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Falenderim
Falënderimet e mija i drejtohen gjithë atyre që më kanë ndihmuar në realizimin e kësaj
teme. Duke falënderuar edhe profesorët me të cilët kam pasur bashkëpunime të
shkëlqyera gjatë përfundimit të studimeve të mija të masterit, e në veçanti mentorin e
kësaj teme Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi. Prof.Ibrahimi me ndihmoj me orientimin
strukturimin dhe përmbajtjen e temës sime duke ofruar një bashkëpunim të shkëlqyer në
aspektin e vështrimeve të tij kritike mbi përmbajtjen e temës sime, aplikimi i
ndryshimeve të kërkuara ka rezultuar me një temë shumë kualitative.
Gjithashtu dëshiroj të falënderoj edhe kolegët dhe kolektivin, të cilët më kanë ndihmuar
me sigurimin e të dhënave dhe informatave të fundit, kjo më ka ndihmuar që tema ime
të jetë shumë reale dhe përkufizimi dhe analiza ime të jetë e bazuar në fakte të
aplikuararezultati i të cilave është mbresëlënës dhe ka përmirësuar dukshëm gjendjen në
Termocentralin Kosova A.
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ABSTRAKT

Sfida kryesore e përformacës teknike dhe mjedisore te Termocentrali “Kosova A“, ishte
transporti i hirit dhe zgjyres, së mbetur nga proesi i prodhimit të energjisë elektrike.
Bartja e hirit dhe zgjyra nga TC-A, në mënyrë mekanike me anën e konvejerëve në
gjendje të thatë, sistemet e vjetruara dhe zgjidhja jo e pershtateshme
tekniko‒teknologjike, sistemi i palosjes së hirit dhe menaxhimi i deponisë, ishin ndër
faktorët kyç te komprementimit të sitemit, të cilet përvç që kanë ngritur kostot operuese
këto te meta te sitemit edhe kanë ndikuar në nivel ekstrem në shfyrtyzimin jo te drejtë te
resurseve energjetike si dhe demtimin e imazhit te kompanisë në raport me sjelljet jo
miqësore ndaj mjedisit.
Zgjidhja e transportit të hirit dhe zgjyrës përmes sitemeve te avancuara te transportit
hidraulike te hirit dhe zgjyrës, mënyra e palosjes, dhe menxhimit të deponisë janë, përvç
faktit se ishin ndër zgjidhjet e përkryera teknike e transporti dhe menaxhimit te hirit dhe
zgjyrës, këto sisteme njëkohësisht kanë përmirësuar në parametra të shkelqyer
përformancën teknike, kanë ulur kostot operative, si dhe kanë mundësuar palosjën dhe
menaxhimin e deponisë së hirit dhe zgjyrës në përputhshmeri me qasjet ma të avacuara
teknik e mjedisore.

Projekti tekniko-teknologjik i trasportit hidraulik i hirit dhe zgjyres, kishte për detyrë
inxhinjerike te mundësoj ndërtimin e deponisë stabile, te ulë efektet e emitimit dhe
imitimit te ndotëseve potencialial, por në te njeten kohë, kjo zgjidhje teknike, përmes
metodave me të avancuar te formimit te pulpës, kapjës së hirit fluturues, si dhe sistemet
e mbylluar te transportit’ kanë, janë karakterisitkat themelore të pëmirësimit te
përformancë teknike, rritijes se eficienës së burimeve energjetike, dhe përmbushjes së
normave teknike dhe mjedisore konform kekresave te Bahskimit Evropian.

Fjalët Kyçe: Fjalët kyçe: sistem, avancim, transportim, hi, zgjyrë, performancë,
ambient
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SHKURTESAT E TERMAVE

TC A – Termocentrali Kosova “A”
TC B – Termocentrali Kosova “B”
Km – kilometër
m – metër
m2 – metër katrorë
m3 – metër kub
cm – Centimetra
t – tonë
h – orë
GWh - Giga vatë orë
MW – Mega vatë
SO2 – dioksidi i squfurit
NO – oksidet e nitrogjenit
NO2 – oksidet e nitrogjenit
O3 – ozone
Pb – plumbi
CO2 – dioksidi i karbonit
PM – lënda e grimcuar (ose pluhuri)
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QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E PUNIMIT
Qëllimi primarë i kësaj teme është të vënë në dukje përmirësimet dhe avancimet
në sisteme funksionale e të instaluara kohë më parë dhe mundësia e avancimit të këtyre
sistemeve me anë të avancimeve teknologjike të cilat janë bërë në këto vitet e fundit. Në
fokus të kësaj teme do të jenë edhe paraqitja e kostove të investimeve dhe përfitimet e
realizimit të këtij projekti dhe ndikimi i këtyre avancimeve në ambient.
Epoka që po jetojm, me te drejtë quhet epoka e materialeve dhe sistemeve te
avancuara, prandej edhe qëllimi i këtij punimi është që promovojë sistemet e avancuara
te transportit hidraulik te hirit, si dhe të inkurajojë debatin shkencor lidhur me
avancimin e metodave dhe inxhinierisë së materilave te avancuara dhe te nxisë
industritë që të përmbushin obligimet ndajpolitikave vendore dhe atyr Evropiane, në
kontekst të shfrytëzimin racional te burimeve natyrore dhe energjisë, zhvillimit të
qasjeve miqësore ndaj mjedisit si dhe metodave për avancim te sistemeve dhe
materialeve, të cilat do të reflektonin me rritje ekonomike. Po ashtu, pretendojme se ky
studim do të sherbej si bazë e mirë per testimin e qasjeve inovative ne

mjedise

komplekse siç është përfitimi i eenrgjisë elektrike nga linjiti, si dhe përte deshmuar
progresin qe ka shfaq “sistemi i transportit hidraulik te hirit”, në përmbushjen e caqeve
që dalin nga Pakoja e Dytë dhe e Tretë të Energjisë së BE-së. Studimi ynë ka fokus të
veçantë sistemet e gjenrimit te energjisë nga linjiti, sistemet e transportet, atuomatizimin
dhe impaktet e tij ne mjedis, racionalizimin te energjise dhe burimeve energjetike.

Objektivat:
Objektivat kryesore të punimit janë:
✓ Të sjellë një përshkrim te përgjithshëm të metadave dhe sistemeve tradicionale
dhe atyre te avacuara tek racioanlizimi i burimeve dhe energjisë.
✓ Të identifikoj te matat dhe perparsitë e sistemit.
✓ Te sjelliminformacione lidhur me impaktet mjedisore, teknike dhe teknologjike,
te cilat i ka shfaqe sistemi gjate fazes se eksploatimit.
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PYETJE HULUMTUESE
1) Cilat ishin praktikat e transportit te hirirt dhe ndikimet e tyre ne mjedis?
2) Cili është impakti i sistemeve te avancuara te transportit hidraulik te hirit ne
raport me eficiencen e burimeve energjetike dhe mjedisit?
3) Cilat janë sfidat ne raport me praktikat aktuale energjetike te Kosovës?
4) Sa i plotëson modeli energjetik i Kosovës kërkesat për furnizim të sigurt,
ekonomi me pak karbon dhe shfrytëzim efiçent të burimeve?

HIPOTEZAT
Hipoteza e parë – Lokacioni i deponimeve të tanishme të hirit që nga fillimi
formimit të tyre kanë pasur karakter të përkohshëm dhe shtrihen në një sipërfaqe të
përafërt 270 hektarësh në juglindje të objekteve të TC “Kosova-A”. Këto deponime në
njërën ane janë të rrethuar me objektet e banimit të fshatit Dardhishtë dhe në anët tjera
me toka bujqësore dhe objektet e TC-A, prandaj edhe çdo zgjerim i mundshëm është i
kufizuar me rrezikimin e objekteve të këtilla dhe prishjen e tokave bujqësore, dhe mbi te
gjitha rritjen e kërrcnimeve ndaj shkallës së lartë të ndotjes. Zëvendsimi i tansportit te
hirit te thatë me konvejer, dhe deopnitë e hapura me sistemin hidraulik i hirit (pulpës)
dhe me deponitë e manaxhuar (me sistem ngurtësimi‒ çimentimi) është parakusht kyç
për uljen e ndotjes mjedisore dhe rritjen e cilësisë së ajrit.

Hipoteza e dytë– permes sistemit hidraulik te transportit te hirit, perveç rritjes së
eficiencës

së

energjisë

njëkohesisht

do

të

rritet

stabilitetit

i

parametrave

tekniko‒teknologjik, kontrollimi dhe mbi të gjitha një qasje e tillë mund të garantoj një
zhvillim të qëndrueshëm dhe integrim ne Tregut Energjetik të Bashkimit Evropian.

Hipoteza e tretë– Pa një përmirsim te till edhe tek sistemet e tjera energjetike,
Kosova do te perballet me sfida në kontekst të aplikimit të rregullave që vijnë nga “akti
komunitar”, mos zbatimi i te cilave perben barrierat kryesore të zhvillimit,
diversifikimit dhe integrimeve në tregun energjetik dhe përgjithësisht integrimet në BE.
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METODOLOGJIA E PUNIMIT

Metodologjia e përdorur në këtë punime është ajo analitike, ngase kjo temë shtjellon një
projekt tashmë të realizuar. Punimi i kësaj teme është bazuar në dokumente zyrtare të
Korporatës Energjetike të Kosovës, bankës botërore si financuese e projektit dhe
realizuesit të projektit. Metodologjia e përdorur në këtë “Teme Diplome” është rast
studimor e cila ka për qëllim të identifikoj sfidat, por edhe mundësitë e avancimit te
metodave, materialeve, dhe sistemeve ne industrinë enegjtike, e veçanarisht përfitimin e
energjisë nga linjiti. Për të dalë sa me i efektshëm ky punim kam përdorur; metodën e
analizës teorike; analizën e dokumentacionit teknik te projektit “transporti hidraulik i
hirit”, pjesen eksperimentale, matjet e perfromances, dhe funksionalitetit te paimeve me
parametrat tekniko‒teknologjik, si dhe analizën tjetër te dokuentacionit e strategjive te
Koorporates Energjetike te Kosove.
Pas përmbledhjes së punëve të kryera dhe metodave të përdorur për realizimin e
projektit për avancimin e sistemit të transportimit të hirit me anë të pompave hidraulike,
kjo temë do të shtjelloj dhe analizoj efektet e dala nga ky investim dhe përmirësim i
gjendjes, duke u munduar të nxjerrën rekomandime për përmirësimin e mëtejmë të
projektit në fjalë.
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HYRJE
Tabloja e energjisë në Evropë po ndryshon shpejtë sepse kërkesa globale për
energji pritet të rritet për 60% deri në vitin 2030, pjesërisht për shkak të rritjes dinamike
të ekonomisë në Kinë dhe Indi, por edhe për shakë të rënies drastike të rezervave të e
lëndëve fosile. Bashkimi Evropian është importuesi më i madh dhe konsumuesi i dytë
më i madh i energjisë në botë, ku importet e sajë janë diku rreth 50% të energjisë së vet
dhe kjo varëshmeri nga importet do te ngritët në 70% nëse nuk ka lëvizje më dinamike
drejtë zhvillimit të sistemeve te avancuara tekniko‒teknologjike si dhe zhvillimit te
burimeve të ripertrishme. Jeta moderne e njerëzve në këtë kohë nuk mund të mendohet
pa energji elektrike. Energjia elektrike është bërë e domosdoshme për mënyrën tonë të
jetesës. Duket se Energjetika është ajo që aktualisht po vendos një rënd të ri botëror dhe
po vendos standarde të reja ne aplikimin e marrëdhënieve mes subjekteve. Ajo po
kthehet në një ndër motorët e marrëdhënieve midis shteteve dhe si e tillë është sfera e re
ku Diplomacia po shtrinë potencialin e saj përmes strategjive të ndryshme energjetike.
Ndër të gjitha sukseset e progresit teknik, Energjetika mbetet baza e ekonomisë së
shteteve të kohës së sotme, një rritje graduale te kërkesave qe pas luftës se dytë
botërore, mirëpo me transferime të reja dhe të domosdoshme. Pikërisht këtej rrjedh
statusi i veçantë i vendeve prodhuese të burimeve energjetike në arenën ndërkombëtare.
Për të kuptuar me mire praktikat energjetike aktulae ne Kosovë, ne kapitujt vijues te
ketij punimi do t’ju sjellim në histroik te zhvillimit, e matave dhe përparsive te sitemeve
aktuale. Në kapitullin e dyte do të evidentojmë çështjet dhe parametrat teknik te sistemit
“transporti hidraulik i hirit”. Definicionet, knceptet, specifikat, prodhimin e energjisë
dhe një përshkrim i shkurtër i parametrave tekniko‒teknologjik i procesit. Nw
kapitullim e tretë, përveç analizës teknike të parametrave te sistemit do t’i analizojmë
dhe paraqesim matjet dhe llogaritjet e sistemit. Katipuli i katërtë do t’i zgjerojmë
diskutimet mbi bazë e matjeve, llogaritjeve dhe te gjeturave gjatë hlumtimit.
Në permbyllje do t’i japim përgjiegj pytjeve kërkimore si dhe do t’i vetetojm
hipotezt e këtij punimi studimor. Dhe në figurën 1 kemi paraqitur skemën e ndërtesës së
përpunimit të hirit dhe zgjyrës për transportimin me anë pompavev të avancuara
hidraulike.
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TRANSPORTI HIDRAULIK TCA
Niveli +27.90m
•
•
•
•

