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1.  ABSTRAKT 

 

Hulumtimi im bazohet në riciklimin e plastikës dhe menaxhimin e mbetjeve nga plastika. 

Plastika njihet si material elastik dhe ndryshe ka emrin “Polymer”. Plastika ka një përbërje të 

ndërlikuar dhe si materiale bazë ka kripërat, acidet, naftën dhe derivatet e saj. Plastika nisi më 

së pari nga polimeret natyrore si brinjët e kafshëve, ku njerëzit panë se mund të krijonin gjëra 

të ndryshme nga to.  

Riciklimi i materialeve plastike është një proces i rikuperimit të mbetjeve plastike dhe 

ripërpunimit të tyre në produkte të dobishme, shpesh krejt të ndryshme nga forma e tyre 

origjinale. Kjo do të thotë që shishet e pijeve nëpërmjet procesit të shkrirjes mund të 

shndërrohen në karrige dhe tavolina plastike, etj.. Shembull: Një qese plastike zakonisht mund 

të përdoret për vetëm 30 minuta, por do të duhen 500 vite për t'u dekompozuar. Plastika është 

rezistente dhe ka lakueshmëri të dukshme, per këte arsye plastika ka arritur praktikisht nivele 

aplikimi ne cdo fushë. Biodegradimi që i bëhet plastikes i duhet 500 deri në 1000 vjet. Qëllimet 

kryesore në këtë hulumtimi janë analizat e ndikimit mjedisor të ndërmarrjeve në fushën e 

menaxhimit të reciklimit të masave plastike dhe zhvillimi për përmirësimin e sistemit të 

menaxhimit të mbetjeve plastike. Sot, plastika po zëvendëson shumë përbërës metalikë në 

industrinë e automobilave dhe industritë e tjera. Me anë të punimit është arritur procesi i 

klasifikimit të masave plastike, transporti i brendshëm i masave plastike, procesi i blurjes së 

materialit të masave plastike, procesi i pastrimit të materialit të bluar të masave plastike, 

procesi i largimit të ujit deri 95 [%] nga materiali i masave plastike,  procesi i shkrirjes së 

materialit së bluar të masave plastike dhe procesi i prodhimit. 

Ka p i t u l l i 
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1.  ABSTRACT 

 

My research is based on plastic recycling and plastic waste management. Plastic is known as 

an elastic material and otherwise has the name "Polymer". Plastic has a complex composition 

and as a basic material has its salts, acids, oil and derivatives. Plastics first started with natural 

polymers like animal ribs where people saw that they could create different things from them. 

Recycling of plastic materials is a process of recycling plastic waste and reprocessing it into 

useful products, often quite different from their original form. This means that beverage bottles 

through the melting process can be turned into plastic chairs and tables, etc.. Typically a plastic 

is not recycled into the same type of plastic and products made from recycled plastics are often 

non-recyclable. Plastic products retain their strength and do not degrade over time as 

previously thought. Example: A plastic bag can usually be used in just 30 minutes, but it will 

take 500 years to decompose. Plastic is resistant and has visible flexibility, for this reason 

plastic has reached application levels in virtually every field. Biodegradation of plastic takes 

500 to 1000 years.  

The main goals of this research are the environmental impact analysis of enterprises in the 

field of plastic mass recycling management and development to improve the plastic waste 

management system. Today, plastics are replacing many metal components in the automotive 

and other industries. Through the work is achieved the process of classification of plastic 

masses, internal transport of plastic masses, the process of grinding the material of plastic 

masses, the process of cleaning the ground material of plastic masses, the process of removing 

water up to 95 [%], the process of melting of the ground material of plastic masses and the 

production process. 

Chapter 
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SHKURTESAT 

 

PET - eng: Polyethylene Terephthalate 

HDPE - eng: High density polyethylene 

PVC - eng: Polyvinyl Chloride 

LDPE - eng: Low density polyethylene 

PP - eng: Polypropylene 

PS - eng: Polystyrene 

MU - Mbetjet urbane 

PE - eng: Polyethylene 
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c - Çmimi i materialit në njësi të masës   

 - densiteti i materialit 
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ISO - eng: International Standardisation Organisation 
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2.  MATERIALET POLIMERE 

 

Materialet polimere janë ndër materialet më të rëndësishme teknike sot. Përveç që shërbejnë 

si zëvendësim për materiale të zakonshme, si: xhami, metali, druri ose qeramika, zhvillimi i 

hovshëm i tyre në shekullin 20 përshpejton përparimin e shumë fushave tjera të veprimtarisë 

njerëzore. Aplikimi i materialeve polimere në fushën e paketimit, industrisë elektrike dhe 

elektronike, industrisë kimike, anije ndërtimtarisë, industrisë së aeroplanëve, në ndërtimtari 

dhe në shumë lëmi tjera, sot është më shumë se i nevojshëm dhe i pazëvendësueshëm. 

Materialet polimere mund të klasifikohen në natyrore, natyrore të modifikuara dhe sintetike. 

Polimeret janë lëndë të cilat formohen me bashkimin e molekulave të vogla, me ç’rast 

formohen molekula të mëdha, të cilat quhen makromolekula. Këto makromolekula 

karakterizohen me masë të madhe molekulare. Fjala polimer rrjedh nga fjala greke 

poly=shumë dhe meros=pjesë, do të thotë shumëpjesësh. Produktet makromolekulare kanë 

përdorim të gjerë dhe janë të pazëvendsueshme për nevojat e njerëzimit.4  

 

Polimeret në bazë të origjinës së tyre mund të jenë:   

 Polimerë natyrorë - d.m.th. që rrjedhin nga bimët dhe kafshët, përdoren prej shumë 

shekujsh, këto materiale përfshijnë drurin, kauçukun, pambukun, leshin, lëkurën dhe 

mëndafshin. Polimerë të tjerë natyralë si proteinat, enzimat, niseshteja (amidon) dhe 

celuloza janë të rëndësishëm në proceset biologjike dhe fiziologjike në bimët dhe 

kafshët.4 

Ka p i t u l l i 
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 Polimeret sintetikë - janë polimerët e përfituar në laboratorë dhe në industri. Numri i 

tyre është shumë i madh dhe gjejnë përdorim të gjerë në jetën e përditshme. Duke patur 

parasysh rëndësinë e polimereve për nevojat e njerëzimit është zhvilluar kimia 

sintetike e polimerëve e ngritur në nivel të industrisë së polimerëve.4 

 Materialet polimere të modifikuara natyrore - janë derivatet e celulozës, kauçuku 

natyror i derivuar, etj..4 

 

Materialet inxhinierike janë të sukseshme atëherë kur i plotësojnë të gjitha kriteret e parapara 

teknike për eksploatim si dhe përmban materialin e duhur për të plotësuar kriteret estetike dhe 

për të rritur jetëgjatësinë e shfrytëzimit të atij produkti.  

 

Figura 1. Zhvillimi i materialeve inxhinierike me kohën 1. Tabela-shtojca [1] 

Materialet polimere përdoren për të prodhuar: pjesë strukturore dhe dekorative, bojë, ngjitës, 

goma për automobila, shkumë, materiale të paketimit, lodra. Materialet polimere gjithashtu 

përdoren edhe te materialet kompozite si: fibra, grimca dhe si lëndë matricore. Grupet më të 

                                                 

1 [4]  Ashby ,  M., 2010, Material selection in mechanical design, Cambridge. 
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rëndësishme të materialeve polimere janë: materialet konstruktive, folitë (membranat, filmat), 

fijet, lidhësit dhe ngjitësit. Materialet konstruktive mund të jenë kompakt (masiv) dhe celular 

(të zgjeruar). Për nga përbërja, materialet polimere janë homogjene dhe kompozite (përzierje, 

të mbushura, të përforcuara) ndërsa për nga shkalla e rregullimit të strukturës së tyre ato janë 

amorfe dhe kristalore.1 

 

Figura 2. Në figurë tregohet zhvillimi i materialeve për gjatë viteve për të plotësuar kërkesat për 
sforcim dhe dendësi2. Tabela-shtojca [1] 

                                                 
2 [4]  Ashby ,  M., 2010, Material selection in mechanical design, Cambridge. 
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Figura 3. Në figurë tregohet se si janë zhvilluar materialet për të plotësuar kërkesat për sforcim, 
dendësi dhe modulin e Young-ut3. Tabela-shtojca [1] 

 

2.1. NDARJA E MATERIALEVE POLIMERE 

 

Sipas përfitimit, materialet polimere ndahen në:  

 Natyrore (p.sh.: kauçuku natyror),  

 Sintetike (p.sh.: PVC,..). 

