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PËRMBLEDHJE 

Prodhimi i pastër ofron mundësi të shumta zbatimi me përfitim ekonomik 

e mjedisor në hallka të ndryshme të një linje prodhimi pijesh joalkoolike, me 

ose pa gaz. Në hallkën e shkripëzimit të ujit me anën e procesit të osmozës së 

anasjellë u vu re se cilësia e antiskalantit dhe përshtatshmëria e tij me tipin 

e membranave të osmozës lidhet ngushtë me konsumin e energjisë. 

Përdorimi i lëndës wigol 100 në vend të akiscale 7716 çoi në një rritje të 

prodhimit të ujit të shkripëzuar, si dhe në zvogëlim të konsumit të 

energjisë, të lëndës kundër çmërsit e të acidit klorhidrik (HCl 34%). Në 

hallkën e ambalazhimit e të paketimit të produktit, ndryshimi i lëndëve të 

para, si: lloji i pipetës plastike prej PET-i (polietilen-tereftalat) me të cilën 

përgatiten shishet me anën e fryrjes nën trysni, ndryshimi i filmit plastik për 

veshjen e kolive, si dhe përmirësimi i parametrave të procesit në linjën e 

gazimit të lëngjeve me CO2 dhanë këto rezultate: përdorimi i pipetave dhe i 

filmit plastik (termo folia) me cilësisë më të mirë ul skarcitetin si dhe koston 

e prodhimit. Kur linja e prodhimit funksionon në një lloj formati të vetëm 

dhe sidomos në atë më të efektshëm (formati 1,5 litër) konsumi i energjisë 

dhe i gazit karbonik janë në vlerat e tyre optimale. Optimizimi i proceseve të 

prodhimit, automatizimi i tyre, funksionimi me kapacitet të plotë dhe 

menaxhimi me efektshmëri i pajisjeve që konsumojnë pjesën më të madhe 

të energjisë (kompresorët, sistemi ftohës dhe makinat fryrëse) sigurojnë një 

rendiment të lartë të prodhimit, ulin e harxhimin e energjisë, konsumin e 

ujit etj. Duke shfrytëzuar kapacitetin maksimal të prodhimtarisë së linjave 

nëpërmjet automatizimit të proceseve teknologjike dhe mirëmbajtjes së 

pajisjeve, si dhe duke minimizuar humbjet e energjisë, arrihet një zvogëlim 

i ndjeshëm i harxhimit të energjisë për njësi produkti.  
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ABSTRACT 

Cleaner Production offers great opportunities for economically 

environmentally profitable applications at different production steps in a 
line of  nonalcoholic drinks (with or without gas). In preparation of 

desalinated water, the change of antiscalants according to type of 

membranes used in the reverse osmosis process, from akiscale 7716 to 

wigol 100, results in an increase of desalinated water production, and 

decrease consumption of power, antiscalant, and acid treatment chemicals 

(HCl 34%). In the step of production bottling and packing, the change of 

raw materials,  such as, type of PET (polyethylene terephthalate) pipettes 

used for bottle preparation, plastic film used for production packing, and 

improvement of process parameters lead to following results: use of higher 

quality pipettes and plastic film (termo folia) decreases the production waste, 

as well as unit costs. When the production line operates at only a kind of 

format, and especially at the most effective one (1,5 liter), the energy and 

carbon dioxide consumption are at their optimum values. Process 

optimization and automation,  working at full line capacity, and efficient 

management of process units, which are the greatest consumers of electric 

power (compressors, cooling system and blowing machines), turn out in a 

higher process yield, reduce power and water consumption etc. 

Consequently, energy waste is minimized and unit power consumption is 

lowered significantly.             
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1. Ç'ËSHTË PRODHIMI I PASTËR [Haxhimihali Dh., 2002] 

 

Prirjet e sotme që vihen re në rritjen e popullsisë, në industrializim 

e në konsum, kanë bërë që të krijohen mbeturina e lëndë ndotëse me një 

ritëm më të shpejtë sesa toka është në gjendje t’i absorbojë ato. Burimet 

harxhohen më shpejt sesa ato mund të ripërtërihen ose atyre të mund tu 

gjenden alternativa zëvendësimi. Komisioni i Kombeve të Bashkuara për 

Zhvillimin e Qëndrueshëm vinte në dukje më 1998 se “..detyrë 

mbizotëruese me të cilën ndeshen qeveritë është rritja në maksimum e 

ndikimit pozitiv të veprimtarive industriale në zhvillimin ekonomik dhe 

shoqëror, ndërkohë që kërkohet të ulet sa më shumë ndikimi negativ në 

mjedis i prodhimit dhe i konsumit”. 

Prodhimi i pastër (teknologjia e pastër) është pikërisht një opsion 

administrimi mjedisor që synon të pakësojë në mënyrë të dukshme 

ndikimin në mjedis të prodhimit e të konsumit. Prodhimi i pastër përfshin:  

 parandalimin e ndotjes që në burim, 

 minimizimin e rrymave të mbeturinave. 

Që të dyja alternativat e mësipërme synojnë mënjanimin e krijimit të 

ndotjes, si një strategji e preferueshme në krahasim me mënyrat e 

mëparshme për trajtimin e shkarkimeve ndotëse, pas krijimit të tyre 

(trajtimi në fund të shkarkimit, end-of-pipe treatment). 

Prodhimi i pastër kërkon: ndryshimin e mënyrës së të menduarit, 

administrim mjedisor të përgjegjshëm dhe opsione për vlerësimin e 

teknologjisë. 
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Nga “trajtimi në-fund-të gypit”1 te prodhimi i pastër. 

Ka një mospërputhje midis burimeve të kufizuara dhe nevojës për 

rritje e progres në shoqëri. Kjo mospërputhje kërkon që të rivlerësohen 

herë pas here proceset dhe mekanizmat e administrimit në biznes. Ndodh 

shpesh që prodhimi i mallrave dhe kryerja e shërbimeve të shoqërohen me 

krijimin e padëshirueshëm të materialeve mbeturina të cilat kanë ndikim të 

 

 

Ç’është Prodhimi i Pastër? 

Prodhimi i Pastër2 është zbatimi i vazhdueshëm i një strategjie 

integrale parandaluese te: proceset, produktet dhe shërbimet, me qëllim 

që të rritet efektshmëria e të zvogëlohet rreziku për njerëzit e mjedisin. 

 Në lidhje me: 

 Proceset e prodhimit: ..të ruhen lëndët e para e energjia, duke 

eliminuar lëndët e para toksike e duke pakësuar sasinë e 

toksicitetin e të gjitha shkarkimeve e të mbeturinave. 

 Produktet: ... të zvogëlohet ndikimi negativ përgjatë ciklit të 

jetës së një produkti: që nga nxjerrja e lëndës së parë e deri te 

depozitimi /trajtimi i tij i fundmë. 

 Shërbimet: ..të ndërfuten strategjitë mjedisore parandaluese 

në projektimin dhe kryerjen e shërbimeve. 

                                                 
1 Trajtim në fund të shkarkimit (në fund të gypit;  end-of-pipe treatment) do të thotë 

trajtim i rrymave të shkarkimeve në fund të procesit të prodhimit që i krijon ato, 

zakonisht në të njëjtat objekte industriale, në mënyrë që mbeturinat të sillen në kondicion 

përpara se të shkarkohen. 
2 Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) e përcakton Prodhimin e Pastër 

si “një metodë konceptuale e proceduriale për prodhimin, e cila kërkon që të gjitha fazat e 

ciklit të jetës së një produkti, ose të një procesi, të trajtohen me objektivin e parandalimit 

ose të minimizimit të rreziqeve afatshkurtra e afatgjata për njerëzit dhe mjedisin”. 
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dëmshëm në mjedis; për sasinë e rrezikun e këtyre mbeturinave bizneset 

shpeshherë nuk janë të ndërgjegjshme. 