Bunkeri i hiri
Valvulat
pneumatike
Pajisje
filtruese
Sensorët

Niveli +22.70m
•
•

Bartesit BA
Dedektoret
metalik

Niveli +20.00m
•
•

Niveli +9.00m
•
•
•
•

Pjesa konike e bunkerit te
hirit
Pajisja shpluhurizuese
Valvula pneumatike
Sensorët e pajisjeve

Bartesit reversibil
BA
Pajisja matëse e
nivelit

Niveli +9.00m
•

Bartesi vibrues

Niveli +5.00m
•
•
•
•
•
•

Dhoma kontrolluese
Dhoma e pajisjeve
elektrike
Përzierësi furnizues i hirit
dhe zgjyrës
Sistemi i aparatit pastrues
Valvulat dhe pajisjet
matëse
Agjitatori, thërrmuesi,
flutra

Niveli +5.40m
•

Bartesi zingjiror

Niveli +0.00m/4.5m
•
•
•

Agjitatori
Kthimi i drenazhes
Pompat

Niveli +0.00m
•

Përzierësi

•

Pompa centrifugale
riqarkulluese
Burimi kryesor i ujit
Rrjeta furnizuese e Fig. 1 Ndërtesa e përpunimit të hirit dhe zgjyrës për transportimin hidraulik
ujit
Pajisja Radioaktive

•
•
•
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KAPITULLI I
KONCEPTI, DEFINICIONI I TRANSPORTI HIDRAULIK
TE HIRIT
1.1

Transporti hidraulik i hirit nga TC-A

Për 50 vjet, bartja e hirit të thatë nga TC A është bërë përmes shiritave dhe kjo
ishte shkaktar i 80 % të ndotjes për zonat për rreth. Termocentrali “ Kosova B “ për
momentin për palosjen e hirit dhe zgjyrës është duke e shfrytëzuar hapësirën e lirë në
sektorin lindor të minierës së “ Mirashit “. Deponia hidraulike ekzistues shtrihet në një
sipërfaqe prej 212.000 m2 dhe me volumin pranues prej 6.203.100 m3. Hiri dhe zgjyra
nga TC-B transportohet në formë të hidra-pulpës. Gjatësia e transportit deri në deponin
hidraulike është 5100 m. Deponia hidraulike shtrihet në mes të shpatit lindor të lumit
Sitnicë dhe deponisë së djerrinës të minierës së Mirashit. Jetë-zgjatja e deponisë për
sasitë e hirit dhe zgjyrës që lirohen nga TC-B është për 6.6 vite.
Termocentrali “ Kosova A “ për palosjen e hirit dhe zgjyrës është duke i shfrytëzuar
deponit e përkohshme të cilat shtrihen në pjesën jugor në vendin e quajtur Dragodan dhe
janë larg TC-A 3.000 m. Hiri dhe zgjyra nga TC-A bartet në mënyrë mekanike me anën
e konvejerëve në gjendje të thatë. Hapësira në të cilën është duke u kryer palosja, sipas
projektit teknik të përpiluar në INKOS ka përfunduar. Për momentin është duke u
shfrytëzuar hapësira e deponimit të vjetër të hirit.Për zgjedhjen e problemit në një afat
më të gjatë kohor është më së e nevojshme që të fillohet me deponimin e hirit dhe
zgjyrës në lokalitetin e ri të cilën është përcaktuar në bazë të analizës së përpiluar në
INKOS. Lokaliteti i propozuar nga INKOS-i afron zgjidhje teknike për palosjen e hirit
dhe zgjyrës e cila lirohet nga termocentralet “Kosova /A-B/”për periudhën kohor deri në
vitin 2025. Detyra e projektit tekniko-teknologjik është që të krijoj kushtet për
ndërtimin e deponisë stabile dhe që hapësira e lejuar nga miniera e Mirashit të
shfrytëzohet në mënyrë racionale si dhe duke i respektuar të normat teknike dhe
mjedisore të cilat kërkohen për punë të ngjashme. Është me rëndësi që projekti të ofroi
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zgjidhje teknike për izolimin hidrogjeologjik të bazamentit të deponisë në lokacionin e
ri sipas fazave të zgjerimit.
Lokacioni i deponimeve të tanishme të hirit që nga fillimi formimit të tyre kanë
pasur karakter të përkohshëm dhe shtrihen në një sipërfaqe të përafërt 270 hektarësh në
juglindje të objekteve të TC “Kosova-A”. Këto deponime në njërën ane janë të rrethuar
me objektet e banimit të fshatit Dardhishtë dhe në anët tjera me toka bujqësore dhe
objektet e TC-A, prandaj edhe çdo zgjerim i mundshëm është i kufizuar me rrezikimin e
objekteve të këtilla dhe prishjen e tokave bujqësore. Palosja e hirit dhe zgjyrës në
deponimet e ekzistues të TC-A-së është bërë sipas projektit tekniko-teknologjik të
hartuara nga INKOS-i në vitin 1984. Hapësira e planifikuar për palosjen e hirit sipas
këtij projekti ka përfunduar në vitin 2008. Prandaj si kërkesë emergjente është paraqitur
nevoja për sigurimin e hapësirës së Re për palosjen e hirit.

Kushtet për sigurimin e hapësirës së re kanë qenë:
(a) që të mos prishen toka të reja bujqësore;
(b) që lokacioni i ri të jetë i aplikueshëm për teknologjinë ekzistuese;
(c) që hapësira për zgjerimin të behët mbi deponimet e vjetër të hirit ( pjesa
lindore) dhe
(e) distanca e lejueshme nga vendbanimet sipas rregullave teknike për ndërtimin
e objekteve minerare.

Nisur nga kushtet e cekura më lartë është përcaktuar lokacioni i ri, për zgjerimin
e deponisë ekzistues dhe është hartuar Projekti teknik “Zgjerimi i deponisë ekzistues të
hirit në TC Kosova A “ nga INKOS-i. Detyra projektues ka qenë që projekti të punohet
sipas Ligjit të Xehetarisë së Republikës së Kosovës, standardeve ndërkombëtare dhe
rregullave për ndërtimin e objekteve xehetarë.

16

1.2 Parmetrat teknik te sistemit per transportin hidrulik te hirit
Duke i marr për bazë elementet e shënuar me lartë INKOS-i në vitin 2008 ka përpiluar
projektin teknik. Nga incizimet gjeodezike të vitit 2008 rezulton që si e vetmja hapësirë
për zgjerimin e deponimeve është sektori lindor i deponimeve të vjetër në një sipërfaqe
mjaftë të kufizuar dhe këtë prej 20 hektarësh. Është dashur që të caktohet hapësira për
palosje përkohshme, deponimet e vjetra të hirit, si zgjidhje e arsyeshëm në aspektin
teknik dhe ekonomik.

Sipas projektit të hartuar nga INKOS-i, hapësira e cila do të përdoret për palosjen e hirit
dhe zgjyrës është deponia e vjetër e hirit ana lindore. Zona e planifikuar për zgjerimin e
deponisë ekzistuese kapë një sipërfaqe në formë trapezi me dimensione L=500 , pjesa
fundore e deponisë me gjerësi B=400 m që do të thotë së madhësia e sipërfaqes është;
S = 200.000 m2
Kuota e terrenit mesatare 587 mnd. nderësa kuota përfundimtare 597 mnd1. Në këtë
zonë janë kryer të gjitha matjet gjeomekanike dhe gjeostatike dhe në bazë dhe në bazë
të rezultateve të fituara është përcaktuar lartësia e fronti punues h=10 m. Sipas
parametrave teknik të llogaritur, del se lokacioni i ri i zgjerimit të deponisë ekzistuese
mundëson palosjen e;
V = 2.080.000 m3 / hi dhe zgjyrë nga TC-A.

Në varshmëri nga numri i blloqeve që do të punoin në TC-A, do të jetë edhe kohëzgjatja
e mbushjes së kësaj hapësire. Për llogaritje është përvetësuar vendimi i marr i KEK-ut
(2008) së aktiv gjatë vitit do të jenë dy blloqe të mëdha të TC-A, prandaj nisur ky
parametër është përvetësuar sasia e hirit 6000.00 t/vit, prandaj del së hapësira e lirë do
të përfundoi për 3 vite2.

1

Bublaku I. “Raport per deponimet e hirit dhe zgjyres ne TCA”, KEK, Prishtinë, 2012
Projekti: ID PO96181 & P105870, “Dizajni, furnizimi dhe instalimi i një sistemi hidrualik per
termocentralin “Kosova A”, KEK, Prishtinë, 2012
2
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Për momentin palosja e hirit dhe zgjyrës kryhet vetëm ne deponimet lindore, ndërsa
deponimet perëndimore janë rezervë aktive dhe shfrytëzohen për palosje vetëm në rastet
havarike të sistemit mekanik për transportin e hirit dhe zgjyrës. Vlen te theksohet se ne
vitin 2008 inspektorati i KPMM ka ndaluar palosjen e hirit në deponimet perëndimore
për shkak të afërsisë së tyre me fshatin Dardhishte. Në figurën 2 është paraqiturharta e
sitaucionit-deponimet e hirit TCA

Fig. 2 Harta e sitaucionit-deponimet e hirit TCA3

Palosja e hirit kryesisht kryhet ne anën lindore dhe në mbikëqyrjen e inxhinierit
përgjegjës për transportin dhe deponimit në përgjithësi3. Sistemi mekanik i transportit
dhe palosjes së hirit ka probleme të mëdha si:
•

Mungesa e buldozerit për nivelizimin e masave të palosura të hirit,

•

Sistemi i vjetër i shiritave transportues duke përfshi edhe pajisjet tjera në këtë
sistem.

•

Lartasit e mëdha të palosjes në disa pjesë edhe mbi 25 m. Kjo parqetrrezik për
stabilitetin e deponimeve të lagura dhe të thata të hirit.

•

Lirimi i sasive të mëdha të pluhurit fluturues të hirit në çdo segment tekëtij
sistemi duke filluar nga bunkerët e hirit e deri në vendin palosjes sehirit.