 

Sipas përbërjes kimike, materialet polimere ndahen në:  

 Organike (p.sh.: PE, PVC,..), 

 Inorganike (p.sh.: kauçuku i silikonit,..). 

                                                 
3 [4]  Ashby ,  M., 2010, Material selection in mechanical design, Cambridge. 
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Sipas vetive mekanike dhe termike:  

 Polimerët termoplastikë ose plastomerë,  

 Polimerët termostabilë ose duromerë dhe 

 Polimerët elastomerë. 

 

Figura 4. Ndarja e materialeve polimere sipas vetive mekanike dhe termike [8]   

 

 

 

Figura 5. Ndarja e polimerëve sipas vetive dhe mënyrës së përfitimit4 

                                                 
4 [8]  Çerkin, F., 2012, Materialet Polimere, Universiteti i Prishtinës, Ferizaj. 
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Figura 6. Pema plastike. Tabela-shtojca [1] 

 

Figura 7. Kategorizimi i masave plastike sipas vetive.5 Tabela-shtojca [1] 

                                                 
5 [8]  Çerkin, F., 2012, Materialet Polimere, Universiteti i Prishtinës, Ferizaj. 



Punim Diplome-Master  

 

19 

 

 

2.1.1.   Plastomerët (polimerët termoplastikë) 

 

Plastomerët (polimerët termoplastikë) janë lëndë që formohen me makromolekula të 

polimerizimit ose të polikondensimit. Termoplastikë quajmë atë lëndë trajta e së cilës në 

vazhdim të një ngrohjeje dhe të një ftohjeje, mund të ndryshohet shumë herë. Këto lëndë 

zbuten kur nxehen dhe ngurtësohen kur ftohen. Lënda e zbutur me nxehtësi lëngëzohet dhe 

rrjedh nën efektin e shtypjes. Në këtë gjendje të brumosur mund të përpunohet (t'i jepet trajta 

e dëshërueshme). Me anën e ftohjes, lënda rimerr ngurtësinë e vet dhe ruan trajtën që i është 

dhënë. Në këtë mënyrë mund të prodhohen me një proces të vetëm teknologjik edhe artikuj të 

trajtave të komplikuara. Lëndët plastike të këtij grupi mund të krahasohen me dyllin. Dylli në 

temperaturën e ambientit është një trup kompakt dhe i fortë por po të vihet nën veprimin e 

nxehtësisë zbutet, shkrihet dhe mund të modelohet në trajtat e dëshirueshme. Posa të ftohet, ai 

përsëri bëhet i fortë e kompakt dhe ruan trajtën e re e cila i është dhënë herën e fundit. Në rast 

nevoje, cikli i ardhshëm mund të rifillohet dhe të vazhdohet pa mbarim. Pra, gjendja kimike 

ose fizike e termoplasteve është vetëm në funksion të temperaturës së vet aktuale. Mbetjet dhe 

rrjedhjet që teprojnë gjatë përpunimit të këtyre lëndëve mund të ripërdoren (mund të 

riciklohen) pasi të jenë kokrrizuar. Numri i mundshëm i ripërdorimit të mbetjeve kufizohet 

vetëm me «lodhjen» gjithnjë e më të madhe që pëson lënda dhe rrjedhimisht me dobësimin e 

saj.1 

  

a) b) 

Figura 8. Plastomerët: a) granulatet e plastomerëve dhe b) enë (tas) për ëmbëlsira [11] 
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2.1.2.   Duromerët (polimerët termostobilë) 

 

Duromerët (polimerët termostabilë) janë lëndë që formohen me makromolekula të 

polikondensimit. Duromerë ose të termongurësueshme quajmë atë lëndë, trajta e së cilës, në 

vazhdim të një ngrohjeje, mund të ndryshohet vetëm një herë. Lëndët plastike të këtij grupi 

kanë një veti të përbashkët: kur ngrohen, zbuten dhe kthehen në gjendje plastike. Njëkohësisht 

gjatë ngrohjes zhvillohet reaksioni kimik në lëndë dhe si pasojë ajo bëhet e ngurtë dhe e paaftë 

për tu shkrirë përsëri. Pra, gjatë përpunimit, lënda pëson një shndërrim fiziko-kimik të 

pakthyeshëm, bëhet e pashkrishme e patretshme në tretësa organikë të zakonshëm, siç janë: 

alkooli, acetoni, etj.. Në rast ringrohjeje, lënda që njëherë është ngurtësuar (modeluar), nuk 

zbutet më. Për këtë arësye këto lëndë mund të përpunohen vetëm një herë, veçanërisht mbetjet 

dhe rrjedhjet që krijohen gjatë përpunimit nuk janë më të përdorshme.4 

  

a) b) 

Figura 9. Duromerët: a) granulatet e duromerëve dhe b) valvula kontrolluese [16] 
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2.1.3.   Elastomerët 

 

Elastomerët janë polimere ku vargjet zinxhirore të molekulave në mes veti janë të lidhura me 

lidhje urash të rralla, të ngjashme me rrjeta të rralla. Këto karakterizohen me zgjatje dhe me 

tkurrje.1 

 
 

a) b) 

Figura 10. Elastomerët: a) granulatet e elastomerëve dhe b) gyp gome [18] 
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3.  MBETJET PLASTIKE DHE KLASIFIKIMI I TYRE 

 

Ndarja e lëndëve plastike të papastra është një pjesë themelore e procesit të riciklimit. Kjo për 

shkak të llojeve të ndryshme të lëndëve plastike në përdorim dhe faktit që shumica e tyre nuk 

janë të përshtatshme njëra me tjetrën. Çmimi që prodhuesit e polimerëve janë të gatshëm të 

paguajnë për lëndët plastike të ricikluara, varet nga çmimi relativ i tregut për materialet e 

papërpunuara kundrejt rëshirave të ricikluara dhe cilësisë së produktit të zgjedhur. Lëndët 

plastike të papastra zakonisht kanë cilësi të ulët dhe rrjedhimisht prej tyre merren produkte me 

cilësi të ulët dhe të paqëndrueshme. Mjafton 1 [%] e një polimeri të papërshtatshëm për të ulur 

cilësinë e një grumbulli të tërë materialesh të ricikluara. Ndarja është gjithashtu e nevojshme 

për ato produkte plastike jo të ngjashme me njëra-tjetrën, që janë të lidhuara mekanikisht, 

kimikisht ose termikisht me njëra-tjetrën.8  

  

Figura 11. Mbetjet plastike në fazen e parë (klasifikimi i mbetjeve) të riciklimit 

Ka p i t u l l i 
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Metodat për identifikimin dhe ndarjen e lëndëve plastike të papastra variojnë nga ndarja 

manuale dhe ndarje me shkrirje në teknologjinë e automatizuar që është një zgjedhje me 

ndjeshmëri. Nje metodë e suksesshme komerciale për përzgjedhjen e lëndëve të para duhet të 

jetë e shpejtë, ekonomike dhe gjithashtu të jetë fleksibël në mënyrë të mjaftueshme që të 

përballojë format e ndryshme të ndotjes dhe gjithashtu variacionet e ngjyrave. Ndërkohë që 

sistemet automatike të përzgjedhjes janë themelore për një ndarje ekonomike të artikujve 

plastike, si në riciklimin e materialeve dhe aplikimi inxhinierik i plastikave mund të përfitojë 

nga identifikimi i mbështetur në teknologjinë ndarëse të automatizuar. 

Mbetjet plastike nuk janё vetёm gjёra tё cilat ne nuk na nevojiten mё, as gjёra qё na mbesin 

nga prodhimi i mallrave tё ndryshme. Ato janё edhe gjёra me tё cilat ne mund të përfitojmë. 

Eliminimi i mbetjeve urbane përbën një hallkë jetike në konceptin fillim‐përfundim të 

menaxhimit të mbetjeve urbane. Theksi i tanishëm mbi parandalimin e ndotjes, si dhe zhvillimi 

i teknologjive të trajtimit ka si rezultat pakësimin e volumit të mbetjeve urbane, të cilat duhet 

të eliminohen. Volumet e mbetjeve janё parashikuar tё rriten vazhdimisht pёrderisa mos tё 

merren veprime qё ta zgjidhin këtë problem. Të gjithë prodhojnë mbetje. Sasia e përgjithshme 

e tyre rritet çdo vit me 3 [%]. Parandalimi i mbetjeve do të jetë një element kyç i një politike 

të integruar. Masa të forta fillimisht nevojiten për të nxitur ripёrdorimin (reuse), zvogëlimin 

(reduction) dhe riciklimin (recycle) dhe përpunimin e mbetjeve, e cila quhet ndryshe edhe 

“hierarkia e mbetjeve”.8 

  

Figura 12. Mbetjet plastike në natyrë dhe në ndërmarrjet e Republikës së Kosovës 
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3.1.  KLASIFIKIMI I MBETJEVE SIPAS KATALOGUT EVROPIAN TË MBETJEVE 

 

Klasifikimi i mbetjeve është një listë, në të cilën janë përfshirë të gjitha mbetjet e rrezikshme, 

të pa rrezikshme dhe ato inerte dhe si i tillë lehtëson klasifikimin e të gjitha mbetjeve. Grupet 

e mbetjeve janë të shenjëzuar me numra dy-shifrorë, ndërsa emërtimi i llojit të mbetjes është 

shenjëzuar me numrin gjashtë-shifror. 12 

Klasifikimi i mbetjeve sipas katalogut Evropian të mbetjeve, në bazë të origjinës së mbetjes 

ndahen në 20 grupe, si në (tab. 2) e dhënë më poshtë. 