 Nga pikëpamja historike dallohen tri faza që karakterizojnë qëndrimin 

dhe përgjegjësitë e industrisë kundrejt mjedisit. 

a) Në fillim ka pasur një periudhë të gjatë të prodhimit industrial, gjatë së 

cilës u lanë mënjanë konsideratat mjedisore. Ky kontekst ndryshoi kur 

u shfaqën shqetësime lidhur me mbrojtjen e mjedisit, si dhe kur publiku 

u bë i ndërgjegjshëm lidhur me limitet e burimeve të planetit dhe me 

efektet që ka ndikimi i veprimtarive industriale në mjedis e në cilësinë e 

jetës. Kështu, filloi të zhvillohet legjislacioni mjedisor që lidhet me këto 

shqetësime. Me këtë rast, biznesit ju desh që t’i përgjigjej kërkesave të 

reja e të rishqyrtojë sistemin e vjetër të prodhimit, i cili kishte mangësi 

në kriteret mjedisore. 

b) Në përgjigje të kërkesave të reja për mbrojtjen e mjedisit dhe për 

legjislacionin mjedisor në zhvillim, biznesi filloi t’i shlyejë vetë kostot 

mjedisore që shkaktohen nga veprimtaria e tij industriale, duke 

ndërmarrë administrimin mjedisor si dhe duke përsosur kriteret për 

trajtimin e rrymave të mbeturinave në fund të shkarkimit (në fund të 

gypit). Së pari, u synua që të ndërtoheshin një varg pajisjesh dhe 

objektesh (impiante trajtimi, inceneratorë, objekte stabilizimi e 

depozitimi etj.) me sisteme trajtimi të mbeturinave e të shkarkimeve 

industriale, që shpeshherë favorizonin kalimin e ndotësve nga një 

mjedis fizik në një tjetër dhe prandaj nuk janë kaq të efektshme nga 

pikëpamja e zvogëlimit integral të ndotjes. Këto masa sjellin një 

shpenzim ekonomik; ato nuk “shtojnë ndonjë vlerë”, hyjnë në veprim 

vetëm pasi të jetë krijuar ndotja dhe nuk e trajtojnë burimin e ndotjes. 

c) Në kohën e sotme ka filluar një qëndrim i ri, që sjell një ndryshim të 

vërtetë në mënyrën e trajtimit e të menaxhimit të problemit të ndotjes. 

Ky qëndrim bazohet në shqyrtimin e gjenerimit dhe të trajtimit të 

rrymave të mbeturinave brenda veprimtarisë së biznesit, çka kalon 

përtej kuadrit të thjeshtë e të ngushtë të legjislacionit, duke ofruar 

mundësi të reja për optimizimin dhe kursimin në biznes. Ndonëse 
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instalimet që janë thjesht korrigjuese e shtuese (për trajtimin në fund të 

gypit), nuk mund të quhen një gjë jo e domosdoshme dhe e vjetruar, 

prirja e përgjithshme është drejt prodhimit të pastër. Parandalimi është 

opsioni i parë që nevojitet të studiohet, si nga pikëpamja ekonomike, 

ashtu dhe mjedisore; ai është shumë më pak i kushtueshëm sesa 

korrigjimi. 

 
 

Figura 1. Përparësitë e politikave mjedisore 
 

                     
          

          Trajtim 
         Depozitim         
                   

   

Vlerësim 

           

 

 

Ripërdorim/Riqarkullim 

          

        

 

Mënjanim/Pakësim 

 

 

 

  

 Rendi i përparësive kur ndërmerret menaxhimi mjedisor në një biznes 

duhet të ndjekë ecurinë që tregohet në diagram (figura 1). 
 

Përparësi më të madhe ka mënjanimi/pakësimi i mbeturinave, pastaj 

vjen mundësia e ripërdorimit/riqarkullimit të mbeturinave e vetëm më pas 

- vlerësimi i mbeturinave dhe trajtimi/depozitimi i fundmë i tyre. 
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Duhet thënë se pavarësisht nga prirjet e reja drejt prodhimit të pastër që 

është konsoliduar fortë si ide, ka ende biznese që duan t’i shmangen atij, 

sepse këto biznese merren më shumë me konceptet klasike të konkurrencës 

e të prodhimtarisë, me nivelin e shitjeve etj., sesa me minimizimin e ndikimit 

dhe me rrymat e mbeturinave që ato krijojnë.  

Pengesat që mund të dalin për realizimin e programeve dhe zbatimin e 

politikave të prodhimit të pastër në veprimtarinë e bizneseve përmblidhen 

më poshtë: 

I. Menaxhimi mjedisor konsiderohet se është një barrë ekonomike dhe 

jo një mundësi për të optimizuar proceset e për zvogëluar koston. 

II. Shumë biznese nuk e kanë të organizuar e të strukturuar 

informacionin për situatën e tyre mjedisore, qoftë nga brenda subjektit 

prodhues, qoftë nga jashtë tij. 

III. Sistemet ekzistuese, tradita, rutina, puna e përditshme dhe kërkesat e 

prodhimit, të gjitha këto, i shtohen mungesës së informacionit që 

kanë shumë biznese për parandalimin dhe pakësimin e ndotjes, për 

teknologjitë e teknikat që bëjnë të mundshme parandalimin dhe 

pakësimin e ndotjes, si dhe për përparësitë e konkurrimit që krijojnë 

këto teknologji e teknika. 

IV. Ka ende pak biznese me specialistë të vetët të specializuar që merren 

me çështjet mjedisore në lidhje me proceset e tyre të prodhimit e 

organizacionale. 

V. Synimi kryesor pothuajse kurdoherë duket se është arritja e kufijve të 

shkarkimeve ose të depozitimeve të caktuara nga legjislacioni e jo të 

shkohet më tutje, aty ku pikërisht gjenden përfitime suplementare nga 

administrimi mjedisor. 

VI. Për shumë ekspertë e konsulentë mjedisorë është më e lehtë të gjejnë 

zgjidhje korrigjuese “në fund të gypit”, sesa ta kanalizojnë 

veprimtarinë drejt parandalimit e pakësimit të ndotjes që në burim e 

të merren kështu në mënyrë të thellë me proceset e tyre të prodhimit. 

VII. Kostoja integrale e administrimit mjedisor (rikuperimi, magazinimi, 

transporti, depozitimi i fundmë, taksat etj.) përgjithësisht nuk njihen 

dhe i ngarkohen padrejtësisht produktit si shpenzime të përgjithshme. 
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Më poshtë jepen disa karakteristika thelbësore të prodhimit të pastër, të 

cilat e dallojnë atë qartësisht nga “trajtimi në fund të gypit”. 

Prodhimi i pastër si një strategji integrale menaxhimi 

Prodhimi i pastër është një strategji e administrimit të biznesit që nuk 

kufizohet me qëllime specifike të rastit, por ndjek një politikë e cila merr 

parasysh tërë procesin produktiv të biznesit. Trajtimi në fund të gypit, nga 

ana tjetër, nuk merr parasysh tërë procesin e prodhimit të një biznesi, por 

vetëm efektet specifike, pa i ballafaquar ato me origjinën. 

Ndërsa mendimi mjedisor tradicional fokusohet në atë se çfarë duhet 

bërë me mbeturinat dhe me emetimet pasi ato të jenë krijuar, qëllimi i 

prodhimit të pastër është, në radhë të parë, mënjanimi i krijimit të ndotjes 

– çka shkurton shpenzimet, zvogëlon rreziqet dhe identifikon mundësi të 

reja për prodhimin. 

 

Prodhimi i pastër si një burim mundësish 

Prodhimi i pastër i optimizon proceset që zhvillohen në një kompani, ai 

përmirëson dhe lehtëson rritjen e aftësisë konkurruese të kompanisë, 

përmes përmirësimit të kushteve të punës. Trajtimi në fund të gypit, 

përkundrazi, nuk ofron mundësi të reja për biznesin, sepse i përgjigjet 

vetëm pakësimit të rrymave të mbeturinave që krijohen. Mund të thuhet, 

pra se prodhimi i pastër jep analiza, mundësi dhe një mënyrë më të 

efektshme të operimit me biznesin, kurse trajtimi në fund të gypit bazohet 

vetëm në veprime që nuk shtojnë vlera, të tilla si: investime në pajisje dhe 

objekte industriale, ose në procese trajtimi jashtë subjektit prodhues.  

 

Prodhimi i pastër si një strategji e adaptueshme 

Si një strategji e ndërfutur brenda procesit të prodhimit në mënyrë 

tërësore, prodhimi i pastër i përgjigjet automatikisht variacioneve që mund 

të prodhojë procesi i prodhimit (rritje e prodhimtarisë, shtim i përdorimit 

të disa materialeve etj.) dhe mund të zbatohet në një proces specifik ose te 
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të gjitha proceset e një biznesi, në faza të ndryshme të një procesi ose mund 

të fillojë me faza, në përputhje me nevojat dhe mundësitë e kompanisë. 