•

3

Hiri fluturues pas palosjes në deponime bartet me anën e erës dhe ndotë

Bublaku I. “Raport per deponimet e hirit dhe zgjyres ne TCA”, KEK, Prishtinë, 2012
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KAPITULLI II
PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE
Energjia elektrike në Kosovë mbështetet kryesisht në energjinë e prodhuar
nga termocentralet (97%)4 dhe ky sektor konsiderohet si një nga sektorët me potencialin
më të madh për zhvillim. Disa nga problemet themelore me të cilat ballafaqohet sektori
i energjisë në Kosovë janë:
•

ngecjet në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë elektrike nga
linjiti dhe rehabilitimi i atyre ekzistuese;

•

pamjaftueshmëria e kapaciteteve të gjenerimit për mbulimin e ‘pikut’ në sezonin
dimëror;

•

mungesa e rezervave të fuqisë sekondare dhe terciare të sistemit si rrjedhojë e
mungesës së gjeneratorëve fleksibil për shkak se 97% e prodhimit vendor bazohet
në linjit;

•

kapacitete të kufizuara të sistemeve të energjisë termike;

•

mungesa e infrastrukturës së gazit natyror;

•

humbjet e konsiderueshme teknike dhe komerciale të energjisë elektrike në rrjetin e
shpërndarjës;

•

mosmenaxhimi i rrjedhave ndërkufitare nga ana e Operatorit të Sistemit të
Transmetimit si pasojë e obstrukcioneve nga TSO e Serbisë;

•

mosshfrytëzim i duhur i potencialit të kursimit të energjisë;

•

mosshfrytëzim i duhur i potencialit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë;

•

mungesa e tregut efektiv konkurrues në sektorin e energjisë elektrike5.

Sot, kapaciteti operativ i energjisë elektrike në Kosovë është rreth 900 MW, që
pothuajse i tëri vjen nga dy termocentrale të vjetruara me ndezje me qymyr – Kosovës
A dhe Kosovës B.

4

János M. Beér Wladyslaw Mielczarski Derek M. Taylor, “Projekti Energjetik i Kosovës Reporti i Panelit të
ekspertëve të jashtëm të SFDCC-së për Bankën Botërore”, Prishtinë, 2012
5
Qeveria e Republikes se Kosoves, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, “Strategjia e energjisë e Repoblikes se
Kosoves 2017‒2026”, Prishtinë, 2017, f.7
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2.1Termocentrali “Kosova A”
Termocentrali "Kosova A" përbëhet nga pesë njësi gjeneruese të njohura si A1, A2,
A3, A4 dhe A5. Njësia A1 e këtij termocentrali është vënë në veprim në vitin 1962 me
kapacitet prodhues prej 65 MW, A2 është vënë në veprim në vitin 1965 me kapacitet
prodhues 125 MW, A3 është vënë në veprim në vitin 1970 me kapacitet gjenerues prej
200 MW, A4 është vënë në veprim në vitin 1971 me kapacitet prodhues prej 200 MW
dhe A5 është vënë në veprim në vitin 1975 me kapacitet prodhues prej 210 MW. Sasia e
energjisë së prodhuar nga TC A në vit është 1500 GWh.6Sipas planit aktual në prodhim
përdoren dy blloqe, kurse njëri prej tyre është rezervë “e nxehtë “ për shkak te
gatishmërisë se tyre të ulët, që është pasojë e vjetërsisë së tyre. Blloqet A1 dhe A2 janë
jashtë pune, pa status të definuar, dhe sipas planeve aktuale ato do të mbesin kështu deri
në fund, kur pritet të bëhet dekomisionimi i tyre së bashku me njësitë tjera. Prodhimi
vjetor i energjisë elektrike nga TC Kosova A është rreth 1500GWh7.

2.2Termocentrali “Kosova B”
Termocentralit "Kosova B" përbëhet nga dy njësi gjeneruese të njohura si njësia B1
dhe B2. Pajisjet kryesore të këtij termocentrali janë të prodhuara po ashtu nga kompani
të njohura evropiane: - Gjeneratori i avullit (Kaldaja) është prodhuar nga kompania
“STEIN INDUSTRIE” me karakteristikat e mëposhtme: • Prodhim të avullit 1000 t/h
me presion prej 186 kg/cm² • Presioni i dizajnuar 226 kg/cm² • Temperatura e avullit të
tejnxehtë 542°C • Temperatura e avullit të ri-tejnxehtë 542°C - Turbogjeneratori
(Turbina) nga kompania “MAN” që sot është transferuar në ALSTOM GmBH. Gjeneratori elektrik nga kompania ALSTOM POWER SERVICE nga Franca. Sistemi i kontrollit dhe komandës (DCS - P320) është nga kompania ALSTOM
POWER SERVICE nga Franca. Njësia e parë (B1) e këtij termocentrali është lëshuar në
punë më 10.09.1983 me fuqi prej 339 MW. Ndërsa, njësia e dytë (B2) e këtij

6

KEK, Sh.A, Prishitinë, 2017
Po aty.

7
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termocentrali është lëshuar në punë më 14.07.1984 me fuqi prej 339 MW8. Të dyja
njësitë janë funksionale dhe kanë një disponueshmëri vjetore në vlerë prej 85%. Secila
nga këto njësi viteve të fundit operon me më shumë se 7200 orë pune brenda një viti.
Me investimet që janë bërë gjatë dekadës së fundit dhe që vazhdimisht janë duke u bërë
në këtë termocentral, është përmirësuar dukshëm gjendja e njësive me ç’rast janë
zvogëluar në masë të madhe ndërprerjet e pa planifikuara. Të dy njësitë janë në një
gatishmëri të lartë teknike, kundrejt faktit se kanë një vjetërsi prej më shumë se 30
vitesh. Nga viti 2005 e deri në vitin 2015 ky termocentral mesatarisht prodhimin vjetor
në gjenerator e ka rreth 3.750.000 MW. Viti 2013 është viti ku ky termocentral ka
arritur prodhim rekord në historinë e tij që nga fillimi i operimit, vlera e arritur është
4.196.314 MW.9

Kosova kryesisht mbështetet në rezervat e saj të mëdha të linjitit për prodhimin e
energjisë elektrike. Një pjesë e vogël e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet.
Drutë e zjarrit, shumica e të cilave sigurohen brenda Kosovës, përdoren si burim i
ngrohjes nga amvisëritë, si dhe në industri e tregti. Produktet e naftës, të gjitha të
importuara, përbëjnë 30 për qind të konsumit të përgjithshëm të energjisë. Ato kryesisht
përdoren në transport, por edhe për të vënë në funksion gjeneratorët, shkritoret
industriale dhe për ngrohje, përgatitje të ushqimit dhe ndriçim. Përveç këtyre katër
burimeve kryesore, në nivelin e amvisërive/ndërmarrjeve prodhohet edhe një sasi e
vogël e energjisë diellore. Kosova nuk ka gaz natyror dhe realizimi i importimit të gazit
mbetet që të vlerësohet në mënyrë të hollësishme.

2.3 Ndotja e mjedisit

Pasojat e prodhimit të energjisë në mjedis në mbarë botën, prodhimi, furnizimi
dhe konsumi i burimeve dhe shërbimeve të energjisë është i lidhur me emetimin e
ndotësve të ajrit, dheut dhe ujit, duke shkaktuar dëme në mjedis të cilat ndikojnë në
shëndetin dhe mirëqenien e të gjitha qenieve të gjalla. Shqetësimet globale për
ndryshimet klimatike kanë përqendruar vëmendjen, veçanërisht në emetimet e dyoksid
8
9

http://kek-energy.com/kek/termocentrali-kosova-b/
http://kek-energy.com/kek/termocentrali-kosova-b/
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karbonit (CO2 ) dhe të gazrave të tjera që shkaktojnë efektin e Serrës (GS) në atmosferë.
Djegia e karburanteve fosile historikisht ka qenë, dhe vazhdon të jetë shkaku kryesor i
përqendrimit më të madh të GS-ve në atmosferë. Burimet kryesore të ndotësve janë
dioksidi i squfurit (SO2), oksidet e nitrogjenit NO dhe NO2 (NOx), ozoni (O3), plumbi
(Pb), dioksidi i karbonit (CO2), lënda e grimcuar (PM ose pluhuri) dhe dioksina.

Fig. 3 Ndotja nga TC A

Efekti negativ në mjedis është karakteristikë e sistemit energjetik në Kosovë.
Shfrytëzimi i thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike, siç ndodh në Kosovë, është
shumë i dëmshëm për mjedisin.
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KAPITULLI III
PARAMETRAT TEKNOLOGJIK TE SISTEMIT TRANSPORTI
HIDRAULIK I HIRIT
3.1 Përshkrimi i procesit teknologjik
Procesi tekniko-teknologjik ka disa nënsisteme të cilat do të mundësonin punën
normale të përgatitjes, transportit dhe palosjes së hirit dhe zgjyrës në formë të hidrapulpës. Nënsistemet e procesit teknologjik janë :
•

Furnizimi me ujë;

•

Furnizimi me hi dhe zgjyrë;

•

Përgatitja e hidra-përzierjes;

•

Shpluhrosja e kondicionerëve;

•

Sistemi transportit të hidra-përzierjes;

•

Deponimi i hidra-përzierjes.

Për transportin e hirit dhe zgjyrës në formë të hidra-pulpës nga TC-B për në deponin
hidraulike janë të montuar dy linja të tubave nga poelisteri të cilat veproin të pavarura
nga aspekti i furnizimit me hi, i përgatitjes së hidra-përzierjes dhe transportit. Gjatësia
linjës magjistrale nga TC-B deri në dponin hidraulike është 5.100 m10.

3.1.1 Përbërja kimike
Në ndërtimin e hirit dhe zgjyrës mbi zotërojnë komponimet si CaO dhe SiO2. Raporti
mesatar i masave ndërmjet këtyre dy komponentëve në hi është nga 1:1 deri 1,4:1.
Pjesëmarrja e CaO variron prej 28 deri 39 %, kurse SiO2 prej 27 deri 33 %. SiO2 dhe
CaO janë komponentët dominuese edhe në lidhjet kimike të zgjyrës, me përjashtim që
raporti është përafërsisht 4:111. Pjesëmarrja e SiO2 variron prej 57 – 64 %, kurse CaO
Instituti INKOS Sh.a. Projekti “Tekniko - teknologjik i deponisë hidraulike në sektorin lindor të
minierës së “mirashit” në lokacionin e ri”, Kastriot, 2007
10

11

Po aty, f.21
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prej 11 – 17 %. Pjesëmarrja e komponentëve tjera nga analiza silikate e hirit është në
vartësi. Pjesëmarrja e CaO aktiv (të lirë) në hi variron nga 7 – 9%, kurse në zgjyrë prej
1,7 deri në 2,2 %.

3.1.2 Përbërja mineralogjike e hirit të thatë
Në përbërjen e hirit të thatë mbizotërojnë anhidritet (rreth 28 %), dhe CaO (rreth 31%),
kurse është e njohur prezenca e kalciteve dhe galenitit. Pjesëmarrja e komponentëve
tjerë të mineraleve (si kuarci, portlandet, zhismondet etj) është e vogël.12

3.1.3 Dendësia e hirit/masa vëllimore, kompaktësia hidraulike
Dendësia e hirit është 2400 kg/m3, kurse zgjyra ka dendësinë prej 2300 kg/m3, masa e
hedhur (rëra) është 626,9 kg/m3, kurse masa vëllimore e saj është 941,5 kg/m313.
Kompaktësia hidraulike 920 kg/m3, për hidra-përzierjen me 50 % të masës së ngurtë.
Praktika ka treguar se kompaktësia hidraulike jep vlerë reale nga masa vëllimore. Gjatë
përcaktimit të madhësisë së nevojshme të hapësirës akumuluese të deponisë dhe për
llogaritje të mëtutjeshme në projekte është shfrytëzuar kompaktësia hidraulike.