 

Tabela 2.  Klasifikimi i mbetjeve sipas katalogut Evropian të mbetjeve [12] 

01 Mbetjet që vijnë si rezultat i eksplorimit, mihjes, mveshjes si dhe përpunimeve tjera 

të mineraleve dhe minierave. 

02 Mbetjet nga agrokultura, hortikultura, gjuetia, peshkimi dhe prodhimet primare nga 

aquakultura, përgatitja dhe përpunimi i ushqimit. 

03 Mbetjet nga përpunimi i drurit, prodhimi i letrës, kartuçit, pulpës, panelit dhe 

mobileve. 

04 Mbetjet nga industritë e lëkurës, gëzofëve, tekstilit. 

05 Mbetjet  nga rafinimi i naftës, purifikimi i naftës dhe trajtimi pirolitik i thëngjillit. 

06 Mbetjet nga proceset kimike inorganike. 

07 Mbetjet  nga proceset kimike organike. 

08 Mbetjet nga prodhimi, formulimi, furnizimi dhe shfrytëzimi (PFFSh) i shtresave 

lyerëse (ngjyrave, verniqeve dhe emaeleve pa ngjyrë), ngjitësve, puthitësve dhe 

ngjyrave të shtypshkronjave. 

09 Mbetjet nga industria fotografike. 

10 Mbetjet inorganikenga proceset termale. 

11 Mbetjet inorganike që përmbajnë metal nga përpunimi i metaleve, mveshja e 

metaleve dhe hidrometalurgjia e metaleve të ngjyrosura. 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_01&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_02&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_03&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_04&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_05&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_06&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_07&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_08&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_09&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_10&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupi_i_mbeturinave_11&action=edit&redlink=1
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3.2.1. Përdorimi i mbetjeve plastike në Republikën e Kosovës 

 

Plastikat që ne i përdorim në përditshmërinë tonë janë 7 më kryesoret. Ato janë: 

 PET (eng: polyethylene terephthalate) - ky lloj i plastikës njihet me emrin Polyster. 

Shishet me plastikën PET më shumë përdoren për lëngje dhe shishe me ujë. Ato duken 

si më poshtë:8 

 

Figura 17. Mbetjet nga PET (Polyethylene Terephthalate) [16] 

 

 HDPE (eng: high density polyethylene) - është plastikë që nuk mund të shtrydhet lehtë. 

Kjo plastikë përdoret për amballazhimin e shisheve te qumshtit dhe shisheve që mbajnë 

solucionet larëse të enëve.8 

 

Figura 18. Mbetjet nga HDPE (eng: high density polyethylene) [17] 
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gjithashtu e ndjeshme ndaj lagështirës dhe kripërave të caktuara. Kur kombinohet metoda e 

testit të fundosjes/pluskimit me ndarjen elektrostatike, kripa e tryezës (NaCl) dhe potasit (KCl) 

nuk duhet të përdoren dhe vetem materiali i thare mire duhet te futet ne makine.11 

 

Figura 32. Ndarja elektrostatike e plastikave [12] 

 

• Identifikim dhe seleksionimi plotesisht i automatizuar  
 

Linjat e përpunimit plotësisht të automatizuar kombinojnë teknologji të ndyshme (p.sh. 

sensorë optikë, teknologji XRT, etj.) të cilat lejojne klasifikimin automatik të plastikës sipas 

llojit, ngjyrës dhe substancave shtesë. Një instalim i tillë është shumë efikas, por gjithashtu 

shumë i kushtueshëm dhe duhet të konsiderohet vetëm në një situat kur kostoja për 
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klasifikimin manual është shumë e lartë dhe kushtet financiare janë të mjaftueshme për të 

mbuluar këtë investim të madh.11 

 

 

Figura 33. Pajisje seleksionuese automatike [8]   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 [21] A. Bill, M. Gasser, A. Haarman, H. Empa, Perpunimi i plastikave te “Mbetjeve nga pajisjet elektrike 

dhe elektronike (MPEE)” 
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4.  METODAT EKOLOGJIKE TË TRAJTIMIT TË MBETJEVE 

 

Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit në nivel individual të organizatave 

ose të qeverisë në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve njerëzore. Mjedisi në të cilin 

jetojmë është shumë i rëndësishëm për ne, ai është burim i jetës së njeriut. Mbrojtja e natyrës 

dhe e mjedisit konsiderohen si pjesa më e rëndësishme e jetës në planetin tonë. Të gjitha 

proceset që çojnë në një sistem ekologjik të suksesshëm janë të lidhura me programin për 

përcaktimin e strategjise dhe zhvillimin e mëtejshëm të objektivave në ruajtjen e natyrës e të 

mjedisit.12   

 

Figura 34. Modeli ciklik  [2] 

Ka p i t u l l i 
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Koncepti themelor i ekologjisë duhet të njihet fort mirë jo vetëm nga shkollat e mesme, 

shkollat e larta, universitetet, organet shtetërore, institutet shkencore por edhe nga Akademia 

e Shkencave e cila duhet të udhëheq në mënyrë shkencore zgjidhjen e problemeve në fushën 

e ruajtjes së natyrës dhe mjedisit si dhe ato të ngrohjes globale. Por, po të njiheshin mirë të 

gjitha këto probleme sot nuk do të kishim shqetësimet e ndotjes së ajrit, ujit të tokës apo efektet 

e ngrohjes globale.12 

 

Figura 35. Modeli linear [2] 

 

Ekologjia është themeli i ruajtjes së natyrës dhe të mjedisit dhe si shkencë e biologjisë 

shfrytëzon të dhënat shkencore të kimisë, të fizikës, të matematikës dhe të shumë shkencave 

tjera. Dy drejtimet kryesore janë:  

• Ruajtja e mjedisit që ka si qëllim të kufizojë ndikimin e ndotjeve të industrisë, 

bujqësisë, transportit, ndërtimit e të tjera veprimtari të njeriut.  

• Ruajtja e natyrës që ka si qëllim të kufizojë deri në minimum ndryshimet në natyrë 

(ekosistemet) siç janë: efektet e ngrohjes globale, ruajtja e shtresës së ozonit, paksimi 

i emetimit të gazrave, evitimi i shirave acide.  

 

Sot në botë aplikohen disa metoda për trajtimin e mbetjeve të ngurta urbane të cilat ndahen 

në 2 grupe të mëdha:  

• Trajtimi ekologjiko‐ekonomik dhe  

• Trajtimi industrial. 

 

Në trajtimin ekologjik përfshihen: 

• Reduktim (strategji europiane),  

• Ripërdorim, 

• Riciklim,12 
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• Kompostim dhe  

• Vendgroposje e Kontrolluar (Landfill).  