Trajtimi në fund të gypit është më pak i adaptueshëm sepse ai është 

konceptuar vetëm si një fazë suplementare e procesit të prodhimit, prandaj 

nuk mund t’i përgjigjet me kaq lehtësi ndryshimeve që hasen brenda 

procesit të prodhimit. 

 

Prodhimi i pastër dhe përfitimi ekonomik 

Zbatimi i masave praktike që ofron prodhimi i pastër çon në uljen e 
kostos së trajtimit të rrymave të shkarkimeve, ndërsa inkurajimi i masave 

edhe më të efektshme çon në zvogëlimin e konsumit të ujit, të energjisë, të 
lëndëve të para etj. Në të njëjtën kohë, optimizimi i proceseve të prodhimit 

që ofron prodhimi i pastër, mund të çojë në rritje të prodhimtarisë së 
biznesit3, për shkak, p. sh., të kursimit të kohës, e cila mund të ri-

investohet në të njëjtin proces. Trajtimi “në fund të gypit” nuk parashikon 

ndonjë shkurtim të kostos për biznesin në tërësi, ndërsa, përkundrazi, ai 
nënkupton një kosto shtesë, që është konstante e që rritet me rritjen e 
prodhimit, ose si pasojë e çdo rregulli të ri që mund të dalë. 

 

Prodhimi i pastër dhe përfitimi mjedisor 

Prodhimi i pastër është një opsion më pozitiv për mjedisin, pikërisht 

sepse ai parandalon krijimin e ndotjes dhe bën që të ketë një përdorim më 
të efektshëm të burimeve. Trajtimi në fund të gypit është gjithashtu një 

opsion që zvogëlon trysninë e ndotësve mbi mjedisin pritës, megjithatë ai 

vepron vetëm pasi ndotja të jetë krijuar e nuk sjell përdorim më të 

efektshëm të ujit, energjisë, lëndëve të para etj. 

 

                                                 
3 Kombinimi i përdorimit më të efektshëm të burimeve, së bashku me rritjen e 

prodhimtarisë quhet eko-efektshmëri. 
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Prodhimi i pastër si një politikë integrale e përfshirjes 

Prodhimi i pastër përmirëson e optimizon strukturën e punës dhe 

nivelin e zhvillimit teknik në një biznes. Për më tepër, ai është një strategji 

që është adoptuar nga e gjithë fuqia punëtore e kompanisë, që nga operatori 

i makinerive deri te drejtori menaxhues, si edhe përfshin një proces 

paraprak të kualifikimit e të ndërgjegjësimit, çka pasqyrohet në praktika më 

të mira mjedisore e të prodhimit. 

 Trajtimi në fund të gypit përfshin veprime të ndërgjegjshme të drejtorit 

të kompanisë, i cili propozon masat, si dhe të specialistit, i cili i zbaton ato, 

por nuk nxit veprime të përgjegjshme e me përfitime që rrjedhin nga 

përfshirja e të gjithë fuqisë punëtore. 

  

Prodhimi i pastër dhe imazhi i kompanisë 

 Çdo strategji që përfshin kritere mjedisore është me dobi për imazhin e 

sotëm të kompanisë. Prodhimi i pastër dhe trajtimi i rrymave të 

mbeturinave janë në pajtueshmëri me këtë kërkesë, sepse tendenca e sotme 

tregon se parandalimi është më mirë se korrigjimi, si në pikëpamje 

mjedisore, ashtu edhe ekonomike. Parandalimi i ndotjes është kështu 

opsioni më i mirë për imazhin e kompanisë në një biznes.  

 Diagrami i mëposhtëm (figura 2) specifikon qartë veprimet që nevojiten 

për të nxitur prodhimin e pastër në një veprimtari biznesi. 

 

Në Shqipëri, Prodhimi i pastër ende nuk është trajtuar, ndonëse ka një 

nevojë të madhe për të, si edhe ekziston në vend një bazë e gjerë për futjen 

dhe zbatimin e programeve të prodhimeve të pastra e të minimizimit të 

mbeturinave. Arsyet për këtë janë se shumica e bizneseve dhe e 

ndërmarrjeve industriale zbatojnë teknologji që karakterizohen nga 

konsumi i lartë i lëndëve të para, i energjisë e i forcës së punës, si dhe, nga 

ana tjetër, nga shkarkime të larta të lëndëve të patrajtuara. 

Pengesat kryesore për futjen e PP lidhen me kontekstin social-

ekonomik gjatë periudhës së tranzicionit, me mungesën e kapaciteteve të 

veta të vendit e të bizneseve, me detyrimin e pamjaftueshëm të zbatimi të 
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ligjit, me gjendjen e paqëndrueshme financiare të shumicës së 

ndërmarrjeve, me tregun ende pak të zhvilluar të kapitaleve dhe me 

mungesën e përgjithshme të informacionit e të ndërgjegjësimit për efektet 

potenciale të PP.  

 

Figura 2. Parandalimi i ndotjes dhe pakësimi që në burim 
            

PARANDALIMI I INTEGRUAR I NDOTJES 
 

 

 

   Pakësim që në burim  Riqarkullim që në burim Riqarkullim nga jashtë         Rikuperim
              

 
 

Riprojektim    Riprojektim 
  produkt     procesi 

    Praktika të mira        Zëvendësim     Ndryshime 

ekonomike            materialesh   të teknologjisë 
                      

 

Plani Kombëtar i Veprimit në Mjedis (i Përtëritur) i miratuar nga 

Qeveria në janar 2002, parashikonte krijimin e një Qendre Kombëtare të 

Prodhimit të Pastër.  

  

 Në mbështetje të nismave për prodhimin e pastër në Shqipëri është 

përfshirë edhe ECAT-Tirana (Environmental Centre for Administration & 

Technology). ECAT-Tirana  u krijua në tetor 1995 me mbështetjen 

logjistike dhe financiare të Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit 

Evropian për Mjedisin, Ministrisë Gjermane të Bujqësisë, Ruajtjes së 

Natyrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së 
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Shëndetësisë të Shqipërisë. Në vitin 1997 ECAT-Tirana në bazë të 

dokumentit fillestar të nënshkruar nga partnerët dhe vendimit të marrë nga 

bordi u regjistrua si organizatë jo-fitimprurëse. ECAT-Tirana menaxhohet 

dhe mbikëqyret nga Bordi Drejtues i përbërë nga përfaqësues të të gjithë 

partnerëve të lartpërmendur. Kryetari i Bordit Drejtues së ECAT është 

aktualisht Ministri i Mjedisit. Me vendim të Këshillit të Ministrave (Gusht 

2003) Qendra shërben si këshillues dhe organ konsultativ për Ministrinë e 

Mjedisit të Shqipërisë. Që nga viti 2000 ECAT-Tirana ka zhvilluar një varg 

veprimtarish, si: 

 1-2000-2003  UNEP Media Tour in Balkan Countries. 

 2-Workshop “Managing Waste Improving Quality of Life” 

 3-Costal Zone Diagnostic and Budget of Pollutants (2004) 

 4-Workshope në lidhje me Prodhimin e Pastër (2010-2011) 



23 

 

 

2. STRATEGJITË E PRODHIMIT TË PASTËR 

 
 

 

Më poshtë do të kemi një zbërthim në detaje të çështjeve që përfshihen 

në strategjitë e prodhimit të pastër [Beverly Thorpe, 2009]. 

 

2.1-Fushata e Prodhimit të Pastër ka në fokus substancat e rrezikshme. 

 

Prodhimi i Pastër është çdo praktikë e cila eliminon që në burim 

përdorimin ose formimin e substancave të rrezikshme, përmes ndryshimit 

të produktit ose riprojektimit të proceseve, duke parandaluar në këtë 

mënyrë çlirimin e substancave të rrezikshme në mjedis nëpërmjet të gjitha 

rrugëve, direkt ose indirekt. 

 

2.2 -Parimet kryesore dhe elementët e plotë të konceptit të Prodhimit 

të Pastër. 

