperi
(5) Investimi i pergjithshem: US Dollar
(6) Siperfaqja: 57390 m2
(7) Zona e gjelber: 3000 m2
(8) Numri i te punesuarve: 52
2 Sfondi i projektit të ndërtimit
Fabrika përdor kryesisht për lëndët e para minerale dhe okside te ndryshme me
permbajtje zinku për shkrirje me pirometalurgji, dhe oksidi i zinkut i prodhuar nga
fabrika përdorrt gjerësisht dhe ka një perspektivë të gjerë tregu. Sipas planit aktual të
zhvillimit të kërkesës dhe zhvillimit të ndërmarrjes, kompania planifikon të investojë
në një projekt të ri të prodhimit të oksidit të zinkut në Elbasan. Shkalla e projektuar e
produktit është 15,000 ton oksid zinku në vit. Projekti kryesisht përdor zinkun e
lëndës së parë si lëndë e parë, dhe pas pjekjes, është pjekur përmes furrës
rrotulluese dhe më në fund ka rikuperuar produktin e oksidit të zinkut
3 Përmbajtja kryesore e projektit:
Përmbajtja kryesore e këtij projekti është: të ndërtojë një linjë të re të prodhimit të
oksidit të zinkut, me një prodhim vjetor prej 15,000 ton oksid zinku dhe të ndërtojë
objekte publike dhe ndihmëse inxhinierike për furnizimin me energji elektrike,
shpërndarjen, sigurinë dhe mbrojtjen mjedisore në përputhje me kërkesat e
prodhimit.
4 Procesi i prodhimit
(1) Procesi i prodhimit
Materiali i përdorur për prodhimin përmban rreth 15-30% zink, i cili është i
përshtatshëm për shkrirjen e zinkut në furrat rrotulluese. Në një temperaturë të lartë
prej 900-1300 ° C, zinku rikuperohet dhe reduktohet në gazin e zjarrtë dhe pastaj
oksidohet në oksid dhe largohet nga furra rrotulluese së bashku me gazin e
prodhuar nga ky hyn në sistemin e grumbullimit të pluhurit dhe ne sistemin e ftohjes
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kthehet ne gjendje te ngurte. Në sistemin e grumbullimit të pluhurit janë marrë cilesi
të ndryshme të pluhurit të oksidit të zinkut te ci;lat jane produkt paresor; nënprodukte
te tjera nëpermjet procesi i ndarjes së pjesëve të hekurit dhe qymyrit të pasuruar në
mbetjet e furrës me anë të ndarjes magnetike dhe metodës së rizgjedhjes, duke
përdorur ndryshimin magnetik dhe rëndesen e hekurit dhe karbonit në mbetjet e
furrës dhe kështu rikuperohet shllak hekuri, dhe qymyr i derdhur i cili mund të shitet
tek fabrikat lokale të tullave për materiale ndërtimi. Teknologjia dhe plani i procesit të
këtij projekti janë të të perhapura, lëndët e para të nevojshme për prodhim janë vetëfurnizuese,, nuk prodhohet asnjë gaz industrial i mbeturinave, uji i prodhimit është
ricikluar, nuk ka rrjedhje dhe plotëson standardet e kerkuara mjedisore.
diagrami i rrjedhës së prodhimit

Pajisjet kryesore të prodhimit të projektit janë paraqitur në tabelë.
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(II) Përshkrimi i procesit të operimit të furrës rrotulluese
(1) ndezja
Pas cdo rregullimit të ri te furrës, Koksi dhe qymyri përdoren si lëndë djegëse.
Temperatura ne Furrë ngrihet ngadalë deri në rreth 300 ° C. Temperatura e furrës
vazhdon përgjithësisht 4 ditë. Në këtë temperaturë, ngarkesa e përgatitur Trajtohet
ne sasi 0.5 ~ 1t për metër kub në ditë dhe intensiteti i shkarkimit të gazit natyror të
hundës kontrollohet sipas ndryshimit të temperaturës së bishtit të furrës, kështu që
temperatura e bishtit të furrës të mbahet në 300-400 ° C,
(2) Kontrolli i temperaturës
Furra rrotulluese përbëhet nga një cilindër, një sistem cilindrash, një pajisje
mbështetëse, një transmetues, një kokë furre dhe një ndezes furrë. Furra rrotulluese
ka një kënd të pjerrët dhe materiali rrotullohet me furrën rrotulluese për të formuar
një rrjedhje në kokën e furrës. Furra e rrotullimit të pjekjes ndahet përafërsisht në një
zonë para-tropikale dhe një zonë reaksioni sipas funksionit të saj. Temperatura e
bishtit të furrës quhet zonë pre-tropikale në rangun 300-500 ° C, rreth 15-20 m,
temperatura e kokës është në rangun prej 500-900 ° C, që quhet zona e reaksionit,
rreth 25-35 m. Me qellim qe te materializohen materialet e para ne gazin e prodhuar,
temperatura e zones se reaksionit te furres rrotulluese te ketij projekti kontrollohet ne
rreth 1000 ° C.
Në zonën pre-tropikale, ngarkesa për shkak të lagështirës së lartë, formon grimca të
mëdha, të cilat gradualisht janë dehidratuar nga nxehtësia gjatë lëvizjes deri në
kokën e furrës dhe të nxehur deri në rreth 500 ° C. Në përgjithësi, nën të njëjtin
kapacitet përpunimi, vazhdon gjate gjithe zonës pre-tropikale, duke rritur kështu
shkallën e shfrytëzimit të nxehtësisë së mbetjeve të gazit të tymit dhe uljen e
konsumit të karburantit.
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Zona e reaksionit është pjesa kryesore e reagimit të kalcinimit, në të cilin
komponentët e paqëndrueshëm siç është djegia e oksidimit të karbonit në ngarkesë
janë të volatilizuara në gaz.
(3) Riciklimi i produkteve
Produkti i oksidit të lartë të zinkut që është ricikluar, shkarkuar nga koka e furrës
rrotulluese dhe futet ne furren ftohëse. zona ftohëse është një pajisje për
shkëmbimin e nxehtësisë, e cila përdor ajrin si një medium për të kaluar nëpër
materialin e temperaturës së lartë për të ftohur materialin dhe ajri i ftohjes heq një
sasi të madhe të nxehtësisë të transportuar nga materiali i temperaturës së lartë,
kështu që ajri i djegies që futet në furrën rrotulluese me temperature te lartë e
zvogëlon temperaturën e materialit dhe zvogëlon përdorimin e karburantit të furrës
rrotulluese. Temperatura e materialit të daljes në furrat e ftohjes është 120-180 ° C.
Pas ftohjes, produkti bie në vaskat e pjeses se fundit, dhe dërgohet në pluhurin e
makinerisë Raymond përmes rripit transportues. Pas paketimit, më në fund futet në
magazine.
3) Trajtimi i gazrave
(1) Ftohja e zjarrit dhe kthimi i materialit të kthimit
Gazi ftohës i furrës rrotullohet drejt bishtit e furrës dhe hyn në sistemin e ftohjes së
linjes. Për shkak të përzierjes së përsëritur të materialeve në furrë gjatë rrotullimit të
furrës rrotulluese, gjenerohet një sasi e madhe e pluhurit dhe dalja e gazit është më
pranë fundit të furrës. Prandaj, gazi që hyn në grip është i detyruar të përmbajë një
sasi të madhe të grimcave të renda, nëpërmjet zgjidhjes së gravitetit dhe fluksit të
tipit V. Mbledhja dhe kthimi i materialeve nga sedimentimi rrit prodhimin e
drejtpërdrejtë të zinkut në material. Gazi dimëror i temperaturës së parë hyn në
dhomën e sedimentimit të gravitetit për të hequr grimcat e mëdha në gazin e zjarrte,
pastaj gazin e ftohurt hyn në grykën në formë V dhe një kovë vendosëse vendoset
në pjesën e poshtme të seksionit V për të mbledhur materialin e vendosur. Materialet
e grumbulluara nga dhoma e sedimentimit të gravitetit dhe tubi i ftohjes
sipërfaqësore bejne reaksion me njeri-tjetrin dhe mblidhen bashke te gjitha grimcat e
renda.
(2) Grumbullimi i qeseve
Pasi që dhoma e sedimentimit të gravitetit dhe avullit te seksioni V të jenë të ftohur,
temperatura e gazit të zjarrit do të bjerë në 110-130 ° C (mesatarja 120 ° C), dhe më
në fund nënprodukt do të mbulohet nga filtri i thesit.
(3) desulfurizimi i kullës alkalike
Pluhur pas heqjes së pluhurit hyn në kullën e absorbimit të alkalitit dhe metodën e
alkalit të dyfishtë gëlqeror (NaOH dhe Ca (OH) 2) përdoret për desulfurizim. Zgjidhja
e NaOH është mbuluar nga maja e kolonës dhe gazi i zjarrit hyn nga pjesa e
poshtme. Kur tërësisht kontaktohet, SO2 absorbohet në tretësin e NaOH për të
formuar kripërat e natriumit të tilla si NaHS03, Na2SO3, Na2SO4 për të arritur
desulfurizimin. Pas thithjes së SO2, lëngu i mbetur absorbues i dërgohet sistemit të
rigjenerimit për të reaguar me qumështin e gëlqeres (hidroksid kalciumi) për
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rigjenerimin e absorbuesit të NaOH. Absorbuesi i rigjeneruar riciklohet në sistemin
absorbues për ripërdorim dhe uji i ndotur i desulfurizuar derdhet në rezervuarin e
sedimentimit dhe riciklohet
4) Trajtimi i gazit të shkarkimit
Një sasi e vogël e pluhurit të paorganizuar gjenerohet gjatë shkarkimit, zbrazjes dhe
mullimit të lëndëve të para dhe pluhuri i grumbulluar nga sistemi i grumbullimit
kthehet në furrën e rrotullimit për riciklim.
(5) trajtimit dhe desulfurizimi i ujërave
Ujërat e mbeturinave të desulfurizimit të sistemit të trajtimit alkalin riciklohen pasi
janë precipituar nga rezervuari i sedimentimit dhe uji i pajisjes së trajtimit alkalin
riciklohet për shumë herë dhe uji futet ne një pishinë me ane të pajisjeve të
qarkullimit.