 

Në trajtimin industrial përfshihet:  

• Furra termike ‐ incenerator që kontrollon 10‐15 [%] të trajtimit të MU,  

• Piroliza, 

• Pozicioni dhe Rëndësia e 3R në hierarkinë e trajtimit të MU.12 

 

Figura 36. 3R në hierarkinë e trajtimit të MU [9] 

 

Administrimi i Integruar i Mbetjeve është një proces kompleks e tërësor me shumë hallka dhe 

opsione dhe jo thjesht si proces vend depozitimi të tyre në vend groposje të kontrolluar 

inxhinierike (landfill).12 

                                        

Figura 37. Algoritimi i menaxhimit të mbetjeve plastike 
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4.2. RIPËRDORIMI I MBETJEVE  

 
 

Është rikthimi i mbetjeve nëpërmjet qarkullimit në lëndë të parë natyrore (p.sh. nëpërmjet 

kompostimit), ose riciklimit (p.sh. për përftimin e lëndëve të dyta ose të energjisë), si edhe 

mbetje të cilat me një shpenzim të vogël mund të përdoren sërisht.12 

  

Figura 41. Përdorimi i mbetjeve plastike 

 

4.2.1.  Ripërdorim i plastikës dhe qelqit 

 

Ripërdorimi (eng: = recycling) në një kuptim më të ngushtë (përkufizim)  

Grumbullimi i veçuar si dhe përgatitja e mbetjeve për t’i përdorur sërish; Përdorimi ose për 

një qëllim origjinal p.sh.: një fletç druri (që përdoret në kuzhinë për prerjen e qepës, domates) 

për kuti, një qelq i vjeter për një qelq të ri ose për një përdorim të dytë me një pretendim cilësie 

më të ngushtë (p.sh.: hekurishte për furrnaltat). Ripërdorimi qëndron në mundësinë e 

përfshirjes së materialeve të vjetra. Ripërdorimi fillon me grumbullimin e veçuar të 

materialeve të vjetra në shtepi ose në ndërmarje.  Riparimi mundëson një produkt për një 

jetëgjatësi më të madhe. Makineritë zakonisht riparohen shumë herë gjatë jetës së tyre. Por në 

disa raste makinerit shumë të sofistikuara janë të vështira për t’u riparuar dhe këto kosto të 

larta dhe vështirësi riparimi kushtëzojnë hedhjen poshtë të tyre.12 
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Figura 44. Përdorimi i mbetjeve plastike në tren [15] 
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5.  PROCESI I RICIKLIMIT TË MBETJEVE PLASTIKE 

 

Sot, në prodhimtari janë gjithnjë të pranishëm temat si: kërkesat e tregut për rritjen e cilësisë 

së produktit dhe aplikimit të teknikave të prodhimit në bazë të "teknologjisë së lartë". 

Realizimi i tyre në lidhje me veprimin real dhe produktiv është një parakusht i domosdoshëm 

për ndryshimin e njohurive industriale dhe krijimin e prodhimtarisë moderne, të cilat janë të 

mundura vetëm me ndihmën e një numri të mjaftueshëm të profesionistëve të mirë edukuar të 

prodhimit.8 

 

Për realizimin e procesit të reciklimit duhet të bazohemi në disa hapa kryesor: 

 

 Analizimi i kërkesave të konsumatorëve, 

 Blerja e mbetjeve plastike, 

 Klasifikimin e mbetjeve, 

 Zgjedhja e makinave për reciklim, 

 Planifikimi i përpunimit të masave plastike, 

 Prodhimi i produkteve plastike dhe  

 Planifikimi i shitjes së produkteve plastike. 

 

Riciklimi është proces i ripërdorimit të gjërave/materialeve që nuk biodegradohen. Kjo fjalë 

përmban në vete 3R të rëndësishme (eng: Reduse, Reuse, Recycle).8 

Ka p i t u l l i 

5 
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 Ripërdorim (eng: reuse) - i referohemi ripërdorimit të gjërave/materialeve të pa 

riciklueshme si plastika, alumini, etj.. Këto gjera janë të dëmshme për ambientin. 

 Riciklim (eng: recycle) - i referohemi riciklimit si proces i cili është i rëndësishëm për 

mbrojtjen e ambientit dhe shëndetit tonë.  

  Reduktim (eng: reduse) - i referohemi reduktimit të gjërave që nuk janë të 

riciklueshme. Në jetën tonë të përditshme, ne blejmë gjëra ndonjëherë të dëmshme 

dhe të panevojshme. Reduktimi do të thotë blerja e gjërave që na nevojiten dhe 

zvoglim i atyre që nuk na nevojiten.8 

 

Figura 45. Simboli i riciklimit të 3R-së (eng: Reduse, Reuse, Recycle) [10] 

 

Plastika është një substance organike që fitohet fillimisht nga përpunimi i karburantit. Një qese 

plastike zakonisht mund të përdoret për vetëm 30 [minuta], por do të duhen 500 [vite] për t'u 

dekompozuar. Plastika është rezistente dhe ka lakueshmëri të dukshme, per këte arsye plastika 

ka arritur praktikisht nivele aplikimi ne cdo fushë. Biodegradimi që i bëhet plastikes i duhet 

500 deri në 1000 [vjet].8 
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Materialet plastike i klasifikojmë në :  

1) Klasifikimi i bazuar në strukturë: polimer linear, i degëzuar ose rrjetor.  

2) Klasifikimi i bazuar në vetitë: termoplastike, elastomer (gomë) dhe termoset. Këto dy 

mënyra klasifikimi janë të lidhura me njëra-tjetrën, kështu që vetitë dhe struktura varen 

nga njëra-tjetra.2 

 

Figura 46. Ndërtimi i makromolekulave [8]   

 

5.1. PËRFITIMI I MASAVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Lëndët e para më të rëndësishme – fabrikatet dhe gjysmëfabrikatet për përfitimin e masave 

plastike janë:8  

 

• karboni, 

• nafta,  

• gazi toksor,  

• katrani 

(peshkëve),  

• acetileni, 

• etileni, stiroli,  

• acetoni,  

• acidi klorhidrik,  

• klori, 

•  fenoli,  

• formaldehidi,  

 

• urea,  

• dialkoholi,  

• druri, 

• celuloza,  

• azbesti,  

• leshi i çelqit, 

• acidi i squfurit,  

• qumështi,  

• kafeina,  

• albuminet,  

• kreoli, 

• benzini (benzoli), etj..  
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Figura 47. Granulatet e masave plastike [19] 

 

 

5.2. MËNYRAT E MBLEDHJES SË MBETJEVE PLASTIKE PËR PROCESIN E RICIKLIMIT NË 

REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Mbledhja “Shkarko” dhe “Bli përsëri” e mbetjeve plastike është një mënyrë se si do të 

mblidhen mbetjet për riciklim. Qysh në fillim zhvilluesit e programit të mbledhjes duhet të 

vendosin rrugën më të mirë për qytetarët, institucionet dhe bizneset, që të përgatisin mënyrën 

më të mirë të mbledhjes së materialeve plastike të riciklueshëm. Në qoftë se nuk është bërë 

një edukim rrënjësor apo përpjekje promocionale, atëherë programi “Shkarko mbetjet 

plastike” do të tentojë që të ketë një pjesëmarrje më të vogël se mbledhja (kolektimi) “në buzë 

të trotuarit”. Krijimi (futja, vendosja) e një qendre “Bli përsëri” (një vend, ku riciklimet blihen) 

mund të ndihmojë që të nxitë qytetarët që të riciklojnë.2  
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5.2.1. Mundësitë e mbledhjes në buzë trotuarit 
 

 

Për të rritur mbledhjen e riciklimeve plastike, shumë shtete, të vegjël apo të mëdhenj, po 

krijojnë (vendosin) programe të mbledhjes “buzë trotuarit (rrugës)”. Ekzistojnë shumë ide që 

po provohen, ku shumica synojnë balancën optimale nëpërmjet pjesëmarrjes së bizneseve dhe 

qytetarëve, si dhe nevojat e transportimit të materialeve sipas kërkesave të prodhimit. Shumë 

Komunitete i parashikojnë të dyja metodat, si “Shkarko mbetjet” ashtu edhe qendrat e 

“mbledhjes së mbetjeve në buzë të trotuarit”.2 

 

5.2.2. Ndarja në burim 

 

Në programet e ndarjes që në burim, riciklimet e marra nga koshat e mbetjeve plastike mbahen 

të ndarë nga mbetjet. Shumë komunitete tani parashikojnë mbledhjen e materialeve plastike 

të riciklueshëm në buzë të trotuarit të ndara nga mbetjet e tjera. Ka shumë mundësi që të 

përdoren në varësi të burimeve dhe qëllimeve të komuniteteve. Disa komunitete parashikojnë 

kazanë të ngurtë dhe të palëvizshëm për mbledhjen e materialeve plastike të riciklueshëm. 