3.1.4 Përbërja mineralogjike
hidropërzierjesë së dendur

e

hirit

të

deponuar

në

formë

të

Me rastin e kontaktit të hirit dhe ujit vie deri te aktivizimi i komponentëve prezentë në
hi dhe deri te ndryshimet mineralogjike gjithashtu. Dyzet ditë pas deponimit në masë të
madhe shprehet pjesëmarrja e gipsit, tobermoritit dhe kalcitit, kurse pas 120 ditë të
deponimit shfaqet etringiti, kalciti, tobermoriti, portlanditi dhe galeniti. Tobermoriti dhe
etringiti janë minerale të cilat formohen në procesin e çimentimit do me thënë

Instituti INKOS Sh.a. Projekti “Tekniko - teknologjik i deponisë hidraulike në sektorin lindor të
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minierës së “mirashit” në lokacionin e ri”, Kastriot, 2007, f.24
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ndryshimet mineralogjike reagojnë në strukturën kompakte të masës së deponuar e cila
duhet të ketë karakteristika të mira gjeoteknike.

3.1.5 Inkrustimi i tubacionit
Inkrustimi më i ulët (vlera 0) është shënuar brenda tubacionit të ndërtuar nga polietileni
me dendësi të lartë (HDPE). Traseja e ndërtimit të tubacioneve nga TC A deri tek
lokacioni i ri i deponimit
Traseja e ndërtimit të gypave për bartjen apo transportimin e hirit nga TC A deri
tek lokacioni i deponimit është gjithsej me një gjatësi prej 3 km. Dhe do të përshkruaj
rrugë kryesisht në teren të fortë por do të ketë edhe mbikalime dhe nënkalime, si dhe
gjatë rrugës do të ketë edhe basene drenues.

Fig. 4Traseja e gypave nga TC a deri tek lokacioni i deponimit të hirit 14

Në vijim do të paraqiten edhe disa fotografi nga tereni të cilat janë bëtë gjatë realizimit
të punëve për shtrirjen e sistemit të transportit të hirit nëpërmjet sistemit të avancuar të
transportimit me anë të pompave hidraulike.

Instituti INKOS Sh.a. Projekti “Tekniko - teknologjik i deponisë hidraulike në sektorin lindor të
minierës së “mirashit” në lokacionin e ri”, Kastriot, 2007
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Karakteristikat e gypave të cilat janë përdorur për bartjen apo transportimin e hirit janë
paraqitu në vijim:
•

Gypa PE 100; PEHD;

•

Presioni nominal PN 25;

•

Diametri Ø 280;

•

Trashësia e mureve e=33,6

•

Gjatësia e 1 gypi 12m

•

Lidhja ne mes të gypave me flanshe

•

Dy linja me 2 x 3000 m

•

Distanca ne mes te gypave 47 cm
Fig. 5 Shtrirja e gypave për transportim të hirit

Nënkalimet janë bëtë duke ofruar mbështetje të sigurte në konstruksione të ndërtuara me
anë të betonimit të shtegut. Vetitë dhe përmasat janë paraqitur në figurën 6

45

25

537.21

45 1230

537.96

100
150

Fig. 6 Nënkalimi për shtrirjen e gypave për transportimin e hirit dhe vetit e tij

Mbikalimi ka qenë i domosdoshëm për shkak të rrjedhjes së lumit Sitnica. Ky mbikalim
është ndërtuar përgjatë rrugës ekzistuese me shtegu për punëtor ne gjerësi prej 60 cm,
shtegu për gypa 2 x 59 = 118 cm, dhe ndërtimin e kalimit metalik me I profil dhe L me
përforcime e nevojshme. Në figurën 2.6 është paraqitur edhe mbikalimi mbi lumin
Sitnica15.
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Fig. 7 Shtrirja e gypave në mbikalimin mbi lumin Sitnica

3.1.6 Mbikalimet e ndërtuara mbi trasenë e gypave për transportimin e hirit
Ne terë gjatësinë e trasesë së gypave janë të ndërtuar 5 mbikalime nga betoni. Për mos
me u dëmtuar gypi janë vendosur flanshe të cilat e eliminojnë fërkimin e gypit me
betonin. Në figurën 8 është paraqitur një mbikalim përmbi trasenë e gypave.

Fig. 8 Mbikalimet e ndërtuara mbi trasenë e gypave për transportimin e hirit
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3.1.7 Valvula drenuese dhe valvula për ç ‘ajrosje

Përgjatë trasesë së shtrirjes së gypave për transportimin e hirit nga TC A deri tek
lokacioni i ri i deponimit të hirit ha gjithsej katër valvule për drenimin e sistemit si dhe
katër valvule për ç ‘ajrosje të sistemit. Në figurën 9 janë paraqitur valvulet për drenim
dhe ç ‘ajrosje.

Fig. 9 Valvulet për drenim dhe ç‘ajrosje

3.2 Teknologjia e përzierjes dhe përgatitjes së hirit dhe zgjyrës për
transport

Për dallim prej sistemit të mëhershëm të përdorur për transport të hirit nga TC A i cili
ka qenë mjaft primitiv dhe shumë i dëmshëm për ambientin ngase transportin e ka kryer
nëpërmjet shiritave sipërfaqësor dhe hiri është vendosur në gjendjen e tij prej pluhurit.
Projekti për avancimin e sistemit të transportit ka kërkuar edhe ndërtimin e teknologjisë
përcjellëse siç është ndërtimi i bunkerëve në të cilat do të akumulohet hiri dhe zgjyra
dhe një bunker për përzierje të këtyre dy komponentëve me ujin në mënyrë që të
parapërgatitën për transport nëpërmjet gypave të cilat janë shtruar deri tek lokacioni i ri
i deponimit të hirit.
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3.2.1 Bunkerët e Hirit
Hiri i elktro-filtrave depozitohet ose do të
grumbullohet në dy (2) bunker me kapacitet
pranues prej 2x1000 m3. Bunkerët e hirit
duhet të pajisen me sistemin për shpluhrosje
dhe për fluidizimi. Grumbullimi i hirit në dy
(2) bunkerët duhet të kryhet njëkohësisht
nga 3 blloqet.Zbrazja e hirit duhet të kryhet
për të dy linjat transportues për çdo bunker
ndaras. Në figurën 10 është paraqitur skica e
bunkeri të hirit dhe komponentëve të tij
kryesore.
Fig. 10 Bunkerët e hirit

3.2.2 Bunkeri i zgjyrës

Zgjyra do të grumbullohet në një (1) bunker të veçantë me kapacitet pranues prej 800
m3. Zbrazja e zgjyrës nga bunkeri duhet të
realizohet me dy linja të cilat mundë të punoi
vetëm njëra apo të dyja në të njëjtën kohë.
Zgjyra duhet të thërrmohet dhe përmes të
ejektorit hidraulike transportohet deri në parapërzierësit. Gypat për transportimin e zgjyrës
së thërrmuar duhet të jenë nga materiali anti
abraziv. Duhet të kryhen modifikimet e
nevojshme teknike për lidhjen e bunkerit të
zgjyrës me shiritin ekzistuese. Në figurën 11
është paraqitur skica e bunkerit të zgjyrës me
komponentët e tij kryesor.
Fig. 11 Bunkeri i zgjyrës
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3.2.3 Përgatitja e përzierjes së hirit dhe zgjyrës

Përgatitja e lëndës përfundimtare për transport është në raport një me një ujë: ( hi +
zgjyrë 1:1) Në para-përzierës dërgohet uji pastaj hiri nga bunkeri kryesor dhe zgjyra e
thërrmuar dhe kjo masë përzihet. Masa e përzier lëshohet në kondicioner/ose mikser për
krijimin e një përzierje homogjene pastaj rrjedh në gypat për transportim të hirit deri tek
lokacioni i ri i deponimit të hirit. Në figurën 12 do të paraqitet skema e bunkerit
përzierës dhe komponentët kryesor. Komponentët kryesor të përzierësit janë: parapërzierësi dhe kondicioneri.

Fig. 12 Bunkerit përzierës
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3.3 LLOGARITJET
3.3.1 Sasia e hirit dhe e zgjyrës për TC-A
Pas implementimit të projektit për sistemin e transportit hidraulik të hirit dhe zgjyrës
nga TC-A për në deponin hidrualike në sektorin lindor të minierës së “Mirashit”,do të
ndikoi drejtpërsëdrejti në kohëzgjatjen e aftësisë pranuese të deponisë e cila është në
ndërtim, praktikisht hapësira ekzistuese do të këtë vend për palim të hirit dhe zgjyrës
nga TC/A-B/ për 5 vite. Nëse llogaritet së do të punonin tri blloqet e TC-A, me
harxhimi të qymyrit 1,8 t. për 1 Mw/h dhe me sasi të hirit 20 %,atëherë sasia e hirit dhe
zgurës për A [ 3,4 dhe 5 ] do të jetë :
a)
b)
c)
d)

Sasia e hirit mesatare
Sasia e zgjyrës mesatare
Hiri + zgjyra
Raporti i përzierjes

150
15
165
1:1

t/h
t/h max. 30 t/h
t/h
ujë : ( hi + zgjyrë)

Nëse merret për bazë fakti së në TC-A nuk do të punonin të 3 blloqet në të njëjtën
kohë, por në punë do të jetë pandërprerë vetëm 1 bllok, ndërsa herë pas herë edhe dy
blloqe në varshëmëri nga nevoja e cila paraqitet,prandaj sasia e hirit dhe zgjyrës e cila
do të lirohej për vit do të jetë :
Qv ( hi + zgurë ) =n * q ( h + z ) * t = 1 * 55 * 8.760 = 481.800 [ t / vit ]
Ku janë:
n - Numri i blloqeve,
q(h + z) - Prodhimi i hirit dhe zgjyrës, t/h
t - Orët efektive të punës për vit të TC-ve
Qv- Prodhimi vjetor i hirit për vit nga blloqet e TC-A

3.3.1.1 Sasia vjetore e hirit + zgjyrës [t]
Qv ( hi + zgurë )= 481.800[ t / vit ]

3.3.1.2 Sasia vjetore hirit + zgjyrës [m3]
δ = 0,92[ m3 / t ]
Qv [ hi + zgurë ] = 523.695[ m3 / vit ]
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3.3.2 Sasia e hirit dhe zgjyrës për TC – B
3.3.2.1 Sasia mesatare e hirit për vit [t]
E cila lirohet për çdo bllok të TC-B është 65 [t/h].Orët efektive të punës së
termocentralit për vit llogaritën të jenë 6.000 [h/vit].Prandaj nga dy blloqet e TC-B do të
lirohen këto sasi të hirit :

Qh = n * qh * t = 2 * 65 * 6.000 = 780.000 [t/vit]

Qh = 780.000 [t /vit]

Ku janë:
n - Numri i blloqeve,
qh - Prodhimi i hirit, t/h
t - Orët efektive të punës për vit të TC-ve
Qh- Prodhimi vjetor i hirit për vit nga dy blloqet e TC-B

3.3.2.2 Sasia vjetore e zgjyrës [t]
E cila lirohet nga një bllok i TC-B është nga 1-30 [t/h],ndërsa prodhimi mesatar i
zgjyrës për një bllok është përvetësuar 7 [t/h]. Për 6.000 h të punës së termocentralit do
të lirohen këto sasi të zgjyrës:
Qz = n * qz * t = 2 * 7 * 6.000 = 84.000 [t/vit]
Qz= 84.000[t/vit]
3.3.2.3 Sasia vjetor e hirit dhe zgjyrës në - [ t / vit ]
Qv = Qh + Qz = 780.000 + 84.000 = 864.000 [t/vit]
Qv = 864.000[t/vit]

32

3.3.2.4 Dendësija e hirit, masa vëllimore, kompaktsia hidraulike
Dendësia e hirit është 2400 kg/m3, kurse zgjyra ka dendësin prej 2300 kg/m3, masa e
hudhur (rëra) është 626,9 kg/m3, kurse masa vëllimore e saj është 941,5 kg/m3.
Kompaktësia hidraulike 920 kg/m3, për hidropërzierjen me 50 % të mases së ngurtë.
Praktika ka treguar se kompaktësia hidraulike jepë vlerë reale nga masa vëllimore. Gjatë
përcaktimit të madhësisë së nevojshme të hapsirës akumuluese të deponisë dhe për
llogaritje të mëtutjeshme në projekte është shfrytëzuar kompaktësia hidraulike.