II. PERSHKRIMI I MBULESES BIMORE TE SIPERFAQES KU PROPOZOHET
TE ZBATOHET PROJEKTI
Përmbledhëset e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të transferuara para vitit 2011
Ish komuna Bradashesh, zona ku shtrihet ish kombinati metalurgjik:

6

LINJE PER PRODHIMIN E OKSIDIT TE ZINKUT

Sipërfaqja me pyje e ndarë sipas:

Harta e Fondit Pyjor

Sic verehet nga harta e mesiperme, ne zonen e ish kombinatit metalurgjik nuk ka
as zona te mbrojtura as fond pyjor kullosor.
Harta e Fondit Pyjor me Korridorin Ekologjik të Propozuar
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Burimi: PPV bashkia Elbasan
Edhe ne kete harte me siper verehet se korridori ekologjik i propozuar nuk prek ish
kombinatin metalurgjik.
Peizazhi është ndarë në pesë fasha (tipologji) kryesore; urban, industrial, rural,
natyror dhe ujor. Ndarja e fashave, ndonëse mbetet konceptuale për shkak të
shkallës (studim në nivel territori të të gjithë bashkisë) si dhe elementët e forta si
rrugë, sipërfaqe ujore, fusha apo kodra janë identifikuar fillimisht nga ortofotot dhe
vizitat në terren dhe më pas janë përdorur si pika referimi për ndarjen e kufijve mes
fashave.

Harta e tipologjive të Peizazhit (Fashat)
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Burimi: PPV bashkia Elbasan
Peizazhi industrial, ku ben pjese edhe zona ne studim, ish kombinati metalurgjik,
ipërafrohet atij formal, ndonëse bimësia është më e rallë dhe rëndësia në krasitjen
e paraqitjen e tyre i kushtohet funksionit dekorues se sa atij ndërveprues mjedisor.
Si në rastin e pemëve në peisazhin urban, edhe këtu ato preferohen të jenë
vendase dhe me kurorë të gjerë për të hijëzuar hapësira parkimi apo publike.
Peizazhi Urban dhe Industrial, karakterizohet nga pemë të mbjella afër njëratjetrës, përgjatë akseve rrugore ku llojet e tyre shfaqen të ndryshueshme sipas
rrugës. Zgavrat ku këto pemë qëndrojnë gjithashtu të ndryshueshme nga një rrugë
në tjetrën, disa janë me bordura të ngritura e disa pa bordura. Ndërkohë pjesa më
e madhe e përmasave të zgavrave të pemëve janë relativisht të vogla në raport me
pemën. Grupime pemësh dekoruese apo në formë “ishulli” gjenden vetëm brenda
hapësirave park apo lulishte, dhe qëllimi është estetik e jo në përputhje me
funksionin dhe shërbimin mjedisor pasi “katet” e ndryshme të bimësisë mungojnë.
Elementët urbanë dhe industrialë të fortë/dominues apo edhe të padëshiruar
shfaqen herë-herë në zona të ndryshme të qytetit. Zona tampon apo brezat e
gjelbërt pengues të erës dhe imazheve urbane apo industriale të
padëshiruarashfaqennë mënyrë spontane e tëpaplanifikuar. Pjesa më e madhe e
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sipërfaqeve parkim shfaqet e ekspozuar ndaj diellit, pasi mungojnëbimë gjethore
për hijëzimin e këtyre hapësirave. Gardhet e muret ndarës të pronave në disa zona
janë mbi 2 metra të lartë dhe estetikisht “ngushtojnë” hapësirën e përbashkët, si
dhe ndjesia që ngjallin është ajo e mungesës së sigurisë.
o Problematikat kryesore të biodiversitetit në Bashki:
Gjendja e specieve të florës e faunës në territorin e bashkisë nuk është ndër më të
mirat, kryesisht për shkak të ndërhyrjeve të njeriut në territor. Ndërhyrjet kryesore
të njeriut me ndikim në biodiversitet janë renditur më poshtë:
- Zhvillimi industrial dhe pasojat e ish-aktiviteteve industriale, kanë qënë
kontribuesit kryesorë të ndotjes së ajrit dhe ujit. Aktualisht, gjendja paraqitet më e
stabilizuar, pasi industritë në territorin e bashkisë kanë ulur ndjeshëm kapacitetin e
tyre prodhues.
- Urbanizimi: Kërkesa gjithnjë e në rritje për zona banimi, ku në dy dekadat e fundit
kjo kërkesë është reflektuar në shtimin e zonave urbane informale dhe në
shpërhapje, duke zënë sipërfaqe të zonave natyrore e bujqësore
Një nga elementët që ka patur një ndikim të madh në identitetin e Bashkisë
Elbasan është padyshim ish-Kombinati Metalurgjik, “Çeliku i Partisë”, i cili ishte një
nga veprat më të rëndësishme industriale në Shqipëri, i realizuar gjatë periudhës
së regjimit komunist. Ky kombinat, i kanë dhënë një karater industrial Elbasanit dhe
zones perreth.
Ish-Kombinati Metalurgjik në njësinë administrative Bradashesh është i vendosur
në tokë bujqësore. Zona që ka pasur presion më të madh zhvillimi është përgjatë
lumit Shkumbin, për arsye të karakterit fushor që ka kjo zonë. Pranë Lumit
Shkumbin janë vendosur zona me karakter ekonomik duke krijuar mbivendosje të
zonave industriale me sipërfaqet ujore.