Arkat dhe koshat janë më popullore (të parapëlqyera). Një mënyrë tjetër është dhe vendosja e 

mbetjeve sipas natyrës së tyre nëpër thasë plastikë. Gjithashtu duhet patur parasysh, që 

riciklimet e përzierë të mos ndotin njëri‐tjetrin (p.sh. qelqe të thyer të ndotin plastikat dhe 

letrën).2   

 

5.2.3. Mbledhja e njomë/e thatë 

 

Në rastin e mbledhjes së mbetjeve të përziera, materialet e njomë si bimët e oborreve, mbetjet 

ushqimore, letër e pistë, dhe mbetjet e kafshëve ndahen nga materialet e tjerë të destinuar për 

tu mbledhur. Materiale të tjerë, duke përfshirë dhe materialet e riciklueshëm përbëjnë pjesën 

e thatë. Shumë komunitete i mbledhin mbetjet e riciklueshme së bashku dhe i ndajnë gjatë 

procesit të prodhimit. Disa të tjerë kërkojnë një ndarje të materialeve të thatë në të 

riciklueshëm dhe jo të riciklueshëm.2 
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5.2.4. Mbledhja me listë 

 

Mbledhja me listë është një mënyrë që duhet marrë në konsideratë. Zakonisht, programet 

(projektet), që mbledhin riciklimet çdo javë në të njëjtën ditë, sikurse mblidhen mbetjet e 

zakonshme kanë përfituar shumë eksperiencë. Megjithatë, mbledhja në një ditë të caktuar 

kërkon staf dhe personel shtesë; kjo mund të bëjë që “dita e njëjtë e mbledhjes së mbetjeve” 

të kërkojë burime financiare përtej mundësive ekonomike të Komunitetit. Duke ulur 

frekuencën e mbledhjes së mbetjeve mund të çojë në një pjesëmarrje të vogël.2 

 

5.2.5. Mbetjet e bizneseve dhe ato voluminoze 

 

Shumë biznese krijojnë mbetje të riciklueshme voluminoze, të cilat janë homogjene dhe të 

pastra. Shumë biznese në shërbim të konsumatorëve, sidomos aktivitetet me shitje me pakicë, 

prodhojnë sasira të mëdha të kartonit të valëzuar. Në qoftë se ky material mbahet i ndarë nga 

mbetjet e tjera, atëherë është e lehtë që të riciklohet në mënyrë ekonomike. Megjithatë, kartoni 

duhet ndarë me kujdes, sepse ai mund të ndotet me mbetjet ushqimore. Moti (precipitimi, era, 

etj. ), gjithashtu mund të prishë cilësinë e kartonit të rrudhur (valëzuar). Bizneset e vegjël, 

gjithashtu prodhojnë edhe letër zyrash, dërrasë, qelq dhe plastikë.2 

 

5.2.6. Varianti i mbledhjes së kombinuar 

 

Shpesh, mbledhja parashikohet të bëhet si shërbim publik, por ka raste kur mbledhja 

parashikohet nga bizneset lokalë. Në mënyrë të veçantë, në komunitetet e mëdhenj, një 

kombinim i tyre lejon një pjesëmarrje më të madhe dhe ka një rezultat më efektiv përgjatë 

gjithë programit.2 
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5.3. RICIKLIMI I MBETJEVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Plastikat që përdoren dhe riciklohen në Republikën e Kosovës janë 7 më kryesoret. Ato janë: 

 PET (eng: polyethylene terephthalate), ky lloj i plastikës njihet me emrin Polyster. 

Shishet me plastikën PET më shumë përdoren për lëngje dhe shishe me ujë. Ato duken 

si më poshtë:8 

                 
               

Figura 48. Mbetjet dhe simboli nga PET (Polyethylene Terephthalate) [18] 

 

 HDPE (eng: high density polyethylene), është plastikë që nuk mund të shtrydhet lehtë. 

Kjo plastikë përdoret për amballazhimin e shisheve te qumshtit dhe shisheve që mbajnë 

solucionet larëse të enëve.8 

         

Figura 49. Mbetjet dhe simboli nga HDPE (eng: high density polyethylene) [17] 
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 PVC (eng: polyvinyl chloride), është lloj i plastikës që përdoret për dyer dhe dritare. 

Ky lloj i plastikës gjithashtu përdoret për prodhimin e shisheve, paketimeve të 

ushqimeve e të tjera. Ky lloj plastike përdoret edhe për shishe që përmbajnë shampo. 

Kanë një rëndësi të veçantë sepse prodhohen nga gazi i viniklorit helmues si pasojë i 

polimeristatimit që largohet nga lënda plastike e thermuar. Në rastin e djegies se 1 [kg] 

PVC çlirohet nje sasi gazi klohridrik 0,5 [kg].8 

             

Figura 50. Mbetjet dhe simboli nga PVC (eng: polyvinyl chloride) [15] 

 

 LDPE (eng: low density polyethylene), është plastikë që shtrydhet lehtë dhe shumë 

fleksibile. Kjo plastikë nuk mund të prishet.8 

                              

Figura 51. Mbetjet dhe simboli nga LDPE (eng: low density polyethylene) [16] 
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 PP (eng: polypropylene), nuk mund të prishet dhe të lakohet lehtë. Ajo lakohet në ujë 

të nxehtë dhe përdoret ndonjëherë për paketim të ushqimeve.8 

 

                          

                   

Figura 52. Mbetjet dhe simboli nga PP (eng: polypropylene) [14] 

 

 

 PS (eng: polystyrene), përdoret për paketime ushqimore.8 

     

    

Figura 53. Mbetjet dhe simboli nga PS (eng: polystyrene) [15] 
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5.3.1.  Statistika për riciklimin e mbetjeve plastike në Republikën e Kosovës 

 

Njëri nga synimet për menaxhimin e mbetjeve komunale dhe shtetërore është promovimi i 

riciklimit të mbetjeve plastike të cilat paraqiten si nevojë për largimin dhe riciklimin e 

mbetjeve plastike nga mjedisi, të cilat fillohen me procesin e grumbullimit të mbetjeve 

organike si formë e riciklimit.  

 

Tabela 6.  Statistika për riciklimin e mbetjeve plastike në ndërmarrjet e Republikës së Kosovës 

Lloji I Plastika 
 

Riciklimi i mbetjeve 
[Kg/vitë] 

PET 21000 

HDPE 2600 

PVC 3250 

PE 31550 

PP 2400 

PS 6620 

Tjera 24500 

 

 

 

Figura 54. Statistika për riciklimin e mbetjeve plastike në ndërmarrjet e Republikës së Kosovës 
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5.4. HAPAT E PROCESIT TË RICIKLIMIT TË MBETJEVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E 

KOSOVËS 

 

Hapat e procesit të riciklimit të mbetjeve plastike janë: 

1. Seleksionimi – Ndarja,  

2. Copëtimi, 

3. Larja dhe  

4. Shkrirja dhe Peletizimi. 

 

Ndarja dhe Seleksionimi i Mbetjeve Plastike - Ndarja e lëndëve plastike të papastra është një 

pjesë themelore e procesit të riciklimit. Kjo për shkak të llojeve të ndryshme të lëndëve 

plastike në përdorim dhe shumica e tyre nuk janë të ngjashme me njëra-tjetrën, që janë të 

lidhuara mekanikisht, kimikisht ose termikisht me njëra- tjetrën. 

Ndarja e lëndeve plastike bëhet në këto mënyra:  

 Ndarja mekanike përfshin identifikimin e karakteristikave të ndryshme të materialeve 

në kontenier nga persona me sy të stërvitur ndërkohë që kontenierët lëvizin përgjatë 

transportuesit lëvizës.  

  Metodat e ndarjes të bazuara në densitet përfshijnë rezervuaret e tretjes dhe 

hidrociklonet. 

 Ndarja me metodën optike përdoret për të ndarë copa polimeri në bazë të ngjyrës dhe 

transparencës. 

 Metodat e ndarjes së avancuar të bazuara në spektroskopi 

 

Volumet e mbetjeve janё parashikuar tё rriten vazhdimisht pёrderisa mos tё  merren veprime 

qё ta zgjidhin këtë problem. Të gjithë prodhojnë mbetje. Sasia e përgjithshme e tyre rritet çdo 

vit me 3 [%]. Parandalimi i mbetjeve do të jetë një element kyç i një politike të integruar. Masa 

të forta fillimisht nevojiten për të nxitur ripёrdorimin (reuse), zvogëlimin (reduction) dhe 

riciklimin (recycle) dhe përpunimin e mbetjeve, e cila quhet ndryshe edhe “hierarkia e 

mbetjeve”.2 
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Figura 55. Lënda e parë 

 

 

Figura 56. Furnizimi i impiantit me lënde te parë 

 

Procesi i riciklimit fillon me seleksionimin manual tё materialeve plastike qё realizohet nё 

makinerinё nёpёrmjet shiritit rrёshqitёs transportohen materiale jo vetёm si lёndё e parё por 

edhe tё pёrpunuara. Nё kёtё njёsi do tё ketё puntorё tё cilёt do tё bёjnё seleksionimin e 

materialeve pasi ёshtё e pamundur ti ndash ato nё mёnyrё automatike. Mё pas materialet e 
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Figura 58. Coptimi i mbetjeve plastike me makinen prerëse 

 

 

Figura 59. Materiali i coptuar nga masat plastike 
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  Larja në të thatë  

 