3.3.2.5 Sasia e hirit dhe zgjyrës në - [ m3 / vit ]
V = 864.000 : 0.92 = 939.130 m3 ≈ 940.000 [ m3 ]
δ = 0,92 [ t/m3 ]
Q (h+z) = 940.000 [ m3 / vit ]

3.3.3 Sasia e hirit dhe e zgjyrës për TC / A-B /
3.3.3.1 Sasia e hirit + zgjyrës [t]
Q [hi +zgurë] = QTC-B [ hi +zgurë] + QTC-A [ hi +zgurë]
Q [hi +zgurë] = 864.000[t/vit] + 481.800[ t / vit ]
Q [hi +zgurë] = 1.387.695 [t/vit]
3.3.3.2 Sasia e hirit + zgjyrës [m3]
Q [hi +zgurë] =940.000 [m3/vit] + 523.695 [m3/vit]
Q [hi +zgurë] = 1.463.695 [ m3 /vit ]
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3.4 Teknologjia e ndërtimit të deponisë
3.4.1 Konturat e lokacionit

3.4.1.1 Mikro-lokacioni i deponisë hidrualike
Hapësira e planifikuar për ndërtimin e deponisë hidrualike shtrihet në mesë
koordinatave (veri-jug) X1 = 7504750 dhe X2 = 7506250 në anën perëndimore të lumit
Sitnicë dhe ka një sipërfaqe prej 576.768 m2 . Ngritja e deponisë është planifikuar nga
kuota 528 m. deri në kuoten 577 m. dhe do të ndërtohen 12 shkallë16.
Pikat koordinatave me Z = 577, sipërfaqja e cila shtrihet dhe kontakton në pikat “0” të
terenit (me përjashtim të anës lindore) është paraqitur tabelën e më poshtme, kurse
kontura ta quajmë absolute, domosdo kalon nëpër këto pika.
Në anën lindore deponia fillon ne profilin X – X’ me këto kordinata: jugu (7505882),
(4723994) dhe veri (7505491),(4725108)
Në mbrendin e këtyre pikave është përcjell tereni për ndërtimin e Murit iniciues i cili
fillon prej koordinatave:
1 (7505729), (4724343)
XV (7505671), (4724592)
2. (7505599), (4724669)

Gjatësia e të cilit është L = 349 m dhe ka kuoten Z1 = 528 Z2 = 533 dhe në tërë gjatësinë
e përcjell kuoten e murit 533 m.
Pika XV paraqet njekosisht piken ma te ultë te tërenit 525, gjë qe deri në kuotën 528 e
cila vazhdon deri 533 duhet të ndërtohet – plotësohet me materialin për ndërtimin e
Murit iniciues. Dyshemeja e lokacionit të deponisë hidrualike është në mes të kuotave të
terrenit 526 dhe 528 m, deri të lokacioni i deponisë mundë të arrihet përmes të hyrjes
nga ana veriore e shpatit përfundimtar të minierës së Mirashit në sektorin lindor dhe e
cila ka shërbyer si rrugë për mekanizmin e rëndë deri të frontet punese gjatë
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eksploatimit të qymyrit. Në kuotën 525 m është ndërtuar ujëgrumbulluesi i ujërave që
filtrohen nga lumi Sitnicë dhe në të njëjtin lokacion është vendosur stacioni i pompave.
Në veri te uji grumbulluesi-it duhet të ndërtohet paneli drenues me dimensione 200 m x
35 m. Me vëllim prej 35.000 m3 i cili parashihet për infiltrimin e ujerave të hidropulpes
dhe për zbrazjen e gypave ne rastet te ndalesës se qarkullimit te hidropulpes për kohen e
cila është e parapar me lartë. Në kuotën me të lartë ( 577 ) duhet te fillohet kanali për
mbrojtje nga ujërat atmosferike .i cili ka ramjen ne drejtim te ujë grumbulluesit
egzistues.17
Në Veri, zona është e kufizuar me një shpat natyral,në Lindje nga deponia hidraulike e
TC-B në anën jugore nga deponia e djerrinës të minierës së Mirashit e cila është në
rrëshqitje, në Perëndim nga deponia e djerrinës së minierës së Mirashit ndërsa nga ana
veriore zona kufizohet pjesërisht nga një shpat natyror me disa kreshta dhe një shpat
pjesërisht të nivelizuar18.

3.4.1.2 Hapësira e nevojshme për start – faza I
Fillimi i procesit teknologjik për palosjen e hirit dhe zgjyrës në lokacionin e Ri duhet
paraprakisht të jetë sipërfaqe definuar dhe çartë e lejuar nga DPQ-ja. Kjo shtrihet në
sektorin lindor të minierës së Mirashit, nga ana perëndimore apo hapësira e cila shtrihet
në mes të deponisë ekzistuese të TC-B dhe deponisë së djerrinës të minierës së Mirashit.
Hapësira akumuluese për start apo fazën e I fillon nga kuota 528 mbaron në kuotën 533
m. Madhësia e sipërfaqes fillestare është dhënë në shtojcën nr. 3.11. dhe ka një
sipërfaqe prej 40.150 m2. dhe për fillim ndahet në tre panele dhe njëkohësisht formohet
shkalla e parë. Hapësira për shkallën e I-rë mundëson palosjen e hirit në një volum prej
167.000 m3.

Instituti INKOS Sh.a. Projekti “Tekniko - teknologjik i deponisë hidraulike në sektorin lindor të
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3.4.1.3 Volumi akumulues i hapësirës për fazën I
Hapësira akumuluese në sipërfaqe prej 40.150 m3, siguron hapësirë akumuluese për
palosjen e hirit dhe zgjyrës në formë të hidra-pulpës për 0.2 vit të prodhimit të dy
blloqeve të TC-B.
Në profilet gjatësore dhe tërthore janë llogaritur hapësira akumuluese dhe volumi total i
hapësirës të deponisë hidraulike. Te cilat do te paraqiten ne tabelën nr .1

Tabela 1 Volumi i hapësirës akumuluse

Prof.
1-1`
2-2`
3-3`
4-4`
5-5`
6-6’
7-7’
8-8’

Siper.profi Sip.mesa. prof
[m2]
[m2]
0.00
1783
3566
10003
16441
20724
25008
22330
19653
16657
13661
9984
6307
3153
0.00
0,00

Dis.mes.prof
[m]

Vellimi
[m3]

Kumulati.
[m3]

120

213960

213960

150

1500450

1.714410

150

3108600

4.823.010

150

3349500

8.172.510

150

2498550

10.671.060

150

1497600

12.168.660

150

472950

12.712.660

0,00

0,00

12.712.660

9-9’
Σ = 12.712.660 [m3]

3.4.2 Konturat e deponisë hidraulike
Konturimi i deponisë hidraulike është bërë në bazë të :
•

Hapësirës e cila është dhënë në dispozicion nga ana e minierës së Mirashit.

•

Përkufizimit të hapësirës së lirë nga deponia e djerrinës.

•

Prioriteteve të cilat janë caktuar për palosje në këtë hapësirë.
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Palosja hidrolike e deponis se hirit është paraparë deri në kuotën 577. 19 Kuota gjegjes
kontakton me pjerrtsin e terenit në të gjitha anët me përjashtim te anës veri –
perëndimore në të cilën zbritet tereni në anën e kundërt te deponis deri në 7 m dhe
duhet krijuar pjerrtsin adekuate te deponis në bazë të parametrave gjeomekanik.
Kota fikse ( 577 ) me koordinatat X dhe Y ekzistojnë në profile te cilat janë dhanë 15
pika te evedindituar me numra romak prej I – XV(janë paraqit në tabelen në vijim
Ndërsa bashkimi i pikave ne mes profileve (teren) gjatësorë dhe tërthorë është bërë në
bazë të leximit te kuotave ne situcion, me përjashtim të anës lindore, është marrë kufiri i
deponis ekzistuese për kuoten 577. Kërkesa kryesore është largimi i konvejerit të
minierës së Mirashit i cili për momentin është jashtë përdorimit. Ndërsa nga objektet
tjera të minierës të cilat duhet të mbesin në pozicionin e tanishëm është stacioni i
pompave për largimin e ujit nga ujëgrumbulluesi. Për këtë qellim edhe gjeometria e
murit incues duhet të jetë e tillë që ujëgrumbulluesi të mbetet si pika më e ulët dhe do të
shërbente për grumbullimin e ujërave që rrjedhin nga lumi Sitnicë nga ana lindore dhe
për grumbullimin e ujërave që rrjedhin nga ana perëndimore prej deponisë së djerrinës
së minierës së Mirashit.
Relievi i hapësirës e cila ka mbetur pas eksploatimit të qymyrit duhet që të teknikisht të
riformohet dhe të adaptohet për fillimin e palimit të hirit dhe zgjyrës nga TC/B/.
Nivelizimi i bazamentit të deponisë së ardhshme duhet të kryhet sipas izolinjës së
terrenit në kuotat 528. Djerrina e cila është në lëvizje sidomos kjo lëvizje është e
shprehur në shpatet anësore nga ana jugore duhet të teknikisht të sanohet në mënyrë që
të rritet stabilitetit i shpateve dhe njëherë qe shpati i riformuar nga argjila ngjyrë hiri do
shërbej edhe si material izolues apo si pengesë për kalimin e ujërave të ndotura në ujërat
nëntokësore. Kujdes gjatë ndërtimit të murit incues duhet pasur në gjeometrin e murit e
cila duhet të jetë sipas gjeometrisë së linjës kryesore të tubave për transportimin e hirit
dhe zgjyrës në formë të hidra-pulpës. Në bazë të kësaj janë dhënë koordinatat e pikave
në profilet gjatësorë dhe tërthorë për konturimin e deponisë më poshtë është dhënë
tabela nr 2.

Instituti INKOS Sh.a. Projekti “Tekniko - teknologjik i deponisë hidraulike në sektorin lindor të
minierës së “mirashit” në lokacionin e ri”, Kastriot, 2007; dhe Bublaku I. Raport për deponimet e hirit
dhe zgjyrës në TCA, KEK, Prishtinë, 2012
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Tabela 1 Kordinatat e kontures
Pikat
Karakteristike

KOORDINATAT

KUOTA E TERENIT

X

Y

I

7505586

4725087

II

7505506

4725046

III

7505404

4724993

IV

7505154

4724965

V

7504904

4724872

VI

7504801

4724817

VII

7504839

4724667

VIII

7504897

4724296

7505169

4724322

577

7505161

4724367

577

7505367

4724217

577

7505419

4724126

577

7505669

4724082

577

7505843

4724086

577

7505617

4724599

577

VREJTJE

577
577
577
577
577
577
577
577

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
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3.4.2.1 Dimenzionimi i deponisë
Në bazë të rezultateve të fituar nga llogaritja e masave sipas profileve: gjatësore dhe
tërthore del së volumi pranues i deponisë hidraulike deri në kuotën 577 m është
12.712.660 m3. Ndërtimi i deponisë do të behët me metodën e ngritjes së shkallëve.
Lartësia e shkallve do të jetë 4m, me përjashtim të shkallës së parë e cila është 5m.
Ngritja e deponis do të filloi nga kuota 528 m dhe do të vazhdoi deri në kuotën 577 m.
Nisur nga kjo del së deponia hidraulike me sipërfaqe prej 576.768 m 2 ka volumin
pranues prej 12.712.660 m3. Nga aspekti kohor kjo deponi do të mundëson palosjen e
hirit dhe zgjyrës për TC/B/ :
t = 12.712.660 / 940.000

t = 13.5 [vit ]

Keto vlera vlejn vetëm për hirin dhe zgjyren e TC /B/, por nëse deponohet hiri i fresket
i TC /A/ ateherë jetëgjatsia e kesaj deponie do te ndryshoj.