III.INFORMACION PER PRANINE E BURIMEVE UJORE
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Zona ne studim perfshuhet ne basenin lumor te Shkumbinit. Baseni Ujor i
Shkumbinit përmban vetëm Lumin Shkumbin, disa degë të vogla dhe rezervuarë të
vegjël për ujitje që përdoren për qëllime bujqësore (Lushaj dhe të tjerë, 2016). Ai
zgjatet drejt Qarkut të Elbasanit, ku 75% e popullsisë ka sisteme të furnizimit me ujë
me tubacion brenda ose jashtë ndërtesës. Lumi Shkumbin ka probleme të
konsiderueshme mjedisore për shkak të ish-Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit, i cili
shkarkonte ujërat e ndotura industriale drejtpërsëdrejti në lum, ku shtretërit e
lumenjve grumbullonin mbetjet e ngurta nga veprimtaritë në impiant (UNDP, 2009).
Harta hidrogjeologjike, Qarku Elbasan
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Bashkia e Elbasanit përfshin akuiferët e mëposhtëm:
o Akuiferë me porozitet ndërkokrrizor (të shkrifët)
o Akuiferë me porozitet poro/çarje
o Akuiferë me porozitet çarje-karst
o Jo-akuiferët të cilët kanë porozitet të pamjaftueshëm për të lejuar qarkullimin e ujit
nëntokësor në sasi të shfrytëzueshme
Bashkia e Elbasanit është zonë me veprimtari industriale të ndryshme, zhvillim të
bujqësisë dhe urbanizim të vazhdueshëm, që kanë çuar në ndotjen e lumenjve
kryesorë (Shkumbinit dhe degëve të tij). Ndotja e lumenjve ka sjellë si pasojë edhe
ndotjen e burimeve ujore nëntokësore nëpërmjet dëpërtimit të ujërave të lumenjve
nëpër akuiferë. Ndotja e akuiferëve, që shërbëjnë për furnizimin me ujë të popullsisë,
përbën rrezik për shëndetin e njeriut dhe banorëve. Më poshtë paraqiten problemet
kryesore të ujërave nëntokësore të Qarkut të Elbasanit (ndotja dhe mbishfrytëzimi)
dhe në veçanti të Akuiferit Quaternar të Elbasanit me shtrirje përgjatë lumit të
Shkumbinit.
Probleme të ndotjes së burimeve ujore përbëjnë edhe zonat e nxehta mjedisore ku
bëjn pjesë Ish-Uzina e shkrirjes së ferrokromit, e cila prodhonte 400,000m 3 mbetje
industriale, Kompleksi Metalurgjik, i cili prodhon sasi të mëdha të metaleve të rënda
dhe kimikateve toksike, dhe Ndërmarrja e Furnizimit Industri-Miniera në Balëz, ku
prodhohen 30 ton Cianid(shihni seksionin e Zonave të Nxehta Mjedisore). Në
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Elbasan ndodhet gjithashtu Uzina e Lëndëve Plasëse, në fshatin Mjekës, edhe pse
nuk është renditur si pikë e nxehtë, pasi ndikimi i saj në popullsi, në turizëm dhe në
biodiversitet nuk përbën rrezik të lartë92 .Sipas AKM-së, lëndët plasëse janë në
përqëndrim shumë të lartë në llumin e kanaleve të shkarkimit të ujërave industriale,
(figura x) edhe pse përmbajtja e tyre ulet ndjeshëm në pikën e shkarkimit93. Mbetjet
ushtarake industriale që dalin nga furrat ruhen brenda territorit të godinës, në pritje të
depozitimit të tyre në vend-depozitime të përshtatshme që deri më tani mungojnë në
vendin tonë. Si rrjedhojë, për aq kohë sa Shqipëria nuk ka një vend-depozitim të tillë,
këto mbetje do të vazhdojnë të ruhen në territorin e uzinës94 .
Akuiferit të Elbasanit
Mbi këtë akuifer ndodhet edhe zona industriale e qytetit të Elbasanit me Kombinatin
Metalurgjik dhe aktivitetet të tjera indutriale shumë afër tij.
Pus-shpimet për përdorim industrial në Akuiferin Kuaternar të Elbasanit

Burimi: Ministria e Mjedisit, 2015
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IV.