 

Prodhimi i Pastër në formën e tij të plotë përbëhet nga këto 4 parime 

bazë: 

 

1- Parimi paraprak. Parimi paraprak ka të bëjë me kryerjen e veprimit 

sa më shpejt që të jetë e mundur duke shmangur dëmtimin e mjedisit para 

se kjo të ndodhë, duke pranuar që janë të limituara dhe të paqarta njohuritë 

shkencore. Me fjalë të tjera në qoftë se , pas informatave dhe vlerësimeve 

shkencore që janë në dispozicion, ekzistojnë mundësitë të efekti negativ në 

mjedis, masat duhet të miratohen pavarësisht paqartësive shkencore. P.sh.  

nëse një kompani kërkon të bëjë shkarkime kimikatesh të paprovuara 

duhet të marrë informacion dhe të demonstrojë sigurinë e këtij shkarkimi, 

para se të kërkojë nga rregullatorët dhe komuniteti përreth të vërtetojnë që 

shkarkimi është i dëmshëm. 
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2-Parimi parandalues. Ky parim lidhet me atë që është më efektive të 

parandalosh dëmtimin e mjedisit se sa të përpiqesh për ta menaxhuar ose 

“shëruar” atë. Parandalimi përfshin përdorimin e kimikateve të sigurta dhe 

eliminimin e kimikateve të rrezikshme, duke përfshirë dhe zëvendësimin 

me efektivitet të tyre. Aty ku kimikatet toksike janë përdorur aktualisht 

janë eliminuar derdhjet dhe janë marrë masa për evakuimin e banorëve 

duke kërkuar gjithashtu implementimin e alternativave të sigurta.  

 

3- Parimi i pjesëmarrjes së shoqërisë. Qasja e publikut në informacion 

lidhet me njoftimet mbi emetimet dhe kimikatet e rrezikshme në objektet e 

prodhimit, sasitë dhe llojet e kimikateve dhe materialeve të përdorura në 

proceset e prodhimit dhe përbërësit kimik të produkteve në mënyrë që të 

lëvizet në drejtim të alternativave më të sigurta duke shpejtuar adoptimin e 

prodhimit të pastër. 

 

4-Parimi holistik (tërësor). Prodhimi i pastër është një qasje e integruar 

e prodhimit, duke kërkuar vazhdimisht se çfarë ndodh gjatë gjithë ciklit të 

jetës së kimikatit ose të produktit. Është e nevojshme të mendojmë mbi 

temin e sistemeve të integruara, në funksion të botës ku jetojmë. 

Përndryshe, duke u përpjekur për të zgjidhur problemet e vjetra  mund të 

krijohen probleme të reja, të tilla si ndryshimet në procesin e prodhimit për 

të ndaluar shkarkimin e drejtpërdrejtë të kimikateve të rrezikshme në 

ujërat e shkarkimit, duke e përcjellë atë në një impiant të trajtimit të 

ujërave të shkarkimit i cili nuk është në gjendje të trajtojë në mënyrë 

adekuate shumë kimikate aty ku ato janë transferuar thjesht në formën e 

llumit, duke krijuar kështu një rrjedhje të re të mbeturinave të rrezikshme. 

 

Elementët kryesorë të cilët e bëjnë një proces të prodhimit të “pastër” 

për sa i përket substancave të rrezikshme janë : 
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1- Përdorimi i kimikateve jo të  rrezikshme në proceset e prodhimit. 

2-Zbatimi i qasjes parandaluese për substancat dhe materialet e 

përzgjedhura gjatë projektimit të produktit. 

3-Ka një qasje holistike në ciklin jetësor të produktit se sa kimikate dhe 

materiale janë nxjerrë apo sintetizuar, çfarë ndodh me kimikatet në 

procesin e prodhimit të produktit, duke përfshirë dhe formimin e 

substancave të reja të rrezikshme dhe fatin e këtyre kimikateve në mjedis 

në fund të jetës së produktit. 

4-Duke vlerësuar gjithashtu në radhë të parë nevojën e kimikateve në 

produkt si p.sh. 

5- Projektimi i produkteve për të pasur zero çlirimin e substancave të 

rrezikshme gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre nga përpunimi i lëndëve të 

para deri në ripërdorimin , riciklimin apo asgjësimin e tyre. P.sh përdorimi 

i tubave dhe kabllove elektrikë PVC mund të perceptohet se ka pak ndikim 

negative gjatë përdorimit por nga perspektiva e ciklit të jetës ajo gjeneron 

emetime kancerogjene, kimikate toksike duke përfshirë dioksinat gjatë 

fazave të caktuara të prodhimit të polimerit PVC si dhe dioksinat gjatë 

procesit të djegies apo incenerimit të produktit. Për  më tepër aditivët e 

përdorur në disa aplikime të PVC të tilla si ftalatet dhe metalet e rënda si 

plumbi, krijojnë  rrezikshmëri gjatë ciklit të jetës së tyre si gjatë prodhimit, 

përdorimit ose riciklimit . 

Elementë të tjerë të cilët nuk lidhen drejtpërdrejtë me kimikate të 

rrezikshme në aspektin e prodhimit të pastër, por janë elementë të plotë të 

sistemit të prodhimit të pastër vijojnë si më poshtë: 

1-Efikasiteti i energjisë duke synuar 100% energji të rinovueshme. 

2-Ruajtja e ujit dhe lëndëve të tjera të para. 

3-Riqarkullim i mbeturinave ekologjikisht të sigurta dhe materialeve në 

procesin e prodhimit. 

4-Mbrojta e shumëllojshmërisë sociale dhe biologjike. 
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2.3- Mënyra e arritjes të Prodhimit të Pastër nga kompanitë. 

 

Kompanitë mund të arrijnë prodhimin e pastër nga:  

-Njohja e të gjitha kimikateve të përdorura dhe të sasive të tyre në 

sistemin e prodhimit duke bërë një audit gjithëpërfshirës të materialeve. 

-Vlerësimi i rrezikut të çdo kimikati dhe materiali për të siguruar një 

informacion për shkarkimet e të gjitha substancave të rrezikshme të cilat 

janë të disponueshme publikisht. 

-Prioritizimi për eliminimin e të gjitha substancave të rrezikshme 

përmes zëvendësimit me kimikate të sigurta në proces ose nëpërmjet 

riprojektimit të produktit. 

-Krijimi i objektivave dhe përcaktimi i afateve për eliminimin e plotë të 

kimikateve të rrezikshme të përdorshme aktualisht, atyre toksike dhe 

planet e eliminimit të tyre. 

-Bërja e një plani përmbledhës në dispozicion të publikut në formën e 

një harte progresi për arritjen e objektivave. Të gjitha hapat për një 

prodhim të pastër mund të paraqiten me anën e diagramit të mëposhtëm, 

ku fokusi i shkarkimeve zero dhe i eliminimit të substancave të rrezikshme 

është përqendruar në dy hapat e parë – Prodhim i pastër dhe Produkti i 

pastër. 
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  Konsum i qëndrueshëm → 

  Adoptimi i parimeve parandaluese→  

  E drejta e publikut për informim dhe pjesëmarrje→ 

 

Figura 3. Hallkat drejt një ekonomie të qëndrueshme. 
 

Këto janë blloqe ndërtimi të nevojshme për një ekonomi të 

qëndrueshme ne formën e një qarku të mbyllur ku të gjitha materialet 

ripërdoren dhe riciklohen në mënyrë të sigurt për një bioshoqëri ku 

mbrojtjes ekologjike dhe ekonomisë i është dhënë e njëjta peshë dhe që 

janë plotësisht të integruara. 
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2.4. Prodhimi i pastër dhe teknologjitë më të mira të disponueshme. 

 
Zakonisht Prodhimi i pastër nuk është i njëjtë me Teknologjitë më të mira 

të disponueshme - Best Available Technology (BATs), siç përdoret në 

kontekstin legjislativ. Për shembull, termi "Best Available Technology" i 

cili përdoret për parandalimin e integruar dhe direktivat e kontrollit të BE-

së (duke vendosur referenca sektoriale për lejet e industrisë në BE) i 

referohet atyre masave teknike të cilat kërkojnë nivele të shkarkimit të 

mbeturinave të tilla që të plotësojnë nivelet e lejueshme të ndotjes dhe 

standardet e cilësisë mjedisore të vendosura nga rregullatorët. BAT ka qenë 

e lidhur ngushtë, edhe pse jo në mënyrë eksplicite, me teknologjitë në fund 

të tubit i cili shpesh shkakton kosto shtesë të prodhimit, dhe një 

transformim tërësor ose të pjesshme të shumë ndotësve nga një gjendje në 

një tjetër (p.sh ujërat e ndotura në llumra). BAT shpesh është interpretuar 

duke marrë parasysh koston ekonomike të teknologjive dhe 

përshtatshmërinë praktike të masave të caktuara për kufizimin e 

emetimeve, dhe për këtë arsye ajo është referuar disa herë si "Best 

Available Technology Not Exceeding Excessive Cost" (Teknologjitë më të 

mira të disponueshme jo me kosto të lartë), sepse ajo mbështetet në kostot 

efektive dhe në teknikat e disponueshme të kontrollit të emetimeve, por 

përdorimi i BAT për substanca shumë të rrezikshme nuk do të garantojë 

shkarkime zero. Prioriteti i saj nuk është nevoja e riformulimit të procesit 

për të eliminuar substancat e rrezikshme, por fokusi i saj është llogaritja e 

proceseve për të përmbushur limitet e emetimit të përcaktuara nga ligjet e 

vendit përkatës. Në këtë mënyrë ajo është më shpesh një teknikë kontrolli 

e ndotjes se sa një qasje për parandalimin e ndotjes në lidhje me kimikatet e 

rrezikshme të përdorura. 