3.5 Ndërtimi i sistemit të piezometrave
Vendosja e sistemit të piziometrave në deponin hidraulike është më së i nevojshëm për
përcjelljen e kualitetit dhe kuantitetit të ujërave nëntokësore. Numëri i nevojshëm i
peziometrave për përcjellje kualitatetit dhe kuantitetit të ujërave nëntokësore është 4
peziometra. Lokacioni i vendosjes së peziometrave është paraqitur në skicën e shënuar
më poshtë në figurën 13.
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Fig. 13 Lokacioni i vendosjes së peziometrave
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Pozita e peizometrave ne lokacionin e palosjes ka keto kordinata:

1 [7505574], [4724826],

2 [7505615], [4724673]

3 [7505654], [4724557],

4 [7505716], [4724426]

Fig. 14Lokacioni i ri për deponimin e hirit nga TC A

Deponia e lokacionit të ri për deponimin e hirit ka këto veti:
a) Vend deponimi i hidra pulpës për TC-A do të jetë miniera e Mirashit sektori i
Sitnices.
b) Sipërfaqja e planifikuar për deponimin e suspenzionit S=576.768 m2.
c) Volumi pranues i deponisë nga kuota 528mnd deri në kuotën 577mnd. është
V=12.712.660 t.
d) Deponia e hidraulike për TC-B ka hapësire edhe për 5.000.000 t.
e) Totali i hapësirës ekzistues për palosjen e hidra pulpës për TC/A-B/ është afro
20.000.000 tona.
f) Bazamenti i deponisë duhet të puthitet në mënyrë që ujërat e ndotura të mos
kalon në ujërat nëntokësore.
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Fig. 15 Skema e deponisë së re për deponimin e hirit

Fig. 16 Skema e kasetave të reja për deponimin e hidropulpës nga TC A
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3.6 Projektimi final i objektit përpunues te hirit dhe zgjyrës

Investimet në sistemin e transportit të hirit me anë të pompave hidraulike ka kërkuar
edhe krijimin dhe ndërtimin e infrastrukturës përcjellëse. Për shkak të sasisë së madhe të
gjenerimit të hirit edhe përmasat e bunkerëve të hirit dhe të zgjyrës si dhe bunkeri i
përzierjes duhet të kenë përmasa të mëdha e të mjaftueshme për përpunimin dhe
përgatitjen e hirit për transport.
Në vijim do të paraqiten edhe skemat e bunkerëve si dhe shtrirja e gypave furnizues,
njëherësh sa për ilustrim do të paraqesim edhe disa skema në formatin 3D. Në figurën
17do të paraqiten dy bunkerët e hirit dhe komponentët kryesor që e bëjnë të funksionoj
sistemin,ato janë:

a) Valvule izoluese manuale

g) Kondicioneri – Mikseri

b) Valvule pneumatike izoluese dhe

h) Pompat lymore shkalla e I dhe II

hapëse
c) Valvule motorike operuese e
rrjedhjes

i) Ç'ajrosja për kondicionerëve
j) Ç'ajrosja e siloseve
k) Furnizimi me ujë

d) Matësi i rrjedhjes se hirit

l) Pllakat fluidizuese

e) Matësi i nivelit te hirit ne bunker

m) Ventilator

f) Modifikator – para përzierësi

n) Kompresor
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Fig. 17 Paraqitja skematike e bunkerëve të hirit dhe hapësira punuese

Në figurën 18 do të paraqitet bunkeri i zgjyrës dhe komponentët kryesor që e bëjnë të
funksionoj sistemin, ato janë:
a) Valvule izoluese manuale

f) Thërrmuesit e zgjyrës

b) Furnizuesi yllor

g) Furnizimi me ujë

c) Hinkat pranuese

h) Matësi i nivelit te zgjyrës

d) Shiriti reversibil

i) Gypat për ndarjen e metali

e) Detektorët e metalit
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Fig. 18 Paraqitja skematike e bunkerit të zgjyrës dhe hapësira punuese

Në figurën 19 do të paraqiten shtrirja e gypave dhe komponentët kryesor që e bëjnë të
funksionoj sistemin, ato janë:
a) Gypat për furnizim me hi nga TC A, njësitë prodhuese blloku 3, 4, dhe 5
b) Dy shirita për furnizim me zgjyre
c) Furnizimi me ujë
d) Përforcimet dhe mbajtësit e gypave
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Fig. 19Shtrirja e gypave furnizues për bunkerët

Në figurën 20 dhe 21 janë paraqitur skemat ilustruese të bunkerëve dhe njësive përcjellëse në
formën 3D. Ndërsa figura 22 dhe 23 do të paraqesin në formën 3D hapësirën e brendshme
punuese tek bunkerët dhe përzierësit. Kurse në figurën 24 do ta paraqesim dhomën për
përgatitjen dhe transportimin e hidra-pulpës, dhe në figurën 25 do ta paraqesim furnizimin e
kondicionerëve me hi, ujë, zgjyrë dhe ajër.
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Fig. 20 Paraqitja përfundimtare në 3D nga ana e djathtë

Fig. 21 Paraqitja përfundimtare në 3D nga ana e majtë
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Fig. 22 Hapësira punuese përreth bunkerëve të hirit

Fig. 23 Hapësira punuese përreth përzierësit
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Fig. 24 Dhoma për përgatitjen dhe transportimin e hidra-pulpës
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Fig. 25 Furnizimi i kondicionerëve me hi, ujë, zgjyrë dhe ajër
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KAPITULLI IV
DISKUTIMET E REZULTATETEVE
4.1. Performanca Teknike
Hiri dhe zgjyra nga Termocentrali “Kosova A“ është bartet në mënyrë mekanike me
anën e konvejerëve në gjendje të thatë. Lokacioni i deponimeve të hirit që nga fillimi
formimit të tyre kanë pasur karakter të përkohshëm dhe shtrihen në një sipërfaqe të
përafërt 270 hektarësh në juglindje të objekteve të TC “Kosova-A”, të rrethuar me
objektet e banimit të fshatit Dardhishtë dhe në anët tjera me toka bujqësore dhe objektet
e TC-A.Lartasit e mëdha të palosjes në disa pjesë edhe mbi 25 m duke paraqitur kështu
kërrcnim për sigurin, mjedisin dhe ka prishur e tokat bujqësore.
Angazhimi i mekanizamve shtesë (eskavimi, ngjeshja, mirëmbajtja, etj.), kanë rritur
kerkesat për mobilizimin te kapaciteve duke rritur kështu kostot dhe ulur e indikatoret e
performances teknike, kostotbenifitet dhe përgjithësisht ka degraduar imazhin e sektorit.
Sistemi i vjetër i shiritave transportues duke përfshi edhe pajisjet tjera në këtë
sistem, përveç rritjes drastike te shpenzimeve, per transport, miremabjte dhe menaxhim,
ka mundësuar emitimin dhe imitimin e ndotësvëve përmes sasiarave të mëdha të hirit të
thatë fluturues, i cili edhe gjatë transporti por edhe pas palosjes në deponime vazhdon
te bartet me anën e erës, për disa dhjetra kilometra në zoant urbane, si njëri ndër
ndotësit potencialisht me te rrezikshmit për mjedisin.
Mundësitë e limituara te menaxhit te deponisë, palosja jo adekuate e hirit, zgjyrat e
trajtuara jo teknologjikisht,jo vetem që ishin ndër indikatorët kyç te performances së
dobët tekoiko‒teknologjike, por shpesh herë kanë kushtëuar me te meta te pengesa dhe
devijime gjithë zgjirin e operimeve te sistetimit per gjenrimin e enrgjisë.
Instalimi i sistemit transporti hidraulik i hirit, ka ulur në minimum këkrcnimet e
sigurisë, duke rritur stabilitetin e deponisë, ka përmirësuar kushtete për menaxhim dhe
kontrollë të indikatorëve të përfomancës teknike, sidomos ka eliminuar kostot dhe
veshtersitë teknike te operimeve te transportit, dhe palosjës.
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Avansimi i sistemit në kontekstin e formimit të pulpës, krijimi i kushteteve teknike
për për procesin e transformimeve kimiko‒fizke te pulpës, dhe zgjyrës së procesit ka
eliminuar mundësitë e imitimit dhe emitimit të ndotësëve si dhe ka rritur eficincën e
burimeve dhe resurseve energjetike. Në tabelën 3 janë paraqitur vlerat e matjeve të
ndotjes së ambientit për muajin dhjetorë të vitit 2009. Kurse në figurën 26 është
paraqitur gjendja e deponisë së hirit të transportuar para investimit në avancimin e
transportimit të hirit dhe zgjyrës me anë të pompave hidraulike. Emisioni SO2, NO2,
CO, grimcat e ngurta, temperatura dhe vëllimi i pjesëmarrjes së oksigjenit në gazrat e
shkarkuar, nga pajisjet e mëdha të cilat e përdorin lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta,
përcaktohet me matje kontinuele. Në divizionin TC A edhe më tutje sasitë e gazrave si
emision kalkulohen ndërsasasitë e pluhuritfluturues (grimcat e ngurta) maten në dalje të
fundërruesve elektrostatik. Në dalje të fundërruesve elektrostatik të bllokut A-3 bazuar
nga të dhënat e grumbulluara nga Sektori i Monitorimit të Mjedisit, mesatarja mujore e
emisionit të pluhurit fluturues është 1229.86mg/m3, ndërsa në dalje të fundërruesve
elektrostatik të bllokut A-4 mesatarja mujore e emisionit të pluhurit fluturues
është1341.031mg/m3, ndërsa në dalje të fundërruesve elektrostatik të bllokut A-4
mesatarja mujore e emisionit të pluhurit fluturues është 1305.67 mg/m3

Fig. 26 Deponia e hirit të transportuar para investimit në avancimin e transportimit të hirit dhe zgjyrës me
anë të pompave hidraulike

51

Tabela 2Pasqyra e prodhimit të energjisë elektrike, harxhimet e lëndës së parë, kalkulimi i
emisioneve të gazrave dhe matja e pluhurit në dalje të fundërruesve elektrostatik, “TC-A” për
muajin Dhjetor 2009
Dhjetor 2009
Shuma A3+A4+A5
A3

A4

A5
Totali

Mesatarja

Kriteri
kg/MWh

Prodhimi ( MWh)

34269.6

94054.3

39464.3

167788.2

55929

Orët e punës

263.3

308.55

707.5

1279.35

426

Thëngjilli ( t )

57828

158691

66365

282884

94295

t/MWh

Har.spec.(t/Mwh)

1.687

1.687

1.682

5.056

1.69

1.7

Prodhimi i Hirit ( t )

9443

24692

10147

44282

14761

Prodh.spec.( t/MW)

0.276

0.263

0.257

0.796

0.27

Prodh. i SO2( t)

335

1047

438

1820

607

Prodh. Spec.(kg/Mwh)

9.79

11.14

11.1

32.03

10.68

Emisioni i pluhurit ( t )

231

694

283

1208

403

Kri/Proj

Emis.spec.( kg / MWh)

6.73

7.38

7.16

21.27

7.09

0.56/3.13

Pluhuri i matur në dalje të

1229.86

1341.031

1305.67

3876.561

1292

93

292

122

507

169

2.71

3.1

3.1

8.91

2.97

2.13

Emiioni i SO2(mg/m N)

489.519

560.7989

559.186

1609.504

537

480 mg/Nm³

Emisioni i NOx ( t ) ( 3)

133

365

153

651

217

Emis.