INFORMACION LIDHUR ME IDENTIFIKIMIN E NDIKIMEVE
MUNDSHME, NEGATIVE, NE MJEDIS, TE PROJEKTIT

TE

Analiza e ndotjes nga zhvillimi i projektit
Analiza e lidhjeve të prodhimit dhe ndotjes në procesin e prodhimit të projektit është
si më poshtë:
i.
Gazi i pjekjes së linjes të prodhuar nga furra rrotulluese, permban ndotësit
kryesorë si dioksidi i squfurit dhe përbërjet e tyre. Kreu i furrës dhe pajisjet e
bishtit të furrës rrotulluese parandalojnë pluhurin nga tejmbushja.
ii.
Emetimi i paorganizuar i pluhurit të gjeneruar gjatë procesit të shkarkimit të
lëndëve të para pengohet nga mulliri i produktit dhe paketimit.
iii.
Kokrri i trashë i grumbulluar nga dhoma e sedimentimit të gravitetit,
sedimentimi i gripit dhe qeset mbledhese nga filtri i thesit, ne te cilen
parandalohet ndotja e pluhurit.
iv.
Kulla me llak me dy alkali do të ketë desulfurizimin e ujërave të ndotura dhe
desulfurizimin e ujërave të ndotura dhe do të riciklohet në rezervuarin e
sedimentimit për riciklim.
v.
Zhurma e pajisjeve të tilla si furra rrotulluese, dhomat e sedimentimit të
gravitetit, furnizuesi, pompë, tifoz, transportues etj do të gjenerojnë zhurme te
pajisjeve gjatë përdorimit;
vi.
Depoja e produktit të përfunduar të magazinës së lëndës së parë të oksidit
të zinkut të zinkut është ndërtuar për shitje përfundimtare;
vii.
Në zonën e banimit të stafit, do të ketë puse uji të vetë-ndërtuar për ujë të
brendshëm dhe mbeturina
Analiza e funksionimit të projektit
Përmbajtja ndërtimore e këtij projekti është në përputhje me politikat industriale
kombëtare dhe vendore të Bashkise Elbasan (PPV) dhe Shqipërisë dhe është në
përputhje me kërkesat e industrive udhëheqëse të bazës industriale të ekonomisë
rrethore në Shqipëri, planifikimi i faqeve të vendndodhjes dhe planifikimi i përdorimit
të tokës të bazës industriale të ekonomisë rrethore plotësojnë kërkesat funksionale
të ujërave përreth, prandaj zgjedhja e këtij projekti Ajo ka planifikimin e
arsyeshmërisë dhe realizueshmërisë mjedisore.
Së dyti, status quo e mjedisit rrethues të projektit të ndërtimit
Ky projekt nuk shkarkon ujërat e zeza të prodhimit, dhe të gjitha ujërat e prodhimit
riciklohen. Kanalizimi i brendshëm shkarkohet në kanalizimet e bazës ekonomike
industriale.
(1) Mbetjet e prodhimit
Uji i përpunuar që përdoret në këtë projekt është kryesisht ujë i paster dhe të gjitha
humbjet janë të pastra nga ujërat e ndotura, përveç kësaj, uji i ricikluar i ujit të
shkaktuar nga sistemi i llakimit me dy alkali riciklohet pasi është precipituar nga
rezervuari i sedimentimit dhe gazi dimëror dhe skorpiumi i desulfurizimit janë të
varfëruar me rreth 0.5 t ujë në ditë. Shtesa të ujit të freskët. Karakteristikat kryesore
të ujërave të zeza të desulfurizimit janë të dobëta, vlera e pH është përgjithësisht e
ulët, lënda e pezulluar është e lartë dhe përmban klorid, fluorid, nitrat, klorid të
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tretshëm, analoge me projekte të ngjashme. Ujërat e desulfurizimit kanë një
përqendrim të lartë të kripës. Pasi që tanket e sedimentimit të precipitohen, skalak
desulfurizues largohet dhe në të njëjtën kohë një pjesë e kripës së ujërave të
ndotura të desulfurizimit merret dhe preciziti mund të përdoret vazhdimisht. Uji i
spërkatës me lye riciklohet pas përdorimit të përsëritur dhe uji i tij qarkullues
riciklohet.
(2) Kanalizimi i brendshëm
Gjatë periudhës së operimit të projektit, ka 52 punonjës dhe 300 ditë pune, fabrika
ka kantina të stafit, konvikte, tualete dhe banjo. Kanalizimet shtëpiake janë trajtuar
nga gropa septike në fabrikë.
(3) Burimet kryesore të ndotjes atmosferike gjatë periudhës së operimit përfshijnë
furrën rrotulluese (3) masat e kontrollit të ndotësve të ajrit dhe efektet e trajtimit ne
Operimin e një furrë rrotulluese që përfshin një burimi kryesor i ndotja se ajrit, tek
pluhuri i shkarkimit te furrës janë ndotësit kryesore komponimet e metaleve. Për
parandalimin e komponenteve metalike te ndosin pluhurin dhe tymin, furrë eshte e
mbyllur kur përdoret ushqim dhe produkti ftohjes dhe futet ne kanal pompimi ku
operojnë në kushte të presionit negative, ku s'mund te kete rrjedhje pervec gazrave
te lehta te tymit. Projekti ka për qëllim të përdorë heqjen e pluhurit të sedimentimit të
gravitetit, heqjen e pluhurit të qeseve dhe pajisjet e dyfishtë të kullës alkalike për
purifikim. Që nga temperatura e gazit furrë gripit është relativisht e lartë, dhe pluhur
të lartë, dhe qeset e filtrave kërkon një temperaturë relativisht të ulët, kështu që para
se të gazit gripit të hyjnë në qese mbledhjes pluhur, ajo duhet së pari hyn në
gravitetit zgjidhjen dhomë, V gripit. Dhoma e vendosjes së gravitetit dhe gypa me
formë V kanë funksione të ftohjes dhe të vendosjes së gravitetit. Pas gravitetit
zgjidhjes Dhoma e gripit të gazit dhe gripit V drejtuar në baghouse nëpërmjet kullës
bi-alkali llak të gripit efikasitetit heqjen e pluhurit e gazit të ketë një lartësi të caktuar,
gazin e oxhakut në fund shkarkuar përmes oxhakut 30m të lartë. Pas trajtimit,
përqendrimi i emetimit të gazit dimëror dhe pluhurit të furrës rrotulluese të projektit
mund të përmbushë kërkesat kufitare standarde të "standardeve të shkarkimit të
plumbit dhe të zinkut industrial".
Mbetjet jo konform dhe mbetjet e klasifikuara dhe te perzgjedhura dergohen per
asgjesimin ne qendren e sherbimit te autorizuar, sipas legjislacionit ne fuqi. Lidhur
me gjenerimin e zhurmes, kompania eshte e vendosur ne nje zone me popullsi te
pakte, dhe atehere rreziku i shkaktuar deme ndaj fqinjeve eshte shume e ulet .
Vleresimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin natyror dhe ate social
Perpare se te identifikojme ndikimet e mundshme negative ne mjedis nga
veprimtaria e mesiperme dhe aktiviteti qe do te kryhen ne komleks duhet te
theksojme se shoqeria angazhohet te kontrolloje, monitoroje dhe beje perpjekje te
vazhdueshme per te minimizuar ne maksimum cdo efektet negative sado minimal ne
mjedis nga veprimtaria e saj.
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Ndikimet e mundshme me pasoja negative ne mjedis te kesaj veprimtarie jane
minimale dhe te paperfillshme megjithse kompania do marre te gjitha masat per
shmangjen totale dhe minimizimin e tyre atje kur eshte e mundshme.
Konsiderohen ndikime negativ ne mjedis gjate fazes se ndertimit te objektit:
Ne fazen e ndertimit:
- emetime/ pluhura;
- zhurmat;
- ndryshime fizike te peisazhit
- toka
Gjate fazes se ushtrimit te veprimtarise:
-

Mbetje me natyre fizike nga veprimtaria ne fabrike, ambalazhe, bidona
lubrifikantesh.