 

2.5. Prodhimi i pastër dhe parandalimi i ndotjes apo pakësimi që në 

burim. 

 
 Më 1980 u kthye vëmendja në mënyrën se si emetimet e rrezikshme 

dhe mbeturinat mund të parandalohen përpara se ato të krijohen. Në 1990 
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në nismën për mbrojtjen e mjedisit në SHBA (Agjencia për Mbrojtjen e 

Mjedisit - EPA), e cila u krijua për parandalimin e ndotjes, të njohur 

gjithashtu edhe si pakësim që në burim, dhe duke pasur në thelb politikat 

mjedisore vihej në dukje se: "Mundësitë e pakësimit që në burim shpesh 

nuk realizohen me rregulloret ekzistuese dhe janë resurset industriale ato 

të cilat kërkojnë që fokusimi të përqendrohet në trajtimin dhe asgjësimin 

në vend, kundrejt pakësimit që në burim. Rregullatorët ekzistuese nuk 

theksojnë menaxhimin e ndotësve dhe bizneset kanë nevojë për një 

informacion dhe asistencë teknike në mënyrë që të kapërcehen barrierat 

institucionale, për adoptimin e praktikave të pakësimit që në burim". 

 

 Veprimi për parandalimin e ndotjes në SHBA (1990) e ka përkufizuar 

qartë definicionin për parandalimin e ndotjes: Parandalimi i ndotjes ose 

pakësimi që në burim është çdo praktikë me të cilën zvogëlohet sasia e çdo 

lloji substance të rrezikshme, ndotësish ose kalimi i mbeturinave të 

kontaminuara në mjedis (duke përfshirë dhe emetimet e pakontrolluara) 

para riciklimit, trajtimit ose depozitimit të mbeturinave. Pakësimi që në 

burim përfshin pajisjet ose teknologjitë e modifikuara, proceset ose 

proceduarat e modifikuara, riformulimin ose riprojektimin e produkteve, 

zëvendësimin e lëndëve të para dhe të kimikateve të rrezikshme, 

përmirësimin e mirëmbajtjes, trajnimin dhe inventarizimin. 

 

 Në Aktin e parandalimit të ndotjes të vitit 1990 gjithashtu 

parashikoheshin udhëzime për EPA-n për të ndërtuar infrastrukturën e 

nevojshme në mbështetjen e politikave të reja dhe  në zhvillimin e 

strategjive të parandalimit të ndotjes, për të krijuar një program të granteve 

dhe për mbledhur të dhëna në lidhje me pakësimin e emetimit të 

kimikateve toksike. 
 

 A ka ndryshim ndërmjet pakësimit që në burim dhe prodhimit të 

pastër? Pakësimi që në burim mund të rezultojë në eliminimin e një 

kimikati të rrezikshëm nëpërmjet zëvendësimit ose riformulimit të 

produkteve ose thjesht mund të rezultojë në përdorimin e tij për pakësimin 
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e emetimeve nëpërmjet mirëmbajtjes ose riciklimit. P.sh., përdorimi i 

perkloretinelit (PCE) si një tretës i zakonshëm i pastrimit kimik në të thatë 

është kancerogjen dhe është një substancë e qëndrueshme toksike. Ai është 

vlerësuar se ka ndotur 1 në 10 puse publike të pijshme në Kaliforni. Njëra 

nga teknikat e parandalimit të ndotjes gjatë përdorimit të PCE-së 

mbështetet në riciklimin e makinave në dyqanet e pastrimit në të thatë për 

të pakësuar konsumin e PCE-së, dhe duke pakësuar kështu krijimin e 

llumit të ndotur me PCE dhe emetimet e pakontrolluara të tij. Megjithatë, 

kjo masë nuk e eliminon përdorimin e PCE-së i cili është edhe qëllim i 

prodhimit të pastër. Teknika të tjera, siç janë pastrimi i lagësht ose pastrimi 

në të thatë duke përdorur një kimikat më pak të rrezikshëm, si p.sh. dioksid 

karboni janë vlerësuar si më të përshtatshme dhe si zëvendësues më pak të 

rrezikshëm. Në janar të vitit 2007 shteti i Kalifornisë njoftoi se përdorimi i 

PCE-së në këtë shtet do të ndalohet më 2023, duke eliminuar kështu 

përdorimin e këtij kimikati dhe avancimin e prodhimit të pastër në 

industrinë e pastrimit të rrobave. 
 

2.6. Prodhimi i pastër dhe kimia e gjelbër. 
 

 Kimia e gjelbër është një mjet i rëndësishëm për arritjen e prodhimit të 

pastër me qëllim pakësimin e emetimeve të rrezikshme. Kimia e gjelbër 

është projektimi i produkteve dhe proceseve kimike, të cilat pakësojnë ose 

eliminojnë përdorimin ose gjenerimin e substancave të rrezikshme. Kimia e 

gjelbër zbatohet gjatë ciklit kimik të jetës, duke përfshirë projektimin, 

prodhimin dhe përdorimin e produkteve kimike. Kompanitë pararojë tani 

janë duke eliminuar nga proceset e tyre të prodhimit kimikatet "me 

rrezikshmëri të lartë" duke gjetur dhe duke përdorur kimikate të sigurta të 

cilat janë tashmë gati për konsum. Rritja e konsumit dhe rritja e kërkesës 

për produkte të cilat përmbajnë ose janë prodhuar duke përdorur kimikate 

të sigurta është rritur, duke bërë që kimia e gjelbër dhe praktikat e 

inxhinienerisë së gjelbër të tregojnë një potencial në rritje për kompanitë të 

cilat përdorin kimikate jo të rrezikshme në proceset e tyre të prodhimit. 

Megjithatë dhe përfshirja e kimisë së gjelbër në kurset universitare të 
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kimisë e ka ngritur në një nivel të mirë hulumtimin dhe kërkimin shkencor 

i cili nevojitet për të çuar përpara zhvillimin e kimisë së gjelbër. 

 

 Si shembull në këtë drejtim mund të sillen Tekstilet Climatex. 

Kompanitë janë duke krijuar produkte të sigurta të cilat mund të riciklohen 

ose të kompostohen në fund të jetës, dhe që janë prodhuar në mënyrë të 

pastër, nëpërmjet proceseve prodhimi jo-toksike. Kështu, McDonough 

Braungart Design Consultancy ka projektuar një pëlhurë për mobiliet e cila 

mund të kompostohet pasi të hiqet nga kolltukët ose divanet dhe të 

dekompozohet në derivate jo toksike. Kjo pëlhurë është prodhuar nga 

hithra, një bimë e ngjashme me lirin, e cila u gjet si një alternative e 

shkëlqyer e poliestereve. Ngjyruesit dhe substancat kimike të cilat janë 

përdorur në proceset e prodhimit, nuk përmbajnë substanca toksike. Për të 

prodhuar këtë pëlhurë me kimikate tërësisht jo të dëmshme, prodhuesi 

kërkoi nga 60 kompani të ndryshme kimike për tu furnizuar me kimikate 

të sigurta (kimikate të cilat nuk janë mutagjenike, kancerogjene, 

komponime bioakumulative, toksina të vazhdueshme, metale të rënda apo 

endokrine). Kompania kimike Ciba Geygy duke kontrolluar bazën e të 

dhënave të mbi 8000 kimikateve gjeti se vetëm 38 prej tyre përmbushnin 

kriteret e caktuara. Pëlhura u prodhua duke zgjedhur nëpërmjet këtyre 38 

kimikateve jo të dëmshëm. Regjistruesit të cilët testuan shkarkimet e ujit 

nga impianti i prodhimit vërtetuan se uji që shkarkohej nga fabrika ishte po 

aq i pastër sa edhe uji hyrës. McDonough dhe Braungart Design 

Consultancy besojnë se të gjitha materialet dhe produktet duhen të jenë të 

projektuara në këtë lloj sistemi dhe ata e cilësuan këtë term si revolucioni i 

ardhshëm industrial, ku industria duhet të modelohet sipas proceseve 

natyrore. Pëlhura është tani në dispozicion të linjës Climatex dhe ka fituar 

shumë çmime.  
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2.7. Çfarë nuk është prodhim i pastër? 