Gjatë procesit të larjes së thatë, plastika e ndotur hidhet në një turbinë rrotulluese nëpërmjet 

një sistemi ajri. Ndotësit e tillë si: letra, qelqi dhe rëra, etj., thyen nga turbine përkundrejt një 

ekrani në fibra dhe pluhur. Në rastet e ndotësve si vaji, ushqime dhe yndyra rekomandohet të 

përdoret një makinë larëse alkaline pas procesit të larjes normale. 2 

 

 

Figura 61. Procesi i larjes në të thatë të masave plastike [18] 

 

 

Fazat e pastrimit e masave plastike jane: 

 Faza e pare e larjes me ujë të ftohet, 

 Faza e dyte e larjes me ujë të nxeht dhe 

 Faza e trete e larjes me detergjent. 
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 Shkrirja dhe Peletizimi 

 

Copat e plastikës hidhen në një mikser dhe nxehen deri të temperaturën e shkrirjes së materialit 

plastik. Procesi i peletizimit bëhet nëpërmjet shkrirjes dhe ekstrudimit të granulave të plastikës 

të cilat i kanë kaluar me sukses etapat e mësipërme. Fundi i pajisjes në të cilën bëhet riciklimi 

është i pajisur me disa vrima prej nga del edhe materiali plastik në formë gjatësore. Materiali 

sprucohet me ujë në momentin që del nga makineria dhe pritet nga thika rrotulluese për të 

dhënë peleta të vogla me formë ovale. 2  

 

 

Figura 62. Procesi i shkrirjes së masave plastike [18] 
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Tabela 7. Vetitë termike të materialeve 4. Tabela-shtojca [1]  
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5.5. METODAT E PËRPUNIMIT TË MBETJEVE PLASTIKE RICIKLUESE 

 

Shndërrimi i lëndëve plastike mund të ndahet në 6 kategori të ndryshme: 

1. Modelimet pa shtypje (me derdhje të lirë, me zhytje) dhe me shtypje (me injektim, 

shtypje dhe transfer), 

2. Ekstrudimi,  

3. Termoformimet: Parimi i fryrjes (fryrja me shtypje të lëngut, fryrja me diafragmë, 

ekstrudim-fryrje),  

4. Laminimi,  

5. Kalandrimi,  

6. Punimet mekanike: (me nxehtësi, në të ftohtë).13  

 

 

Figura 63. Simbolet teknologjike të përpunimit të lëndëve plastike13 

                                                 
13 [7] Osmani, H., Mehmeti, Xh., 2010, Makinat për Përpunimin e Materialeve Polimere, Universiteti i 

Prishtinës, Prishtinë. 
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5.5.1.  Modelimi 

 

Modelimi është mënyra klasike e shndërrimit të lëndëve plastike. Për këtë qëllim shfrytëzohen 

mjete të ndryshme, që lënda plastike të bëhet e deformueshme nën efektin e nxehtësisë, të 

shtypjes ose të tretësave. Lënda vihet në brendinë e një forme me ose pa shtypje 

drejtëpërsëdrejti ose duke kaluar nëpër një vrimë (kanal) me qëllim që në fund të nxirret 

objekti i dëshiruar. 13 

 Modelimet pa shtypje 

Metodat më të thjeshta të modelimit të lëndëve plastike janë ato që zhvillohen pa përdorimin 

e shtypjes. Këto metoda janë: 

a) Modelimi me derdhje të lirë 

Me metodën e shndërrimit të lëndëve plastike me derdhje të lirë, duke u nisur nga rrëshira e 

lëngët që hynë në brendinë e një forme, të një hapësire ose mbi sipërfaqet e sheshta, nxirren 

artikuj të ngurtësuar. Kalimi i rrëshirës nga gjendja e lëngët në gjendje të ngurtë, arrihet 

nëpërmjet trajtimeve të veçanta që ndryshojnë sipas rastit. Këto trajtime shpesh herë bazohen 

në përdorimin e nxehtësisë, të lëndëve ngurtësuese dhe të katalizatorëve. Nganjëherë prodhimi 

përfundimtar arrihet në temperaturën e vendit. Pra gati gjithmonë përdorimi i shtypjes 

përjashtohet. 13 

 

Figura 64. Derdhja e lirë në sipërfaqe të zbuluar [7] 
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5.5.2.  Ekstrudimi 
 

 

Ekstrudimi është proces i pandërprerë i përpunimit të masave plastike. Me këtë veprim masa 

plastike, si lëndë e parë, në formë pluhuri ose granulati të formave të ndryshme, hidhet 

nëpërmjet depos së furnizimit në cilindër të makinës.Në brendinë e cilindrit lënda përzihet, 

ngrohet, shkrihet dhe homogjenizohet nën veprimin e nxehtësisë dhe të rrotullimeve të 

vazhdueshme të një shneku (një apo dy kërmilla), transportohet duke kaluar ndërmjet shnekut 

(kërmillit) dhe cilindrit dhe në fund në veglën e makinës, formohet dhe merr formën e 

dëshiruar. Kjo makinë në të cilën zhvillohet ky proces i përpunimit të masës plastike quhet 

ekstruder.13 

 

Figura 68. Ekstruderi me një kërmill (1-kërmilli, 2-cilindri, 3-koka për lidhje me veglën, 4-zona hyrëse 
e ftohur me ujë, 5-depoja e furnizimit me lëndë të parë, 6-reduktori,7-temperimi i kërmillit, 8-sistemi 

për ftohje dhe temperim të cilindrit, 9-elementet nxehëse për nxemjen e cilindrit) [7] 
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 Tre cilindrat 

 

Me vendosjen e tre cilindrave kalandrues pas ekstruderit, gjegjësisht pas veglës me çarje të 

zgjeruar, duhet që në pllakën e formuar të përpunohet sipërfaqja dhe që me ftohje të 

shkallëzuar nëpërmjet cilindrave me shtypje të sigurohet forma optimale dhe kualiteti. 

Distanca ndërmjet cilindrave rregullohet varësisht nga trashësia e pllakës së ekstruduar dhe 

duhet të jetë 7 deri 20 [%] më e vogël se trashësia e pllakës gjatë daljes nga vegla. Cilindrat 

rregullohen në mënyrë pneumatike, hidraulike ose mekanike. Cilindri i mesëm është i 

palëvizshëm, ndërsa i poshtmi dhe i epërmi mund të rregullohen me kufizues duke iu afruar 

cilindrit të mesëm.13 

 

Tabela 8. Programi i rregullimit të temperaturave për tre cilindrat të 300 mm [7] 

Cilindrat Kalandrues ABS PS PMMA 

Cilindri i epërm 70-80 [°C] 70-80 [°C] 65-75 [°C] 

Cilindri i mesëm 80-95 [°C] 75-85 [°C] 70-85 [°C] 

Cilindri i poshtëm 105-110 [°C] 90-100 [°C] 90-100 [°C] 

 

 

Figura 72. Skema e lëvizjes së masës nëpër kalandër [7] 
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Trecilindërshi te punimi i pllakave dhe shiritave shërben fillimisht për ta hekurosë (rrafshu) 

pllakën për t’ia dhënë dimensionet sa më të sakta, veç kësaj këta duhet deri në një shkallë të 

bëjnë ftohjen e pllakës. Që të arrihet ftohja dhe mos të provokohet ngjitja e masës ende të 

nxehtë pas daljes nga çarja e zgjeruar e veglës së ekstruderit, cilindrat e kalandrës nxehen me 

vaj në temperaturë më të ulët se të masës. Kjo nxemje e cilindrave duhet të jetë e njëtrajtshme 

dhe bëhet edhe me ndihmën e avullit. Temperaturat e zakonshme në cilindra sillen prej 50 deri 

150 [°C], varësisht nga materiali i cili përpunohet. Gjërësia e cilindrave është identike me 

gjërësinë e veglës dhe sillet deri 3500 [mm]. Hapësira në mes cilindrave i përgjigjet trashësisë 

së pllakës dhe mund të jetë deri në 20 [mm]. Diametrat e cilindrave varen nga kapaciteti i 

makinave dhe nga lloji i materialit që përpunohet, dhe sillen prej 200 deri 500 [mm].13 

 

 

Figura 73. Trecilindërshi në makinen e punimit  
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Tabela 9. Temperaturat orientuese për ekstrudimin e fletëve (me fryrje) [7] 

Termoplasti 
Zonat e cilindrit [°C] 

Vegla [°C] 
1 2 3 4 5 

Polietileni (dendësi të vogël) 120 [°C] 130 [°C] 135 [°C] 145 [°C] 140 [°C] 140 [°C] 

Polietileni (dendësi të madhe) 150 [°C] 160 [°C] 160 [°C] 170 [°C] 180 [°C] 190 [°C] 

Poipropileni 180 [°C] 190 [°C] 190 [°C] 200 [°C] 210 [°C] 210 [°C] 

Etilvinilacetati 180 [°C] 190 [°C] 195 [°C] 200 [°C] 195 [°C] 200 [°C] 

 

 

 

Figura 75. Një makinë për prodhimin e folive [7] 
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Materialet plastike i klasifikojmë në :  

1) Klasifikimi i bazuar në strukturë: polimer linear, i degëzuar ose rrjetor.  