-

Zhurma nga motorat e automjeteve, gjeneratoret, pompa, kompresoret
dhe te pastimit te siperfaqes

Per te eleminuar ku eshte e mundur dhe minimizuar keto ndikime nga ana sasiore
kompania ka hartuar nje plan menaxhimi teper efikas. (shih te paragrafi i masave
zbutese)
Identifikimi i ndikimeve negative te projektit ne mjedis

Ku ndikon

Si ndikon

Jo

- Humbje (h)
Toke

- Erozion

Jo

- Ndotje
- Strukture
- Cilesi kimike

Komente
Jo,
duke qene qe
bazamentet jane ekzistuese
linja me konstruksione
metalike. Linja ne teresin e
saj
perbehet
ne
konstruksione metalike ne
zonen 12 te metalurgjikut ku
ka qene ngritur linja e hekur
nikelit ekzistuese
avulli i ujit, dioksidi i
karbonit, dioksidi i squfurit
dhe oksidet e nitrogjenit.
Midis tyre, dioksidi i
squfurit është një

- Pluhura
- Gaze
- Zhurma
Atmosfere

Po

- Aroma
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(ajer)

- Tymra

Po

Per te gjithe elementet
shih Masat zbutese

- Ekosisteme ujore
- Liqene
Ujera
nentokesore

- Lumenj

dhe
siperfaqesore

- Burime

Jo

- Perrenj
- Sisteme uji te pijshem

- Lloje endemike
Flore

- Lloje me status te
vecante
Jo
- Bime medicinale dhe
aromatike

substancë e dëmshme
dhe standardi i emetimit
të mbrojtjes së mjedisit
është nën 400mg / Nm3.
Uji i përpunuar që
përdoret në këtë projekt
është kryesisht ujë i
paster dhe të gjitha
humbjet janë të pastra
nga ujërat e ndotura,
përveç kësaj, uji i ricikluar
i ujit të shkaktuar nga
sistemi i llakimit me dy
alkali riciklohet pasi është
precipituar nga rezervuari
i sedimentimit dhe gazi
dimëror dhe skorpiumi i
desulfurizimit janë të
varfëruar me rreth 0.5 t
ujë në ditë.
Nuk ka vlera te vecanta
floristike ne siperfaqen ku
do te ndertohet linja e re
e prodhimit te oksidit te
zinkut

- Shoqerime bimore
dhe habitate me vlera
peisazhere
Ekosisteme
funksionale
Faune
- Specie me status te Jo
vecante dhe mbrojtura

Nuk ka vlera te vecanta
faune ne siperfaqen ku
do te ndertohet linja e re
e prodhimit te oksidit te
zinkut

- Monumente historike

Nuk
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Trashegimia, - Monumente natyror
vepra
dhe - Objekte kulti
objekte
- Objekte me vlera Jo
akitektonike – artistike
-Vepra te tjera te
ndertuara nga njeriu

Ne shendetin
e njeriut

trashgimnore.
persa i perket peisazhit
inxhinieret jane kujdesur
edhe per estetiken e
zones perreth linjes se
prodhimit te oksidit te
zinkut gjate fazes se
projektimit ku permasat,
arkitektura dhe ngjyrat e
saj gezojne vlera estetike
duke
ndertuar
edhe
mjedise te gjelberuara,
referuar
edhe
percaktimeve
dhe
objektivave te PPV te
Bashkise Elbasan

Jo

Ndikime te tjera ky studim do te kete:
Nxehtesia e prodhuar nga impianti i ndriçimit, impiantet energjitike sic mund te
jenegjeneratore, rrjeti teknologjik,sistemi i kondicionimit etj, si dhe gjate pranise se
aktivitetit njerezor ne mjediset e objektiteve,godina industriale mund te shkaktojne
ndotje termike si dhe mbingarkese te rrjetit te energjise elektrike, por keto ndikime do
te merren parasysh gjate llogaritjeve te projektimit te shteses ne teresi nga vete
projektuesit dhe investitoret. Duhet te kihetqe gjate projektimit dhe zbatimit te planit
te investimeve per te vene ne pune kete linje teknologjike konsumi eficient
energjise elektrike ne teresi.
Gjatë magazinimit të hidrokarbureve mos përdorimi i të gjitha masave teknike të
disponueshme për të zvogëluar shpëtimin e ndotesave në ajër mund te sjelle ndikim
negative ne mjedisin e zones.
Nje informacion paraprak mbi ku kujdesin qe subjekti “ Aleance Resource” sh.p.k
paraqet ne raport me mbrojtjen e mjedisit po e bashkangjisim me poshte

Identifikimi i ndikimeve pozitive te projektit
Nder aspektet pozitive qe do te sjell veprimtaria e kesaj sipermarrje permendim:
-

Nxitja e zhvillimit te zones dhe infrastruktures se saj

-

Punesimi i disa punonjesve nga zona pereth

-

Ofrimi i sherbimeve te synuara, konkuruese dhe me cilesi
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-

Derdhja e detyrimeve monetare ne organet e shtetit ne llogari te rritjes
se PBB dhe zhvillimit ekonomik te vendit

Ne permbledhje impakti social – ekonomik do te jete pozitiv, sepse projekti I cili do
te shfrytezoje kete pasuri shteterore te NPC duke e rivitalizuar ne nje aktivitet
industrial “Linje e re e prodhimit te Oksidit te Zinkut” me investitor subjekti
“Aleance Resource” sh.p.k do te sjelle nje permiresim tokes, peisazhit, te gjendjes
ekonomike dhe punesimit te banoreve te zones si dhe subjektit .

V. PERSHKRIMI PER SHKARKIMET E MUNDSHME NE MJEDIS

Tabele e vleresimit ndikim – rendesi
Sinjifikanca e ndikimit
(sa i madh
thelbesor)

Lloji i ndikimit

I ulet

1

2

Demtim i bimesise barishtore Zona nuk ka
ne siperfaqen ku do te vegjetacion te
ndertohet objekti
larmishem
natyror

3

4

Ndotje minimale tokes
lubrifikante,
rrjedhjet

Ne nivele te
ulta nga linja
strukturat
ndihmese,
rruge, sheshe
etj.

nga Nuk
e shume
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ndikimi

I mesem

Dhera nga germimet, gure,
rere dhe lende tjeter ndihmese
per ndertim si dhe mbetje te
aktivitetit njerezor (qese, letra,
ambalazhe etj)

Ngjeshje te tokes ne sierfaqen
e truallit si pasoje e levizjes se
makinerive dhe depozitimit te
mbetjeve.

eshte

ka

ose

I larte

sa
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mundshme te lubrifikantve nga makineri dhe
automjetet
teknologjia
eshte
bashkekohore
qe minimizon
rastet
aksidentale
(1-2 mjete ne
dite)

6

Pluhura, emetim gazesh dhe Teper
te
zhurme
minimale
nga uleta,
nga
transporti i lendeve(per te trasportimi
minimizuar
pluhurat
shiko
masat ne masat zbutese te
ndikimeve
dhe
planin
e
menaxhimit
mjedisor
me
poshte)

7

Zhurma dhe gaze mbi vlerat Teper
te
normale te emetuara nga uleta,
nga
mjetet e ndertimit, eskavator, makinerite
kamione,
betoniere
dhe
punetore.