3.88

3.88

3.87

11.63

3.88

2.22

Emiioni i NOx(mg/m3N)

700.792

701.6473

698.451

2100.89

700

500 mg/Nm³

Emisini i CO2 ( t )

50107

137345

57664

245116

81705

Emis.spec. ( kg /Mwh )

1462

1460

1461

4383

1461

Emiioni i CO2(g/m N)

264.01

264.0298

263.862

791.9018

264

Harxh.i naftës ( t )

111207

249107

92238

452552

150851

F.E(mg/m³)
Emisioni i SO2 ( t )
Emis.spec.i

SO2

(kg/MWh)

Spec.iNOx

(kg/MWh)

0.00
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4.2Ndotja e ambientit pas avancimit të sistemit të transportit të hirit
Në tabelën 4 janë paraqitur vlerat e matjeve të ndotjes së ambientit për muajin Nëntor të
vitit 2017. Kurse në figurën 25 është paraqitur gjendja e deponisë së hirit të transportuar
pas investimit në avancimin e transportimit të hirit dhe zgjyrës me anë të pompave hidraulike.
Tabela3 Pasqyra e prodhimit të energjisë elektrike, harxhimet e lëndës së parë, kalkulimi i
emisioneve të gazrave dhe matja e pluhurit në dalje të fundërruesve elektrostatik, “TC-A” për
muajin Nëntor 2017
Nëntor 2017
A3

Kriteri
A4

A5

Shuma A3+A4+A5
Totali

kg/MWh

Mesatarja

Prodhimi ( MWh)

52454.42

29563.32

75345.51 157363.25 52454.4

Orët e punës

367.265

210.13

524.4

1101.795

367.265

Thëngjilli ( t )

50231

28310

72152

150693

50231

t/MWh

Har.spec.(t/Mwh)

0.96

0.96

0.96

2.88

0.96

1.6

Prodhimi i Hirit ( t )

6785.5

3830

9741

20356.5

6785.5

Prodh.spec.( t/MW)

0.1295

0.13

0.129

0.3885

0.1295

Prodh. i SO2( t)

412

232

592

1236

412

Prodh. Spec.(kg/Mwh)

7.85

7.85

7.85

23.55

7.85

Emis. i pluhurit ( t )

6

4

8

18

6

Emis.spec.(kg/MWh)

0.125

0.14

0.11

0.375

0.125

37.1

41.7

32.5

111.3

37.1

Emisioni i SO2 ( t )

118

64

172

354

118

Emis.spec.i SO2(kg/MWh)

2.22

2.16

2.28

6.66

2.22

2.13

Emiioni i SO2 (mg/mN)

679.55

663.8

695.3

2038.65

679.55

400 mg/Nm³

Emisioni i NOx ( t )

115.5

65

166

346.5

115.5

2.2

2.2

2.2

6.6

2.2

2.22

Emiioni i NOx(mg/m3N)

674.8

677.1

672.5

2024.4

674.8

500 mg/Nm³

Emisini i CO2 ( t )

45044.5

25275

64814

135133.5

45044.5

Emis.spec. (kg/Mwh )

857.5

855

860

2572.5

857.5

Emiioni i CO2(g/mN)

262.75

262.8

262.7

788.25

262.75

Harxh.i naftës (l.)x1000

50.231

28.31

72.152

150.693

50.231

Pluhuri i matur në dalje të
F.E(mg/m³)

Emis.

Spec.iNOx(kg

/MWh)

50 mg/Nm³
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Nga tabela 4 mund të veçojmë: së është dhënë pasqyra e prodhimit të energjisë
elektrike, harxhimeve te lëndëssë parë, kimikateve dhe kalkulimet

stekiometrike të

emisioneve të gazrave dhe sasitë e maturatë pluhurit fluturues në dalje të filtrit elektrik.
Kurse në figurën 27 është paraqitur gjendja e deponisë së hirit të transportuar pas
investimit në avancimin e transportimit të hirit dhe zgjyrës me anë të pompave
hidraulike.Sipas Ligjit për Ajrin (Nr. 03/L-160) dhe UdhëzimitAdministrative:nr. /2007
mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet epalëvizshme të
ndotjes;Emisioni SO2, NO2, CO, grimcat e ngurta, temperatura dhe vëllimi i
pjesëmarrjes së oksigjenit në gazrat e shkarkuar, nga pajisjet e mëdha të cilat e përdorin
lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta, përcaktohet me matje kontinuele. Në divizionin
TC A edhe më tutjesasitë e gazrave si emision kalkulohen ndërsasasitë e
pluhuritfluturues(grimcat e ngurta) maten në dalje të fundërruesve elektrostatik.Në
dalje të fundërruesve elektrostatik të bllokut A-4bazuar nga të dhënat e grumbulluaranga
Sektori iMonitorimit të Mjedisit, mesatarja mujore e emisionit të pluhurit fluturues 41.7
mg/m3, ndërsa në dalje tëfundërruesve elektrostatik të bllokut A-5 mesatarja mujore
eemisionit të pluhurit fluturues ishte 32.5mg/m3.Sektori i Monitorimit të Mjedisit
vlerëson se matësit e pluhurit në kanalet e gazrave duhet të kenë mirëmbajtje të rregullt
nga personeli përgjegjës për të pasur rezultatet të matjeve sa ma të besueshme.

Fig. 27 Deponia e hirit të transportuar pas investimit në avancimin e transportimit të hirit dhe zgjyrës me anë
të pompave hidraulike
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4.3Ndikimi i sistemit të transportit hidraulik në uljen e ndotjes mjedisore

Grumbullimi i mbeturinave të ngurta paraqet njërën prej problemeve të mëdha të
civilizimit tonë, shiquar si nga aspekti komunal, ekologjik, sanitaro epidemiologjik,
teknologjik, urbanistik, ndërtimor, hidrologjik dhe energjetik.
Me rritjen e numrit të banorëve, urbanizmi dhe industrializimi drejtpërdrejt ndikojnë në
rritjen e shpenzimeve të të gjitha llojeve, e që ka për pasojë rritjen e mbeturinave të
ngurta e që jemi të obliguar nga arsyeja e ekzistencës vetanake të bëjm grumbullimin,
tërheqjen dhe përpunimin në mënyrë që të plotësoj nevojat para së gjithash ato sanitare
pastaj tekniko ekonomike etj., të lidhura posaçërisht me mbrojtjen e ambientit të njeriut.
Rrezik permanent edhe më të madh paraqesin mbeturinat që më së tepërmi në mënyrë të
pa kontrolluar hidhen në të ashtuquajtura mbeturina ku vije deri te ndotja e të gjithë
faktorëve fizik të ambientit të njeriut, posaçërisht të ujit edhe atë sipërfaqësor dhe
nëntokësorë. Mbeturinat paraqesin rrezik të drejtpërdrejt për shëndetin e njeriut sepse
mbi to kalojnë njerëzit dhe shtazë të ndryshme duke bartur edhe sëmundje të
llojllojshme.
Bazuar në problemet e përmendura më sipër dhe punës e cila është bërë për
përmirësimin e gjendjes, së paku në aspektin e eliminimit të njërit nga faktorët kryesorë
të ndotësve në vendin tonë pra hiri i lëshuar dhe transportuar në mënyrë jo ekologjike
nga TC A deri tek deponimi i hirit. Duke investuar në avancimin e sistemit të transportit
të hirit me anë të pompave hidraulike.
Kjo temë ka për synim përgjigjen e çështjeve si:
1. Arsyetimin e nevojës për investim në sistemin e transportit hidraulik të hirit nga
TC A.
2. Analizimin e përfitimeve të dala nga investim në sistemin e transportit hidraulik
të hirit nga TC A.
3. Prezantimin e rekomandimeve për përmirësim të mëtutjeshëm të gjendjes

55

4.4Analizimi i projektit të avancimit të transportit të hirit me anë të
pompave hidraulike

Krahasimi i rezultateve është paraqitur në tabelën 5 ku mund të vërejmë se pothuajse në
99% të rasteve kemi zvogëlim të emetimeve ndotëse të ambientit.
Tabela 4 Dallimet në rezultatet e matjeve para dhe pas instalimit të sistemit të avancuar të
transportit të hirit me anë të pompave hidraulike
Dhjetor 2009

Nëntor 2017

Shuma

Shuma

A3+A4+A5

A3+A4+A5

Prodhimi ( MWh)

167788.2

157363.245

-10424.955

Orët e punës

1279.35

1101.795

-177.555

Thëngjilli ( t )

282884

150693

-132191

Har.spec.(t/Mwh)

5.056

2.88

-2.176

Prodhimi i Hirit ( t )

44282

20356.5

-23925.5

Prodh.spec.( t/MW )

0.796

0.3885

-0.4075

Prodh. i SO2( t)

1820

1236

-584

Prodh. Spec.(kg/Mwh)

32.03

23.55

-8.48

Emisioni i pluhurit ( t )

1208

18

-1190

Emis.spec.( kg / MWh)

21.27

0.375

-20.895

3876.561

111.3

-3765.261

507

354

-153

8.91

6.66

-2.25

Emisioni i SO2(mg/m N)

1609.5039

2038.65

429.1461

Emisioni i NOx ( t ) ( 3)

651

346.5

-304.5

11.63

6.6

-5.03

Emiioni i NOx(mg/m3N)

2100.8903

2024.4

-76.4903

Emisini i CO2 ( t )

245116

135133.5

-109982.5

Emis.spec. ( kg /Mwh )

4383

2572.5

-1810.5

Emiioni i CO2(g/m N)

791.9018

788.25

-3.6518

Harxh.i naftës ( t )

452552

150693

-301859

Dallimet pas avancimit të

Pluhuri i matur në dalje të
F.E(mg/m³)
Emisioni i SO2 ( t )
Emis.spec.i

SO2(kg

/

MWh)

Emis.