 
 Duke u përpjekur për të menaxhuar kontrollin e ndotësve ende nuk 

është zgjidhur problemi i shkarkimeve kimike të rrezikshme, emetimeve 

dhe humbjeve të pakontrolluara. 

 

 Kontrolli i ndotjes në fund të tubit nuk është parandalimi i ndotjes që 

në burim. Kontrollet kryhen në filtrat dhe skruberat të cilët janë instaluar 

në proceset prodhuese, në sistemet e depozitimit të kimikateve të 

rrezikshme të përqendruara ose me anën e trajtimit kimik fizik ose 

biologjik për ndryshimin e gjendjes fizike të rrjedhësve të rrezikshëm. 

P.sh., shkarkimet e kimikateve te rrezikshme në sistemin e kanalizimeve 

për trajtim të mëtejshëm në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza 

komunale shpesh do të sjellë një përqendrim më të madh të kimikateve të 

rrezikshme në llumin e kanalizimeve dhe nuk bën degradimin e tyre; kjo 

për arsye se këto impiante të trajtimit të ujërave të zeza janë të projektuar 

për të trajtuar vetëm, mbeturinat organike dhe biologjike dhe jo kimikatet 

e rrezikshme. Në fakt, shumë substanca të rrezikshme nuk mund të 

degradohen me këto lloj procesesh. Gropat septike të llumrave janë 

gjithashtu të kontaminuara dhe zakonisht dërgohen në vendmbulime ose 

digjen. Kur llumrat digjen prania e shumë kimikateve të rrezikshme mund 

të rezultojë me çlirime shtesë të ndotësve në ajër ose në grimcat e hirit. Kjo 

mund të shkaktojë edhe gjenerimin e substancave të reja të rrezikshme, siç 

janë dioksinat e halogjenuara dhe furanet, si dhe praninë e bromureve dhe 

klorureve në mbetje. Në mënyrë të ngjashme, metalet e rënda në rrymat e 

mbeturinave mund të shndërrohen në forma më të rrezikshme. Shpesh 

llumrat e ujërave të zeza janë përdorur në ferma ose në pyje, pa kryer 

ndonjë testim të plotë të të gjithë kontaminuesve të cilët janë të pranishëm 

në llum dhe që mund të shkaktojnë akumulimin e ndotësve në mjedis. 

 

 Masat që synojnë pakësimin e sasisë së kimikateve, si rezultat i rrjedhjes 

së pakontrolluar nga avullimi ose përqendrimi, janë masa kontrolli në fund 

të gypit, ndaj nuk mund të bëjnë asgjë për të pakësuar çlirimin e 
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substancave të rrezikshme. P.sh., pellgjet e mëdha të avullimit janë 

përdorur shumë herë në industrinë kimike për të koncentruar ujërat e 

ndotura dhe llumrat e ngurta dhe për t'i depozituar ato për një kohë të 

caktuar dhe pastaj bëhej transferimi i tyre në inceneratorët e mbeturinave 

ose në vend-mbulime. Shumë kimikate të rrezikshme në ujërat e zeza 

mund të avullojnë në ajër ose mund të përqendrohen në llum, ndërsa 

incinerimi i ndonjë kimikati të kloruar në llum mund të gjenerojë dioksina 

dhe ndotës të tjerë të ajrit gjatë emetimeve të hirit. 

 

 Riciklimi i nënprodukteve të rrezikshme kimike dhe i mbeturinave të 

rrezikshme nuk është prodhim i pastër. Nga njëra anë gjetja e një tregu për 

mbetjet e rrezikshme mund të jetë më me efekt sesa përdorimi i resurseve 

të quajtura "ekologji industriale" e cila thjesht i zhvendos ndotësit nga një 

sistem prodhimi në një tjetër i cili në fund të fundit do të gjenerojë 

mbeturinat e veta të rrezikshme. P.sh., prodhimi i hidroksidit te natriumit i 

cili është kimikati më i zakonshëm që përdoret te sapunët, plehrat kimike, 

pulpa e letrës, prodhimi i qelqit etj., mund të sintetizohet nëpërmjet një 

procesi i cili gjeneron klorin si nënprodukte të tij. Klori mund të përdoret 

për të prodhuar kimikate të kloruara, duke përfshirë tretësit dhe 

monomerin e klorurit të vinilit i cili përdoret në prodhimin e PVC-së. 

Zgjerimi i industrisë të prodhimit të PVC-së në Azinë Juglindore ka 

përshkallëzuar edhe përdorimin e kimikateve shumë toksike si edhe 

gjenerimin e mbeturinave të ndotura të cilat përmbajnë substanca të 

rrezikshme, por që paraqitet si një shembull i përdorimit me efikasitet të 

mbetjeve të klorit. 
 

2.8. Zbatimi i prodhimit të pastër në praktikë. 

 
 Nuk ka më asnjë nevojë për të provuar se PP mund të përmirësojë 

performancën e firmave dhe të projekteve në Azi. Tani është nevoja për të 

përkthyer dhe përshtatur këtë fakt në politikat dhe projektet të cilat 

përputhen me objektivat e ekonomive dhe të grupeve të interesit. 
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 Shumë instrumente, politika dhe vite eksperience tashmë kanë 

dëshmuar se proceset e pastra apo më pak të rrezikshme mund të 

adoptohen brenda çdo sektori industrial. Më 1994 UNIDO dhe UNEP 

themeluan bashkërisht Qendrën Kombëtare të prodhimit të Pastër (NCPC) 

për të rritur konkurrencën dhe kapacitetet prodhuese të industrisë. Janë 

themeluar organizata të panumërta, programe bilaterale dhe banka të cilat 

ofrojnë ndihmë teknike, strategjike dhe financiare. Ekzistojnë shumë 

ekspertiza për të ndihmuar kompanitë në mënyrë që të eliminojnë dhe të 

pakësojnë kimikatet e tyre të rrezikshme. Fatkeqësisht shumë ndërmarrje 

të vogla dhe të mesme janë të painformuara për këtë ekspertizë dhe 

shkurtimin e kostove që dalin prej saj, pavarësisht faktit se shumica e 

studimeve tregojnë raste të suksesshme të zbatimit të këtyre ekspertizave 

për Ndërmarrjet e Vogla e të Mesme (SME). Pa një kërkesë të detyrueshme 

për kompanitë për të paraqitur planet e tyre për zvogëlimin e përdorimit të 

lëndëve toksike dhe pa aksesin publik në informacion rreth këtyre 

kompanive të cilat emetojnë lëndë të rrezikshme, si edhe pa përmirësimin e 

legjislacionit për të bërë që mbeturinat dhe emetimet e rrezikshme të kenë 

një kosto shumë të lartë për tu injoruar, fabrikat do të vazhdojnë të ndotin. 

 

2.9 Fushatat dhe pikat e veprimit. 
 

1) Të sigurohet që qeveria të angazhohet për të adoptuar legjislacionin që 

kërkon si qëllim final minimizimin e shkarkimeve, emetimeve dhe të 

humbjeve të kimikateve të rrezikshme e të mbeturinave nëpërmjet 

strategjive të prodhimit të pastër, d.m.th. marrjen e masave që në burim 

dhe jo kontrollin në fund të gypit. 

2) Sigurimi që qeveria ka inkorporuar parimet parandaluese dhe aksesin e 

publikut në informacion, në lidhje me shkarkimet industriale, brenda 

politikave të caktuara dhe brenda rregullave mjedisore. 

3) Të sigurohet që industritë të jenë të vetëdijshme dhe kanë akses, 

ndihmë teknike, mbështetje politike për teknikat e prodhimit të pastër 

në lidhje me pakësimin e lëndëve toksike. Kjo mund të bëhet 
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nëpërmjet një agjencie e cila mund të trajnojë SME-të dhe industritë e 

tjera për të bërë audite. 

4) Të bëhen kontrolle mbi planet e shkurtimit të përdorimit të lëndëve 

toksike dhe kjo të jetë një kërkesë e detyrueshme për të gjitha 

kompanitë. 