8

Rrezik potencial por minimal Teper i ulet
per aksidente ne autostrade
gjate daljes se kaminoneve ne
objekt.

9

Mbetje me natyre fizike nga
veprimtaria e prodhimit te
oksidit te zinkut

Gjate fazes se ushtrimit te veprimtarise:

1

2

Mbetje me natyre fizike nga
veprimtaria e prodhimit te
oksidit te zinkut
Zhurma
nga
automjeteve,

motorat
e
gjeneratoret,
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pompa, kompresoret
pastimit.

dhe

Detregjente dhe hidrante
perdorur
per
pastrim
ambjenteve te ndihmese
linjes se prodhimit te oksidit
zinkut

3

te
te
te
te
te

Ky projekt nuk shkarkon ujërat e zeza të prodhimit, dhe të gjitha ujërat e prodhimit
riciklohen. Kanalizimi i brendshëm shkarkohet në kanalizimet e bazës ekonomike
industriale.
Burimet kryesore të ndotjes atmosferike gjatë periudhës së operimit përfshijnë furrën
rrotulluese (3) masat e kontrollit të ndotësve të ajrit dhe efektet e trajtimit ne
Operimin e një furrë rrotulluese që përfshin një burimi kryesor i ndotja se ajrit, tek
pluhuri i shkarkimit te furrës janë ndotësit kryesore komponimet e metaleve. Për
parandalimin e komponenteve metalike te ndosin pluhurin dhe tymin, furrë eshte e
mbyllur kur përdoret ushqim dhe produkti ftohjes dhe futet ne kanal pompimi ku
operojnë në kushte të presionit negative, ku s'mund te kete rrjedhje pervec gazrave
te lehta te tymit. Projekti ka për qëllim të përdorë heqjen e pluhurit të sedimentimit të
gravitetit, heqjen e pluhurit të qeseve dhe pajisjet e dyfishtë të kullës alkalike për
purifikim. Që nga temperatura e gazit furrë gripit është relativisht e lartë, dhe pluhur
të lartë, dhe qeset e filtrave kërkon një temperaturë relativisht të ulët, kështu që para
se të gazit gripit të hyjnë në qese mbledhjes pluhur, ajo duhet së pari hyn në
gravitetit zgjidhjen dhomë, V gripit. Dhoma e vendosjes së gravitetit dhe gypa me
formë V kanë funksione të ftohjes dhe të vendosjes së gravitetit. Pas gravitetit
zgjidhjes Dhoma e gripit të gazit dhe gripit V drejtuar në baghouse nëpërmjet kullës
bi-alkali llak të gripit efikasitetit heqjen e pluhurit e gazit të ketë një lartësi të caktuar,
gazin e oxhakut në fund shkarkuar përmes oxhakut 30m të lartë. Pas trajtimit,
përqendrimi i emetimit të gazit dimëror dhe pluhurit të furrës rrotulluese të projektit
mund të përmbushë kërkesat kufitare standarde të "standardeve të shkarkimit të
plumbit dhe të zinkut industrial".

VI.

INFORMACION PER KOHEZGJATJEN E MUNDSHME TE NDIKIMEVE
NEGATIVE TE IDENTIFIKUARA

Ndikimet e mundeshme nga ky aktivitet si emetimet e zhurmave, mbetjeve,
pluhurave, gazeve, ujerave teknologjike do te monitorohen ne vijimesi per
menaxhimin korrekt te aspekteve mjedisore. Theksojme ndikimet jane minimale.
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Ndikimet ne mjedis sado minimale qe jane do te zgjasin per sa kohe qe zhvillohet
edhe aktiviteti. Keto ndikime varen edhe nga sasia dhe oret e punes ne dite, apo ne
muaj. Kjo ne varesi te kerkeses se tregut vendas.
Ky aktivitet nuk i percaktuar me afat per funksionimin e tij, ai dote funksionoje pa afat
te caktuar.

VII.

TE DHENA PER SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPESINORE TE
NDIKIMIT NEGATIV NE MJEDIS

Ndikimet e mundeshme qe mund te rezultojne nga ky aktivitet jane te karakterit lokal
dhe nuk shtrihen ne zona te tjera perreth aktivitetit. Sikurse eshte shpjeguar ne
paragrafin e ndikimeve dhe masave zbutese ndikimet jane minimale dhe jo te
rendesishme ne kontekstin rajonal apo nderkufitar.

VIII.

REHABILITIMIT I MJEDISIT TE NDIKUAR

Kompania gjate fazes se fuksionimit te aktivitetit, do te marre masa edhe me te
rrepta per menjanimin ose mbajtjen ne minimum te ndikimeve ne mjedis ne menyre
qe te shmanget nevoja per rehabilitim mjedisor te zones se projektit. Gjate zbatimit
dhe ne perfundim te projektit subjekti ka dizenjuar nje projekt te detajuar per
sistemimin e zones se perdorur ne perputhje me relievin natyror. Ne gjithe hapsirat
do te behen modulime te relievit dhe mbjellje me bimesi karakteristike dhe te
pershtatshme te zones.
Kontroll per ujerat siperfaqesore dhe largimi i tyre ne mjedisin ujor prites.


Nje here ne gjashte muaj kontroll per cilesine e shkarkimeve ne ajer
(pluhurat/gazrat);



Matje sipas kerkesave ligjore per normat ne mjedisin e punes si
pluhura, vibracione, zhurma dhe regjistrime te tyre;



Evidentimi i sasise se mbetjeve qe depozitohet si dhe kontrolli vizual i
saj.

Te dhenat qe do te perftohen nga monitorimi i parametrave mjedisore, qe jane te
percaktuara me te detajuara ne Lejen e Mjedisit edhe ne do te sherbejne per te:


Permiresuar dhe rikorrigjuar masat qe do te merren per mbrojtjen e
mjedisit;
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Per te vleresuar efektivitetin e masave qe do te marren per kontrollin e
ndikimeve dhe mbrojtjen e mjedisit (performance mjedisore);



Per te vleresuar perputhshmerine me kerkesat e legjislacionit mjedisor
per mbrojtjen e mjedisit.

Interpretimi i nje gjendje te caktuar mjedisore duhet bere ne lidhje te ngushte me
fazen ne te cilen gjendet zbatimi i projektit.

IX. MASAT

E MUNDSHME PER SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NE MJEDIS

Masa zbutese te ndikimeve te mundshme negative ne mjedis
Nisur nga ndikimet e vleresuara me siper kompania do te marre keto masa
konkrete:
Masat qe propozon dhe do te
merret nga kompania

Lloji i ndikimit
Ne fazen e ndertimit te objektit
Dhera nga germimet, gure, rere
dhe lende tjeter ndihmese per
ndertim.
1

Teper te pakta sepse linja do te
ndertohet me materiale te lehta ne nje
zone ekzistuese industriale dhe mbi
bazamente ekzistuese
Dherat e dala do te grumbullohen dhe
transportohen
ne
vendin
e
paracaktuar nga pushteti vendor

2

Demtim i bimesise barishtore ne
siperfaqen ku do te ndertohet
objekti

Sasi te vogla pasi siperfaqeja ku do te
nderohet linja nuk ka bimesi, eshte
toke e ndotur industrisle
Do te beje mbjellje te pemeve perreth
linjes se prodhimit te oksidit te zinkut

3

4

Ngjeshje te tokes ne sieprfaqen
e truallit si pasoje e levizjes se
makinerive dhe depozitimit te
mbetjeve.