Spec.iNOx(kg

/MWh)

sistemit të transportit
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Duke u referuar në të dhënat e nxjerra nga raporti i monitorimit të mjedisit për TC A,
Nëntor 2017 dhe nga raporti i monitorimit të mjedisit për TC A, dhjetor 2009,
respektivisht tabelat 3 dhe 4 arrimë të nxjerrim një rezultat krahasues mes të dhënave të
paraqitura për këto dy vite të ndryshme, raporti i vitit 2009 është raport i dalë para
instalimit të sistemit të avancuar të transportit të hirit me anë të pompave hidraulike,
kurse raporti i vitit 2017 është raport i marrë pas instalimit dhe funksionalizimit të
sistemi të avancuar të transportit të hirit me anë të pompave hidraulike.
Sa i përket ndryshimeve të dala si rrjedhojë e avancimit të sistemi të transportit të hirit
me anë të pompave hidraulike do të paraqesim edhe njëherë në tabelën 6 dallimet
ndërmjet matjeve të dhjetorit 2009 dhe nëntorit 2017. Dallimi që është prodhuar më pak
energji elektrike (MWh) në këto dy periudha tëmatjeve nuk ka ndikim të madh në
rezultatet përfundimtare marzha e gabimit nuk shkon në më tepër se 2 %.
Tabela 5Rezultatet e prodhimit të hirit dhe pluhurit dhe dallimet në të cilat ka ndikuar
avancimi i sistemit të transportit të hirit me anë të pompave hidraulike

Dhjetor 2009

Nëntor 2017

Shuma

Shuma

A3+A4+A5

A3+A4+A5

Prodhimi ( MWh)

167788.2

157363.245

-10424.955

Orët e punës

1279.35

1101.795

-177.555

Thëngjilli ( t )

282884

150693

-132191

Prodhimi i Hirit (t)

44282

20356.5

-23925.5

Emisioni i pluhurit (t)

1208

18

-1190

3876.561

111.3

-3765.261

452552

150693

-301859

Pluhuri i matur në
dalje të F.E(mg/m³)
Harxh.i naftës ( t )

Dallimet pas avancimit
të sistemit të transportit

Nga tabela 6 mund të veçojmë: së është dhënë pasqyra e prodhimit të energjisë
elektrike, harxhimeve te lëndëssë pare, dhe sasitë e maturatë pluhurit fluturues në dalje
të filtrit elektrik.
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Sipas Ligjit për Ajrin (Nr. 03/L-160) dhe UdhëzimitAdministrative:nr. /2007

mbi

rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet epalëvizshme të
ndotjes;Emisioni SO2, NO2, CO, grimcat e ngurta, temperatura dhe vëllimi i
pjesëmarrjes së oksigjenit në gazrat e shkarkuar, nga pajisjet e mëdha të cilat e përdorin
lëndë djegëse të ngurta dhe të lëngëta, përcaktohet me matje kontinuele. Në divizionin
TC A edhe më tutje sasitë e gazrave si emision kalkulohen ndërsasasitë e
pluhuritfluturues (grimcat e ngurta) maten në dalje të fundërruesve elektrostatik.
Në dalje të fundërruesve elektrostatik të TC A bazuar nga të dhënat e grumbulluaranga
sektori imonitorimit të mjedisit, shohim se prodhimi i hirit gjatë nëntorit të 2017 është
për 23,925.5 tonë më i ulët se ai i dhjetorit të 2009, përveç asaj edhe emisioni i pluhurit
ka një dallim të theksuar prej 1,190 tonë që përkthehet në pluhur të matur tek daljet e
fundërruesve elektrostatik me 3,765.261 mg/m3, pluhuri i matur në dalje të fundërrinave
elektrostatik për nëntorin e vitit 2017 është vetëm 111.3 mg/m3,gjë që ka rezultuar me
një përmirësim të madh e të dukshëm të ambientit. Dhe e arsyeton më së miri nevojën e
këtij investimi.
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KAPITULLI V
Konkluzionet
Pergjigjeja ne pyetejet këkimore:
1. Cilat ishin praktikat e transportit te hirirt dhe ndikimet e tyre ne mjedis?
•

Praktikat e transportit te hirit dhe zgjyrës në mënyrë mekanike me anën e
konvejerëve në gjendje të thatë, kanë përfaqësuar një sistem te tejkaluar
teknologjik, me përformancë te dobët teknike, jo satbilitet operativ, dhe qasje
jo miqësore ndaj mjedisit;

2. Cili është impakti i sistemeve te avancuara te transportit hidraulik te hirit ne
raport me eficiencen e burimeve energjetike dhe mjedisit?
•

Implementimi i sitemeve te avancuara të transportit te hirit dhe zgjyrës, qasja
në palosjën dhe menaxhimin e palosjës, kontrolli dhe anavsimi i i metodave
te transformimeve kimiko‒fizike te pulpës dhe zgjyrës, kanë rritur
stabiliteitin e deponisë, ka përmirsuar indikatorët e përformancës duke ulur
kërkesat për për paisje shtesë te palosjes, eskavimit, dhe mirëmbajtje, me çka
ka stabilizu parametrat tjerë teknik, shfrytëzimin racional te resurseve, si dhe
gjithë zingjirin e operimeve ne gjenerimine energjisë ne TC‒A.

3. Cilat janë sfidat ne raport me praktikat aktuale energjetike te Kosovës?
•

Qeveria dhe institucionet adekuate për sektorin e energjisë do të avancojnë
një numër reformash dhe strategjish te cilat do te përfshinin: zhvillimin e
kapaciteteve te reja gjeneruese te energjisë- përfshirë edhe burimet e
ripërtërishme, reformimin e sektorit energjetik ne përputhshmëri me
kërkesat e Traktatit te Komunitetit te Energjisë, heqjen e monopolit dhe
sigurimi i tregut te lirë, zhvillimin e një kornize gjithë përfshirëse për
koncesionet dhe privatizim për investitorët privat strategjikë, promovim te
efiçences së energjisë dhe investimeve private ne projektet e energjisë nga
burimet e ripërtërishme,

aplikimi i tarifave stimuluese, sidomos për

energjinë nga burimet e ripërtërishme dhe promovimin e avantazheve që
sjellin investimet ne kapacitet nga burimet e ripërtërishme te energjisë.
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4. Sa i plotëson modeli energjetik i Kosovës kërkesat për furnizim të sigurt,
ekonomi me pak karbon dhe shfrytëzim efiçent të burimeve?
•

Sipas modelit aktual Kosova nuk mundet t’i plotëson kriteret e BE‒së, për
energji, Duhet cekur viti 2020 po afrohet ndërsa vendi ynë ende vazhdon të
mbetet peng i Termocentraleve të cilët prodhojnë mbi 97% të energjisë, dhe për
një afat kaq të shkurtër vështirë së do arrihen objektivat e dala nga BE, sidomos
arritja e caqeve indikative 20:20:20.

Vertetimi i hipotezave:
Hipoteza e parë– Lokacioni i deponimeve të tanishme të hirit që nga fillimi formimit të
tyre kanë pasur karakter të përkohshëm dhe shtrihen në një sipërfaqe të përafërt 270
hektarësh në juglindje të objekteve të TC “Kosova-A”. Këto deponime në njërën ane
janë të rrethuar me objektet e banimit të fshatit Dardhishtë dhe në anët tjera me toka
bujqësore dhe objektet e TC-A, prandaj edhe çdo zgjerim i mundshëm është i kufizuar
me rrezikimin e objekteve të këtilla dhe prishjen e tokave bujqësore, dhe mbi te gjitha
rritjen e kërrcnimeve ndaj shkallës së lartë të ndotjes. Zëvendsimi i tansportit te hirit te
thatë me konvejer, dhe deopnitë e hapura me sistemin hidraulik i hirit (pulpës) dhe me
deponitë e manaxhuar (me sistem ngurtësimi‒ çimentimi) është parakusht kyç për uljen
e ndotjes mjedisore dhe rritjen e cilësisë së ajrit.
•

Detyra projektuese, matjet dhe llogaritjet e projektit kanë vertuar hipotezën e
parë. Pra, sitetimi i avancuar i hirit, metodat e formimit dhe tranformimit te
komponeteve përbër te pulpës kanë rritur stabiliteitn e palosjes, kanë elimnuar
eimtimet dhe imitimet ndotëse ne mjedis.

Hipoteza e dytë– permes sistemit hidraulik te transportit te hirit, perveç rritjes së
eficiencës

së

energjisë

njëkohesisht

do

të

rritet

stabilitetit

i

parametrave

tekniko‒teknologjik, kontrollimi dhe mbi të gjitha një qasje e tillë mund të garantoj një
zhvillim të qëndrueshëm dhe integrim ne Tregut Energjetik të Bashkimit Evropian.
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•

Sitemi i transportit hidraulik sipas parimit me te avansuar te pompimit, dhe
formimit te pulpës ka eliminuar shumicën e baierave teknike, ka ulur kostot e
transportit, mirëmbatjes, formimit te palosjë, dhe mexhaimit te deponisë duke
ndikuar kështu edhe në indikatorët e perfomancë teknike, e sidomos atyre te
monitorimit dhe kontrollit te emitimit te grimacave te hirit dhe ndotëseve tjerë
mjedisor. Ulja e ndotjes dhe përafrimi me kerkesat e BE‒së është kushti kyç i
zhvillimit te qëndrushem dhe integrimit në tregun Energjetik të BE‒së. Ky
sistem është një nga përpjkjet për arritjen e kësaj objketive.

Hipoteza e tretë– Pa një përmirsim te till edhe tek sistemet e tjera energjetike, Kosova
do te perballet me sfida në kontekst të aplikimit të rregullave që vijnë nga “akti
komunitar”, mos zbatimi i te cilave perben barrierat kryesore të zhvillimit, diversifikimit
dhe integrimeve në tregun energjetik dhe përgjithësisht integrimet në BE.
•

Përmirsimi i sisitemit te gjenerimit të energjisë sipas parametrave më të
avansuar të mundëshem, është parakusht i zhvillimit të qëndrueshëm, që do të
thotë, shfrytëzim racional i burimeve dhe resurseve energjetike, avnsimim i
sistemeve dhe materialeve, automatizim dhe përafrim i qasjeve pordhues me
sipas praktikave me te avansuar, rrtje e kushteve për monitorim dhe kontrollë te
parametrave operues, etj.. Aplikimi dhe avansimi i sistemeve te tilla është
njëkohëisht edhe kontribut i rëndësishëm i plotësimit të kërksave të Traktatit të
Komunitetit për Energji, dhe përgjithësisht një hap drejtëi përafrimit me
praktiakt “akti komunitar” te BE‒së.
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Cilat janë përparsitë e sistemit?
a) Lokacion i deponimevetë hirit fluturues shtrihen në vendin e quajturDragodan
dhe janë larg vendbanimeve urbane (Prishtina, Fushë Kosovadhe Obiliqi) vetëm
disa kilometra, ndërsa sipas dispozitave ligjoreobjektet e tilla duhet të jenë larg
vendbanimeve më së paku 5 km.

b) Implikime të mëdha mjedisore, ndotja e madhe ajrit, ujit dhe tokës nërrethinën e
ngushtë dhe rrethinën e gjerë të vendbanimeve urbane dherurale. Lirimi i sasive
të mëdha të pluhurit të hirit nga deponimetekzistuese dhe bartja e tij me anën e
erës edhe disa kilometra larg tyre.

c) Mungesa e hapësirës për palosjen e hirit, sipas projektit teknik te punuarnga
INKOSI vetëm 3 vite, apo në varshmëri nga numri aktiv i blloqeve tëTCA

d) Ndalesa e inspektoreve të KPMM për palosjen e hirit në anënperëndimore për
shkak të afërsisë së kësaj deponie me fshatitDardhishtë.
e) Zgjerimi i deponimeve të hirit në tokat bujqësore do të kishte me pasurkosto të
lartë financiare. Sipas çmimeve të tregut tokat bujqësore afërdeponimeve të hirit
sillen nga (2000 ÷ 3000) € për 1 ari. 1 hektar = 100ari=10.000 m2, ndërsa për
palosjen e hirit fluturues deri ne vitin 2017 mese paku ishte dashur qe te prishen
afro 100.000 m2 apo 1000 ari tokabujqësore apo nëse këto kthehen ne EUR
atëherë kosto financiare përshpronësimin e tokave do te ishte tepër e lart. Vlera e
përafërt financiarepër shpronësim (1000 ari * 2000 € = 20.000.000,00 €

f) Sistemi i vjetërsuar i transportit të hirit fluturues dhe hirit fundor nga TCA në
deponimet ekzistuese dhe kosto e lart financiare për mirëmbajtjen e sistemit.

g) Siguria jo e mjaftuar në punë me këtë sistem për shkak të vjetërsisë së madhe
dhe vështirësive dhe problemet e mëdha gjatë operimet me këtë sistem e
sidomos në sezonin e dimrit.
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