5) Sigurimi për një akses publik në informacion në lidhje me emetimet e 

rrezikshme dhe një përmbledhje e gjithë planeve të pakësimit të këtyre 

lëndëve në mënyrë, që të arrihet që avancim drejt shkarkimit. 

6) Sigurimi i një legjislacioni mjedisor i cili bën që mbetjet toksike dhe 

emetimet të jenë shumë të kushtueshme për një kompani në mënyrë që 

ajo të mund t'i injorojë ato. 
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3. FINANCIMI I INVESTIMEVE PËR PRODHIMIN E PASTËR: 

PËRVOJAT E UNEP-it [Chandak S., et al, 2002] 

 
 

Për të trajtuar kufizimet lidhur me investimin financiar që lidhet me 

zbatimin e prodhimit të pastër, në shkallë ndërkombëtare janë ndërmarrë 

projekte e studime të shumta, veçanërisht në kuadrin e Programit të 

Kombeve të bashkuara për Mjedisin (UNEP) (Huhtala&Ciccozzi, 2003).  

Prodhimi i pastër  mund të jetë një biznes i mirë. Për të shqyrtuar 

kufizimet në lidhje me investimet për PP (prodhimi i pastër) dhe për të 

kërkuar mënyra për t'i kapërcyer ato, Programi i Kombeve të Bashkuara 

për Mjedisin, sektori i Teknologjisë, Industrisë dhe Ekonomisë 

(UNEP/DTIE) ka zbatuar që nga viti 1999 projektin “Strategjitë dhe 

mekanizmat për nxitjen e investimeve të prodhimit të pastër për vendet në 

zhvillim”. Projekti është paraqitur në fund të Shkurtit 2003. 

 

 Përmes testimit dhe përshtatjes në terren si dhe në partneritet me 

ekspertë të vendeve të industrializuar u përgatit një varg udhëzuesish, 

listash kontrolluese dhe paketash trajnuese. Më se 3000 persona ndoqën 

kurse të shpërndara nga institucionet kombëtare në 5 vende në të cilat u 

krye demonstrimi. Projekti kontribuoi gjithashtu në krijimin e një qasjeje 

parandaluese, në menaxhimin me efikasitet të burimeve, rritjes së 

ndërgjegjësimit si pjesë e aktiviteteve trajnuese nga disa institucione 

financiare të zhvilluara dhe Iniciativës Financiare të UNEP-it. 

 

 Propozimet për projektet e reja të financimit janë bërë në disa seminare 

për bankat dhe donatorët në vitin 2002. Veç çështjes kryesore të financimit 

Gazeta e Prodhimit të Pastër (botuar në mars të 2003) ka  publikuar artikuj 

profesionalë mbi lidhjet midis financimit të PP dhe kontabilitetit. 
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 Edhe pse aktivitetet e projekteve demonstruese janë fokusuar në pesë 

vende të Afrikës, Azisë dhe Amerikës Qendrore, rezultatet, konkluzionet 

dhe rekomandimet janë me rëndësi të drejtpërdrejtë si për vendet në 

zhvillim ashtu dhe ekonomitë në tranzicion. Integrimi i strategjive 

parandaluese dhe vendimi për të investuar në procese  mbetet një  sfidë e 

vështirë si për vendet e industrializuara, po ashtu dhe për ato në zhvillim. 

Më poshtë paraqiten përmbledhtazi mësimet e nxjerra nëpërmjet projektit, 

jepen rekomandime, si dhe vihen në dispozicion mjete dhe instrumente, të 

shfrytëzuara nga promotorët e PP, institucionet financiare dhe shkollat e 

biznesit. 

 

 Tendencat e fundit 

 

 Tregjet financiare janë duke u bërë gjithnjë e më të ndjeshëm në lidhje 

me qëndrueshmërinë e në mënyrë të veçantë me çështjet e mjedisit. 

Çështjet e qëndrueshmërisë dhe të mjedisit paraqesin një risk. Të dhënat e 

fundit tregojnë se investuesit institucionalë po mbështesin gjithnjë e më 

shumë zhvillimin e qëndrueshëm. Sfida kryesore është integrimi i qasjeve 

parandaluese dhe menaxhimi me efikasitet i burimeve të investimeve, në 

proceset vendimmarrëse lidhur me politikat qeveritare dhe të institucioneve 

financiare për investimet. 

 

 Numri i aktorëve në aktivitetet që lidhen me promovimin e financimit 

të investimeve të PP është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme gjatë 

viteve të fundit. Disa aktorë kanë një rol të rëndësishëm në rritjen e 

ndërgjegjësimit, në dhënien e këshillave teknike, përhapjen e informacionit, 

trajnimeve etj. Disa të tjerë bëjnë politikat e sigurisë, kornizën rregullatore 

dhe burimet financiare. Në aktorët kryesorë përfshihen: 

 

1- Institucionet financuese ndërkombëtare (publike dhe private) 

2- Institucionet shumëpalëshe ndërkombëtare (Banka Botërore, IFC, 

bankat rajonale të zhvillimit, institucionet financiare kombëtare të 

zhvillimit në vendet e OECD, etj.) 
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3- Agjencia e eksportit të kredisë. 

4- Fondacionet 

5- Ministritë e ekonomisë dhe të financës. 

6- Dhomat e industrisë dhe shoqëri të tjera të komunitetit të biznesit. 

7- Promovuesit e shërbimeve të PP. 

8- Institucionet e edukimit akademik të specializuara në biznes, 

administrim dhe inxhinieri. 

9- Mediat. 

 

 Aktiviteti i parë ishte një studim mbi praktikat e investimeve të kaluara 

në tetë vende. Rezultati i këtij studimi u shqyrtua në seancën paralele të 

financimit në  Seminarin e gjashtë Ndërkombëtar të nivelit të lartë të 

Prodhimit të Pastër (CP6), i mbajtur në tetor të vitit 2000 në Montreal. 

 

 Në pesë vende ku u krye demonstrimi u ngritën Ekipet kryesore të 

ekspertëve kombëtarë (analistë të financave dhe ekspertë të PP), për të 

ndihmuar komunitetin industrial në përmirësimin e kërkesave mbi 

investimet e PP (p.sh. përgatitja dhe aplikimi për kreditë bankare), si dhe 

sektorin financiar për të vlerësuar këto propozime. 

 

 Në secilin vend u përgatitën Portofolat e aplikimeve për kredi të PP, me 

përfshirjen aktive të të zgjedhurve vendorë në industri, ku numërohen 50 

projekte investimesh të PP, me një vlerë kredie e cila luhatet nga 5.000 $ 

deri në 4 milion dollarë. 

 

 Këto propozime për investime të promovuara nga ekipe ekspertësh 

kombëtarë kanë qenë të vlefshme në shumë raste për zhvillimin e 

kapaciteteve lokale nëpërmjet burimeve të ndryshme të financimit. 

 

 U arrit  të financohen 11 projekte në Nikaragua, Tanzani, Zimbabve 

dhe Vietnam. Për sa i përket objektivave të projektit në nivel kombëtar, ai 

pati sukses në demonstrimin e kërkesës, por arriti vetëm pjesërisht të nxisë 

investimet brenda periudhës së zbatimit. Mësimet që janë nxjerrë kanë të 
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bëjnë me atë që kompanitë nuk kanë mundur të zbulojnë shifrat e sakta, 

duke bërë të pamundur kështu marrjen e fondeve. Institucionet financiare 

nuk kanë qenë të gatshme të angazhohen në këtë fazë të parakohshme. 

Tërheqja e unionit financiar në aktivitetet për projektet në pesë vendet ku 

u krye demonstrimi ishte veçanërisht e vështirë. 

 

 Bazuar në rezultatet e trajnimit dhe të vlerësimit që u krye, në 

bashkëpunim me shumë institucione ndërkombëtare, gjatë projektit të 

UNEP-it u zhvilluan katër kurse trajnimi. Ato ju përshtatën kushteve 

lokale dhe u zbatuan në pesë vendet e demonstrimit (në anglisht, spanjisht, 

vietnamisht). Në mbi 100 kurse morën pjesë 3000 pjesëmarrës. Objektivi i 

audiencës ishte përfshirja në vendimmarrje e qeverisjes në nivel kombëtar 

dhe lokal, e kompanive dhe institucioneve financiare, por gjithashtu dhe e 

inxhinierëve, kontabilistëve, vlerësuesve të kredive bankare, akademive 

dhe mediave. Si rezultat i këtyre veprimeve,  në disa vende u krijuan rrjete 

aktive për promovimin e PP, duke bërë të mundur rritjen e numrit të 

palëve të interesuara. Shumë nga partnerët lokalë, institucionet drejtuese 

dhe kurset ndodhen në procesin e integrimit të disa materialeve në 

kurrikulat e tyre, duke kontribuar kështu në futjen e PP në rrjedhën e 

bizneseve dhe të kurseve financiare. Komponentët e këtyre kurseve janë 

përdorur gjithashtu në arenën ndërkombëtare dhe rajonale të trajnimit, 

duke synuar më të mirën, si p.sh. Drejtorët e UNEP/UNIDO, Qendra 

Kombëtare e Prodhimit të Pastër (NCPCs), bankierët nga vendet e 

zhvilluara dhe ekonomitë në tranzicion. 