Teper te pakta sepse linja do te
ndertohet me materiale te lehta ne nje
zone ekzistuese industriale dhe mbi
bazamente ekzistuese dhe ka nje
strukture e thjeshte

Ndotje minimale e tokes nga

Do te merren masa qe pajisjet,
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6

7

8

lubrifikante,
rrjedhjet
e
mundshme te lubrifikantve nga
automjetet

makinerite te kene standarte te larta,
dhe te rast ndotje, te mos lejohet
rrjedhja jashte siperfaqes dhe te
pastrohet

Pluhura,
nga
transporti
i
lendeve (per te minimizuar
pluhurat shiko masat ne masat
zbutese te ndikimeve dhe planin
e menaxhimit mjedisor me
poshte)

Nuk do te kete shume linja do te
ndertohet me materiale te lehta ne nje
zone ekzistuese industriale dhe mbi
bazamente ekzistuese dhe ka nje
strukture e thjeshte

Zhurma dhe gaze te emetuara
nga
mjetet
e
ndertimit,
eskavator, kamione, betoniere
dhe punetore.

Nuk do te kete shume pasi linja do te
ndertohet me materiale te lehta ne nje
zone ekzistuese industriale dhe mbi
bazamente ekzistuese dhe ka nje
strukture e thjeshte

Rrezik potencial por minimal per
aksidente ne autostrade gjate
daljes se kaminoneve ne objekt.

Shoferet e kompanise do te jene me
eksperincen e duhur

Mbetje me natyre fizike nga
veprimtaria e fabrikes.

Mbetje nga materialet e ndertimit, te
cilat do te menaxhohen sipas
percaktimeve te legjislacionit ne fuqi
per menaxhimin e mbetjeve dhe ne
bashkepunim me ARM dhe Pushtetin
Vendor

9

Gjate fazes se ushtrimit te veprimtarise:
1

Mbetje me natyre fizike nga
veprimtaria e fabrikes.

Do te grumbullohen rregullisht dhe
depozitohen ne vendin e caktuar

2

Zhurma
nga
motorrat
e
automjeteve,
gjeneratoret,
pompa, kompresoret dhe te
pastimit

Do te kombinohen perdorimet per te
shmangur ndikimet kumulative

3

Detregjente dhe hidrante
perdorur per pastrim

Do te trajtohen ne ambjentet e
fabrikes me gropa septike

te
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Sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit, perbehet nga fikse zjarri portative, rezervar uji,
rrufe pritesa dhe rrjet tokezimi, kosha metalike dhe tabelave sinjalizuese. Do te jete
funksional gjate fazes se operimit te veprimarise.
Shoqeria ka pergatitur nje dokument per vleresimin e rrezikut ne vendin e punes. Ne
kete dokument jane percaktuar dhe vleresuar te gjitha rreziqet qe lidhen me
aktivitetet e punes dhe jane perpunuar te gjitha masat e duhura per te reduktuar
rrezikun mbi aktivitetet e kryera nga punetoret ne te gjitha departamentet.
I gjithe personeli do te trajnohet ne baze te dokumentacionit te vleresimit te
rreziqeve. Ky dokument, i pergatitur edhe ne gjuhen shqipe, eshte vendosur ne
dispozicion te punonjesve dhe mund te jete lehtesisht i aksesueshem nga kushdo
prej tyre edhe gjate orarit te punes.
Ne stabiliment adoptohen sisteme mbrojtese kolektive dhe individuale. Ne kete
drejtim, te gjithe punonjesit marrin pajisjet mbrojtese personale te parashikuara me
ligj ne baze te aktivitetit te zhvilluar dhe tipologjise se mbetjes se trajtuar e (p.sh.
doreza dhe syze mbrojtese). Ne ambientet e kapanonit jane vendosur tabela ne
gjuhen shqipe te cilat shpjegojne menyren e perdorimit te mjeteve te ndryshme te
punes dhe kujtojne detyrimin e perdorimit te pajisjeve mbrojtese ne varesi te punes
dhe operacionit te zhvilluar.
Cdo vit zhvillohet nje mbledhje ne te cilen themelohet nje plan trajnimi me seanca
trajnimi dhe informacioni per te gjithe punonjesit.
Ne shoqeri ndodhet nje plan emergjence dhe sigurie ne te cilin jane planifikuar dhe
evidentuar operacionet qe duhen kryer ne raste emergjence ne menyre qe te
permbaje efektet e nje njgarjeje te demshme dhe te lejoje nje eksod te sigurt dhe te
rregullt per te gjithe banuesit e stabilimentit ne vende te sigurta takimi. Ne kete
drejtim, kompania do te kryeje te pakten nje here ne vit testin e evakuimit nga zjarri.
Ne Planin Emergjent percaktohen dy kategori sipas ashpersise se emergjencave:

Emergjenca te tipit 1: te kontrollueshme nga personi qe identifikon
emergjencen ose nga personat e ngarkuar per emergjencat (p.sh. lende te lehta
zjarri lehtesisht te kontrollueshme) ose lendime qe kerkojne nderhyrje nga agjencite
e ndihmave, por qe nuk rrezikojne personelin tjeter dhe nuk kerkon evakuimin e
pergjithshem apo te pjesshem te nderteses;

Emergjenca te tipit 2: jo te kontrollueshme nga punonjesit apo personi i
ngarkuar per emergjencen pervecse me nderhyrjen e agjencive te emergjences, si
zjarret e medha, termetet, shkrirjet, deshtimet strukturore te rendesishme,
shperthimet etj, qe gjithsesi kerkojne evakuimin e pergjithshem ose te pjeshem te
nderteses.
Ne plan jane percaktuar edhe squadra e ndihmes se pare dhe antizjarrit qe jane te
detyruar te veprojne ne respekt te vete planit te emergjences.
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Skuadrat kane per detyre te:
a.

Sigurojne, per aq sa eshte e mundur, ndihmen e pare per te plagosurit;

b.

Telefonojne ndihmat publike;

c.
Ndjekin ndihmat dhe te ofrojne bashkepunim nese kerkohet. Ne rast zjarri, te
vleresojne situaten sipas trajnimit te tyre specifik duke qene ne dispozicion per te
lejuar largimin e stafit te pranishem;
d.
Fikin zjarrin me mjete te pershtatshme nese mendon se eshte e mundur dhe
e parrezikshme per veten dhe te tjeret;
e.