2) Klasifikimi i bazuar në vetitë: termoplastike, elastomer (gomë) dhe termoset. Këto dy 

mënyra klasifikimi janë të lidhura me njëra-tjetrën, kështu që vetitë dhe struktura varen 

nga njëra-tjetra.2 

 

Figura 46. Ndërtimi i makromolekulave [8]   

 

5.1. PËRFITIMI I MASAVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Lëndët e para më të rëndësishme – fabrikatet dhe gjysmëfabrikatet për përfitimin e masave 

plastike janë:8  

 

• karboni, 

• nafta,  

• gazi toksor,  

• katrani 

(peshkëve),  

• acetileni, 

• etileni, stiroli,  

• acetoni,  

• acidi klorhidrik,  

• klori, 

•  fenoli,  

• formaldehidi,  

 

• urea,  

• dialkoholi,  

• druri, 

• celuloza,  

• azbesti,  

• leshi i çelqit, 

• acidi i squfurit,  

• qumështi,  

• kafeina,  

• albuminet,  

• kreoli, 

• benzini (benzoli), etj..  
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 PVC (eng: polyvinyl chloride), është lloj i plastikës që përdoret për dyer dhe dritare. 

Ky lloj i plastikës gjithashtu përdoret për prodhimin e shisheve, paketimeve të 

ushqimeve e të tjera. Ky lloj plastike përdoret edhe për shishe që përmbajnë shampo. 

Kanë një rëndësi të veçantë sepse prodhohen nga gazi i viniklorit helmues si pasojë i 

polimeristatimit që largohet nga lënda plastike e thermuar. Në rastin e djegies se 1 [kg] 

PVC çlirohet nje sasi gazi klohridrik 0,5 [kg].8 

             

Figura 50. Mbetjet dhe simboli nga PVC (eng: polyvinyl chloride) [15] 

 

 LDPE (eng: low density polyethylene), është plastikë që shtrydhet lehtë dhe shumë 

fleksibile. Kjo plastikë nuk mund të prishet.8 

                              

Figura 51. Mbetjet dhe simboli nga LDPE (eng: low density polyethylene) [16] 
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 PP (eng: polypropylene), nuk mund të prishet dhe të lakohet lehtë. Ajo lakohet në ujë 

të nxehtë dhe përdoret ndonjëherë për paketim të ushqimeve.8 

 

                          

                   

Figura 52. Mbetjet dhe simboli nga PP (eng: polypropylene) [14] 

 

 

 PS (eng: polystyrene), përdoret për paketime ushqimore.8 

     

    

Figura 53. Mbetjet dhe simboli nga PS (eng: polystyrene) [15] 
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5.4. HAPAT E PROCESIT TË RICIKLIMIT TË MBETJEVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E 

KOSOVËS 

 

Hapat e procesit të riciklimit të mbetjeve plastike janë: 

1. Seleksionimi – Ndarja,  

2. Copëtimi, 

3. Larja dhe  

4. Shkrirja dhe Peletizimi. 

 

Ndarja dhe Seleksionimi i Mbetjeve Plastike - Ndarja e lëndëve plastike të papastra është një 

pjesë themelore e procesit të riciklimit. Kjo për shkak të llojeve të ndryshme të lëndëve 

plastike në përdorim dhe shumica e tyre nuk janë të ngjashme me njëra-tjetrën, që janë të 

lidhuara mekanikisht, kimikisht ose termikisht me njëra- tjetrën. 

Ndarja e lëndeve plastike bëhet në këto mënyra:  

 Ndarja mekanike përfshin identifikimin e karakteristikave të ndryshme të materialeve 

në kontenier nga persona me sy të stërvitur ndërkohë që kontenierët lëvizin përgjatë 

transportuesit lëvizës.  

  Metodat e ndarjes të bazuara në densitet përfshijnë rezervuaret e tretjes dhe 

hidrociklonet. 

 Ndarja me metodën optike përdoret për të ndarë copa polimeri në bazë të ngjyrës dhe 

transparencës. 

 Metodat e ndarjes së avancuar të bazuara në spektroskopi 

 

Volumet e mbetjeve janё parashikuar tё rriten vazhdimisht pёrderisa mos tё  merren veprime 

qё ta zgjidhin këtë problem. Të gjithë prodhojnë mbetje. Sasia e përgjithshme e tyre rritet çdo 

vit me 3 [%]. Parandalimi i mbetjeve do të jetë një element kyç i një politike të integruar. Masa 

të forta fillimisht nevojiten për të nxitur ripёrdorimin (reuse), zvogëlimin (reduction) dhe 

riciklimin (recycle) dhe përpunimin e mbetjeve, e cila quhet ndryshe edhe “hierarkia e 

mbetjeve”.2 
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seleksionuara me anё tё njё shiriti transportues rrёshqitёs me gjerёsi 1200 [mm]  transportohen 

drejt grirёsit tё njёanshёm.2 

Figura 57. Ndarja dhe Seleksionimi i Mbetjeve Plastike [15] 

 

Copëtimi - Reduktimi i madhësisë - Një ndër hapat më të rëndesishme të procesit të riciklimit 

është copëtimi i mbetjeve plastike para se ato të kalojnë në procesin e shkrirjes. Kjo së pari 

për faktin se plastika duke qenë me natyrë abrasive përzihet me çdo lloj çeliku. Së dyti, sepse 

plastika që do të riciklohet zakonisht përmban ndotës të llojve dhe natyrave të ndryshme. 

Për këto arsye makineria e copëtimit duhet të zgjidhet në përputhje me:  

1. Llojin e plastikës që do të copëtohet, 

2. Madhësinë e plastikës, 

3. Nëse procesi është i njomë apo i thatë,  

4. Kapacitetit të makinërisë,  

5. Lloji dhe sasia e ndotjes në skrap. 

Kjo makineri pёrdor njё rrotullues tё pёrbёrё nga hekuri me presa tё shumta si presa fikse dhe 

rrotulluese ku copёtohen materialet. Gjithashtu, makineria ka njё dhomё shkarkimi ku 

prodhon copa me pёrmasa tё pёrllogaritura ose riqarkullon materialet e llogaritur nё dhomёn 

ushqyese. Materiali copёzohet nё pjesёza me dimensione deri nё 100 [mm]. Kёto pjesёza 

nёpёrmjet nyjes sё grirёsit me diametёr 300 [mm], transportohen nё makinerinё e para-

lavazhit.2 
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 Shkrirja dhe Peletizimi 

 

Copat e plastikës hidhen në një mikser dhe nxehen deri të temperaturën e shkrirjes së materialit 

plastik. Procesi i peletizimit bëhet nëpërmjet shkrirjes dhe ekstrudimit të granulave të plastikës 

të cilat i kanë kaluar me sukses etapat e mësipërme. Fundi i pajisjes në të cilën bëhet riciklimi 

është i pajisur me disa vrima prej nga del edhe materiali plastik në formë gjatësore. Materiali 

sprucohet me ujë në momentin që del nga makineria dhe pritet nga thika rrotulluese për të 

dhënë peleta të vogla me formë ovale. 2  

 

 

Figura 62. Procesi i shkrirjes së masave plastike [18] 
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Tabela 9. Temperaturat orientuese për ekstrudimin e fletëve (me fryrje) [7] 

Termoplasti 
Zonat e cilindrit [°C] 

Vegla [°C] 
1 2 3 4 5 

Polietileni (dendësi të vogël) 120 [°C] 130 [°C] 135 [°C] 145 [°C] 140 [°C] 140 [°C] 

Polietileni (dendësi të madhe) 150 [°C] 160 [°C] 160 [°C] 170 [°C] 180 [°C] 190 [°C] 

Poipropileni 180 [°C] 190 [°C] 190 [°C] 200 [°C] 210 [°C] 210 [°C] 

Etilvinilacetati 180 [°C] 190 [°C] 195 [°C] 200 [°C] 195 [°C] 200 [°C] 

 

 

 

Figura 75. Një makinë për prodhimin e folive [7] 
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5.6. MODELIMI DHE PRODHIMI I KANISTERIT PLASTIK 3R 

 

Ndotja plastike është akumulimi i objekteve dhe mbetjeve plastike (p.sh. shishe plastike, qese, 

etj.) në tokë për mjedisin që ndikon negativisht në kafshë të egra, etj.. Plastikat që veprojnë si 

ndotës kategorizohen në mbeturina mikro dhe makro të bazuar në madhësi. Plastikat janë të 

lira dhe të qëndrueshme dhe si rezultat nivelet e prodhimit të plastikës nga njerëzit janë të 

larta. Sidoqoftë, struktura kimike e shumicës së plastikës i bën ato rezistente ndaj shumë 

proceseve natyrore të degradimit dhe si rezultat ato janë të ngadalta në degradim. Së bashku, 

këta dy faktorë kanë çuar në një rritje të lartë të ndotjes plastike në mjedis. Ndotja plastike 

mund të prek tokën, rrugët ujore dhe oqeanet. Pasi në jeten tonë reale përdorim në sasi të 

madhe shishet plastike dhe kanisterët plastik 3R paraqitet nevoja e modelimit dhe riciklimit 

në sasi te madhe. Për modelimin e kanisterit plastik 3R është përdorë programi Inventor 

Profesional 2021. 

 

 

Figura 83. Modelimi i kanisterit plastik 3R me anë të programit Inventor Professional 2021 
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Figura 85. Dimensionet e kanisterit plastik 3R 
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Janë paraqitur disa foto nga koha e realizimit të modelimit në printerin 3D (Artillery 

Sidewinder X1). 

  

  

  

Figura 89. Disa foto gjatë realzimit të modelimit në printerin 3D (Artillery Sidewinder X1) 
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Figura 90. Disa foto gjatë realzimit të modelimit në printerin 3D (Artillery Sidewinder X1) 
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Figura 91. Koha përfundimtare dhe materialin e shpenzuar në printerin 3D (Artillery Sidewinder X1) 

 

Është realizuar një model me dimensione më të vogla se në katologun (PET containers for 

Motor Oil), kjo për shkak të përshtatjes së hapësirës punuese të 3D printer dhe kohës së 

realizimit. Qëllimi i realizimit të këtij modeli është për arritjen e modelit të dizajnuar. 

 

Figura 92. Produkti final i realizuar në printerin 3D (Artillery Sidewinder X1) 
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6.  PËRFUNDIM 

 

Zhvillimi, realizimi dhe riciklimi i produkteve të ndryshme është shumë i rëndësishëm për 

ekonominë e një vendi, andaj duhet t'i kushtohet një rëndësi e veçantë. 

Në Kosovë ka një numër të konsiderueshëm të ndërmarrjeve prodhuese dhe ricikluese që 

merren me dizajnimin, prodhimin dhe riciklimin e masave plastike. 

Disa ndërmarrje në Republiken e Kosovës janë të suksesshme për prodhimin e produkteve 

plastike dhe riciklimin e tyre. Procesi i grumbullimit, klasifikimit, riciklimit, prodhimit dhe 

shpërndarjes së tyre, kryhet nga punonjësit. Klasifikimi i mbetjeve plastike bëhet në mënyrë 

maunuale nga punonjësit e ndërmarrjeve, ndërsa për realizimin e prodhimit të produkteve 

plastike bëhet me makinat e dirigjit numerik CNC.  

Produktet e dizajnuar dhe të prodhuar sipas përmasave dhe kërkesave të parashtruara i 

plotësojnë në tërësi kërkesat e parashtruara me standardin e kërkuara dhe për realizimin e 

produktit duhet të kaluar disa faza, siç janë: 

 Klasifikimi i mbetjeve plastike, 

 Transporti i mbetjeve plastike, 

 Larja e mbetjeve plastike, 

 Coptimi i mbetjeve plastike, 

 Shkririja e granulateve nga mbetjet plastike, 

 Prodhimi i produkteve plastike, 

 kontrollimi i produkteve plastike dhe  

 ambalazhimi. 

Mund të përfundojmë se mbetjet plastike të analizuar, përkatësisht masat plastike i plotësojnë 

të gjitha kushtet e parapara dhe janë të gatshme për prodhimin dhe riciklimin e produkteve 

plastike sipas kërkesave të konsumatorëve. Në këtë fushë ja vlenë të bëhen investime dhe 

zgjerime për shkak se lënda e parë (mund të jetë mbetje gjatë përpunimit ose mbetje të 

përdorura) është e sigurt në natyrë, kërkesat e produkteve (gota plastike, pijata plastike, paleta 
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plastike, shporta plastike, kanister plastik, etj..) nga plastika është e madhe në treg, si dhe ka 

profitabilitet të mëdha në kohë afatgjatë. 
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SHTOJCA 

 

Tabela-shtojca [1]. Legjenda e fjalëve dhe shprehjeve të përdorura në figurat 1, 2, 3, 6 ,7, si 

dhe në tab. 7. 

Shkurtesat Anglisht Shqip 

- Prehistory: 5000 BC Epoka parahistorike: 5000 Para 

Krishtit 

- Prehistory: 10000 BC Epoka parahistorike: 10000 

Para Krishtit 

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) (Akrylonitril butadien stireni) 

- Acetal Homopolymer Homopolimeri acetik 

- Acetal copolymer Kopolimeri acetik 

- Acrylic Akrilik 

- Al alloys Lidhjet e aluminit 

AS Alloy Steels Lidhjet e çelikut 

- Be Alloys Lidhjet e Beriliumit (Be) 

BZ Bronze Bronzi 

IIR Butyl rubber Goma butile 

CS Carbon steels Celiqet karbonike 

CI Cast irons Giza 

CEM Cement Qimento 

- Cellulose acetate Acetati i celulozës 

- Ceramics Qeramika 
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Riciklimi i plastikes nga ndërmarrja Izolimi plast SHPK: 

 

Në fillim ishte prezantimi i çdo makine dhe mundësit së çfarë mund të punohet me to. 

Gjithashtu pas përfundimit të prezantimit të makinave, u njoftova edhe me programet të cilat 

punon kompania dhe makinat që i disponojnë. Kryesisht me makinat CNC dhe shirita mbartes, 

në fillim më treguan shumë gjëra rreth funksionimit te tyre, njoftimi me pajisjet tjera, kushtet 

e punës dhe sigurisë gjatë punës. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Figura 93. Makinat për riciklimin e plastikes: a) shirti mbartës, b) makina e peletizimit, c) makina e 
larjes, d) makina e shkrirjes, e) tre cilindrat dhe f) makina e fletave PE 

 

Hapi tjetër është procesi i definimit të produkteve nga materialet plastike, p.sh.: foljet PE ose 

qeset e laminatit të cilat janë produktet kryesore për kompanin. Format, dimensionet dhe 

karakteristikat tjera bëhen sipas kërkesave dhe makinave të cilat i posedon kompania në fjalë. 
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Figura 94. Fletat (foljet) PE 

 

Hapi i tjeter është procesi i bluarjes së materialve plastike dhe njoftimi me procesin e 

bluarjes, te cilin do e shkruaj ne pika te shkurta: 

Pas përfundimit të procesit të transportimit së lëndës së parë nga shiritat përkatës deri te 

makina pastruese e cila bënë pastrimin e lëndës së parë ishte koha për procesin e coptimit të 

këtyre materialeve. 

 

Figura 95. Transportimi i lëndës së parë 
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Makina e bluarjes filloj me në shpejtësi të madhe të rrotullimit të  elementeve prerëse, të cilat 

bëjnë coptimin ose bluarjen në granulate të vogla. 

 

Figura 96. Materiali i coptuar në makinen e tharjes 

 

Procesi i shkrirjes së materailit nga makina përkatëse në temperatura të larta, varsisht nga 

dendesia e materialit mirepo afersisht sillet rreth 200 °C. Duhet të kemi kujdes shumë të madhe 

sepse makina ka temp. të larta dhe mund të marrim demtime fizike në trup. 

 

 

Figura 97. Materiali i coptuar në makinen e shkrirjes 
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Gjatë procesit të vendosjes së materialit të përpunara në një vend të caktuar, ku bëhet matja 

dhe klasifikimi i tyre. 

  

  

Figura 98. Granulatet e plastikes 

 

Gjatë printimit të fletave të ndryshme, rëndësi të madhe duhet t'i kushtohet shpejtësisë gjatë 

printimit sepse ka oferta të ndryshme të cilat duhen të dërgohen më kohë. Prandaj është mirë 

që gjatë projektimit të mos bëhen hapat e njëjtë, p.sh.: kalimin prej 1 hapi në 6 hapa, siç është 

përgatitja e një projekti bazë në të cilin duhet të vizatohet një formë të thjeshtë, etj.. Me rritjen 

e shpejtësisë së projektimit rritet profiti firmës. 

 

 