Telefonojne ndihmat publike;

f.
Urdherojne evakuimin nga zona apo nga ndertesa, ne rastin kur situata nuk
eshte e kontrollueshme dhe rreziqet nuk jane te eleminueshem ne moment.
Kapanoni eshte i pajisur me aparate zjarri ne rast zjarri dhe me harta qe ilustrojne
rrugen e daljes. Aparatet jane ne llojin dhe sasine e kerkuar nga legjislacioni ne fuqi.

X. KONKLUZIONE MBI NDIKIMIN E

MUNDSHEM NE MJEDIS

Ndikimet e impiantit ne mjedis
Ndertimi i impiantit te bluarjes se lendes se pare do te kete keto ndikime:
a) - Ndikimet negative


Emetime pluhuri nga punimet germim/mbushje;



Trafik i shtuar pergjate rrugeve per ne Impiant



Emetime gazoze nga mbetjet qe vijne ne Impiant;



Emetime hidrokarbure te naftes (C12 –C19);

b) - ndikimet pozitive


Permisimi i cilesise se ajrit ne zonene perreth



Permisim i cilesise se jetes per banoret e zones



shtim i punesimit



gjenerim te ardhurash vendore



stimulimi per ndarjen ne burim te mbetjeve dhe diferencimin e mbtjeve te
duke cuar ne mirmanaxhimin e burimeve te mbetjeve.



Ulje e ndotjes se pergjithshme nga mbetjet e hedhura ne mjedis;

Perfundim mbi ndikimet ne mjedis te veprimtarise;
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Shoqeria duhet te marre te gjitha masat teknike dhe organizative te propozuara ne
raportin e VNM-se per minimizimin e ndikimeve negative gjate fazes se funksionimit
sepse ato te fazes se ndertimit do te jene te perkohshme. Instalimi i Dekantuesit te
ujrave si dhe programimi i punimeve me orare kur shqetesimi i zhurmave eshte
minimal (jo heret ne mengjes dhe vone ne mbremje). Masat qe do te marre shoqeria
do te garantojne ndikime mjedisore brenda normave dhe standarteve ligjore ne fuqi
kombetare dhe atyre te BE.
Perfundimisht mund te thuhet se ndikimet ne mjedis te kesaj veprimtarie jane te
pranueshme dhe normale.
Materiali ne hyrje te linjen e prodhimit te oksidit te zonkut kontrollohet para se te
pranohet ne kete linje. Keto kontrolle jane ne thelb vizuale dhe jane te bazuara ne:
Natyra e materialit
 Prania e trupave te huaja
 Origjina e materialit
Ne kohen e pranimit, ka nevoje te perjashtoje materialet e kontaminuara qe mund te
rrezikoje rimekembjen e mases se ruajtur. Materiali Jo-te pershtatshme nuk pranohet
menjehere dhe / ose i kthehet te furnizuesit. Ne kete drejtim, kompania ka pergatitur
udhezues per te drejtuar operatoret ne vleresimin e materialit ne hyrje. Materiali
duhet te dergohet per rikuperim duhet te plotesojne kerkesat persa i perkasin
perberjes te percaktuara nga normativa ne kete sektor, duhet te jene ne thelb i lire
dhe i pakontaminuar dhe reflektojne kerkesat e bleresit qe shume shpesh jane me
kufizuese se ato qe permban vete legjislacioni. Verifikimet per cilesine e materialit
dhe karakteristikave te produktit kryhen nga personeli teknik te trajnuar ashtu siç
duhet dhe ne menyre te drejtperdrejte nga kompania. Keto verifikime kryhen ne çdo
grumbull. Nje sistem per menaxhimin e cilesise se brendshme duhet te sigurojne
tere ciklin e prodhimit ne menyre qe te permbushe kerkesat e konsumatoreve. E,
megjithate, kompania ka ndermend te zbatoje nje sistem kualitativ i menaxhmentit te
certifikuara istitucion i trete i pavarur ne perputhje me ISO 9000, ne 5 vitet e para te
funksionimit, ne menyre qe te siguroje nje produkt me cilesi dhe per te permbushur
nevojat e tregut nderkombetar. Ne veçanti, duhet te referohemi tek legjislacionit
specifik ne fuqi te trajtimit te mbetjeve apo me rregulloret e koheve te fundit ne lidhje
me lendet e para dhe dytesore.
Shoqeria do te realizoje nje monitorim te vazhdueshem te veprimtarise se saj. Te
dhenat qe do te mblidhen nga monitorimi do te sherbejne per te ndermarre masa
permiresuese ne lidhje me operacione te ndryshme me ndikim ne mjedis. Te dhenat
e grumbulluara ng monitorimi do te dorezohen rregullisht prane Agjensise Rajonale
te Mjedisit, si dhe Agjencise Kombetare te Mjedisit dhe Inspektoriatit.
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Ne kohet e mevonshme, kur biznesi do te jete i zhvilluar mire, kompania planifikon te
perdore makineri qe synon te mekanizoj dhe te pershpejtojne te gjitha fazat e
procesit. Mbrojtja e mjedisit do te jete gjithmone nje element i nje rendesie te
jashtezakonshme ne drejtimin e vendimeve te biznesit ne lidhje me teknologjite qe
do te perdoren.
1.

Projekti eshte hartuar mbi bazen e teknologjive me te mira te mundeshme ne
fushen perkatese;

2.

Zbatimi i projektit do te kontribuoje ne nje rritje ekonomike ne nivel lokal dhe
kombetar, si dhe ne rritjen e mundesive per vende te reja pune, nepermjet
bizneseve qe do te gjeneroje ky projekt.

3.

Projekti nuk ka shkarkime ne mjedis dhe ndihmon organet shteterore te
ruajne cilesine e mjedisit. Kjo veprimtari ul shpenzimet e shtetit per asgjesimin
me menyra te tjera te plastikes e cila perben shqetesimin kryesor per shkak te
kohes se gjate te dekompozimit deri ne 100 vjet.

Mbi bazen e kostatimeve ne kete raport vleresimit mjedosr te performances se
projektit sugjerojme qe nga shoqeria te merren masat e meposhtme:
1.

Ngritjen dhe zhvillimi i nje sistemi te manaxhimit mjedisor ne perputhje me
kerkesat e ISO 14001 dhe te legjislacionit shqipetar per mbrojtien e mjedisit.

2.

Dekantimin e ujrave qe shkarkon instalimi perpara se ato te shkarkohen ne
sistemin e kanalizimeve qe i dergon ne mjedis.eshte menduar te ndertohet nje
depozite per grumbullimin e ujrave te ndotur te linjes se prodhimit te oksidit te
zinkut

3.

Mbetjet e ngurta dhe mbeturinat e krijuara gjate kryerjes se aktivitetit ne
impjant, te depozitohen ne vende te miratuara nga organet kopetente. Mbetjet
do te kompaktohen dhe do te dergohen ne Landfillin e Bajkajt. Asgje nuk do
te ngelet te impiant

5.

Organizimi i veprimtarive per informimin e publikut (takime me komunitetin
etj.) lidhur me objektin e ri, impaktet dhe masat qe do te merren per zbutjen e
tyre.
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