 

 Si rezultat i përvojës në terren të projektit dhe të rekomandimeve të 

Grupit të Ekspertëve të Kontaktit të UNEP, Kapaciteti i Materialeve të 

Ndërtimit të promovuar nga investitorët e CP (Paris 27-28 Nëntor 2001) 

UNEP/DTIE ka bërë publikimet e mëposhtëm “Përfitimet nga Prodhimi i 

Pastër”, seria e Dhjetorit 2002: 

- Broshura “Përfitimet nga Prodhimi i Pastër - dhe menaxhimi me 

efikasitet i burimeve (UNEP/DTIE 2002a) 
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- Prezantimi i shkurtër “Përfitimet nga PP” për drejtuesit e lartë në 

industri, financë dhe qeverisje (UNEP/DTIE 2002b) 

- “Listat për veprim” (UNEP/DTIE 2002c) për lehtësimin e 

vendimmarrjeve në lidhje me investimet e PP. 

- Komplet trajnues (UNEP/DTIE 2002d) i cili përfshin guidën e 

trajnimit dhe katër kurse trajnimi në CD room. 

 

 Këto burime në përgjithësi janë u përkthyen në gjuhën Arabe, Kineze, 

Franceze dhe Ruse dhe u organizuan kurse trajnimi për një skuadër prej 15 

trajnuesish në këto grupe gjuhësh, para përfundimit të projektit në mënyrë 

që të krijoheshin lehtësira për aktivitetet pasuese.  

  

 Përveç trajnimit u organizuan edhe uorkshope mbi skemat e reja të 

financimit në këto pesë vende. Për një periudhë afatgjatë investimet e PP 

nuk kanë nevojën e një subvencionimi financiar. Ato kanë një efekt në 

rritje të vetëfinancimit nga të ardhurat neto të ndërmarrjeve. Pas provave u 

përcaktuan misione për studime të mëtejshme, propozime konkrete për 

bindjen e mekanizmave financiarë për mbështetje, u përpunuan të dhëna 

për tu marrë në konsideratë nga qeveritë (politikat dhe rregulloret), 

bashkësitë lokale financiare (financimet), donatorët (mbështetje për 

projektet promovuese). 

 

 UNEP. Mësimet e nxjerra nga projektet. 

 

 Puna kryhet veçanërisht nga projektet e UNEP/DTIE, posaçërisht 

nëpërmjet organizimit të seminareve, nëpërmjet kontributit nga takimet 

globale të PP rajonal, të artikujve në të cilët paraqitet një numër 

konkluzionesh dhe rekomandimesh. Duke vendosur këto elementë në një 

kontekst funksional, ne duhet së pari të risjellim disa fakte bazë në lidhje 

me PP. Idetë e gabuara, keqkuptimet që kanë ndodhur në të kaluarën 

shpesh kanë penguar ne adoptimin e masave parandaluese të dobishme. 
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 Perspektiva integruese e kompanive 

 

 PP kërkon një mënyrë të menduari në lidhje me vlerësimin e ciklit të 

jetës, të konsumit, të prodhimit dhe të shpërndarjes duke përdorur 

rezultatet e analizave në bërjen e projekteve dhe në funksionimin e tyre. 

Kjo mënyrë sjelljeje për të parë përtej nevojave imediate të projektit duhet 

nxitur si një element i mirë administrimit, zvogëlimit të riskut, 

përgjegjësisë sociale dhe epërsisë konkurruese. Investimet e PP mund të 

përmirësojnë situatën financiare për klientët e bankave, të ulin riskun e 

mospagimit në kohë të gjobave të kredive, koston e pastrimit etj. Sfida që 

ndodhet përpara është krijimi i vlerave të shtuara për integrimin e 

metodave parandaluese, për administrimin me efiçencë të burimeve në 

lidhje me strategjinë e proceseve të administrimit të kompanisë. Është shefi 

i ekzekutivit ai i cili ka përgjegjësinë kryesore për menaxhimin e mjedisit 

në një ndërmarrje dhe jo inxhinieri mjedisor. Prandaj PP ka nevojë të 

shqyrtohet drejtpërdrejt në sistemet vendimmarrëse. 

 

 Roli i kontabilitetit 

 

 Shumë kompani nuk regjistrojnë sistematikisht të gjitha shpenzimet e 

tyre për mjedisin, për trajtimin e mbeturinave dhe të emetimeve, për 

mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit. Përveç kësaj, ajo që është e re dhe që 

mbetet sfiduese për shumë kompani, është përfshirja e vlerës së blerjes të 

materialeve për të gjitha nënproduktet në koston e prodhimit. Të gjitha 

këto japin një panoramë të frikshme të kostos vjetore lidhur me mungesën 

e efikasitetit të këtyre kompanive dhe duhen nxitur ato për të përmirësuar 

sistemin e tyre të informacionit dhe opsionet e përdorimit me efikasitet të 

lëndëve, d.m.th. praktikat e PP. Ekziston një nevojë për të vënë theksin më 

shumë në llogaritjen e kostos së menaxhimit të mjedisit nga ekonomistët si 

një mjet për të promovuar PP dhe për të përmirësuar kapacitetin gjenerues 

të mjeteve monetare në nivel ndërmarrjesh. “Çfarë mund të matni, mund 

dhe ta menaxhoni”. Shumë institucione promovuese të PP janë duke 

përfshirë në grupin e punës të kryesuar nga Kombet e Bashkuara edhe 



42 

 

ekspertë për “Përmirësimin e rolit të qeverisë në promovimin e EMA”. 

Projekti UNEP/DTIE për financimin e PP ka krijuar lidhje të ngushta me 

disa grupe pune dhe ish-ekspertë të EMA, meqenëse kostoja është një 

komponent kyç në një nga dy kurset e UNEP-it për zhvillimin e aftësive 

(CP3 “Përfitimet nga Prodhimi i  Pastër”). Ka shembuj të shumtë të 

aplikimit të EMA në vendet e zhvilluara dhe ekonomive në tranzicion. Në 

Filipine EMA përbën një instrument kyç në konceptin e promovimit të PP 

midis komunitetit të biznesit. Qendrat e PP në Hungari dhe në Republikën 

Çeke janë pjesëmarrës aktivë në dialogun global të Kombeve të Bashkuara 

për përparimin e EMA. Publikimet e fundit UN-DESA “Parimet dhe 

procedurat e menaxhimit ekonomik të mjedisit” ishin përkthyer nga 

Drejtorët e UNEP/UNIDO NCPCs në takimin e fundit vjetor në Seul në 

Nëntor 2001. 

 

 Në sesionin paralel “Investimet për Qëndrueshmërinë” në seminarin e 

shtatë ndërkombëtar të nivelit të lartë të PP (CP7 2002) u përfshi edhe 

“Menaxhimi i kostos së brendshme si një kusht paraprak për vlerësimin e 

duhur të projekteve të PP nga institucionet financiare” dhe rekomandimet 

për “përmirësimin e praktikave ekonomike të kompanive për të reflektuar 

koston e vërtetë të menaxhimit të ujit dhe të mbeturinave, në përputhje me 

riskun mjedisor”. 

 

 Roli i politikave publike 

 

 Seanca paralele “Investimi në qëndrueshmërinë” (në CP7 2002) 

rekomandon që “të fillojë vlerësimi i projekteve në makro para se të lëvizet 

në ato mikro. Në qoftë se nuk ka çrregullime të rëndësishme në çmimet e 

burimeve mundësitë për një fitore të zvogëlohen”. Politikat publike mund 

të ndikojnë ndjeshëm në përhapjen e PP me anë të vlerave reale të 

burimeve dhe të informacionit. 

 

 Sesioni trajtoi gjithashtu atë që “edhe kur gjenerohen përfitime 

ekonomike dhe mjedisore  ato nuk mund të vazhdojnë të jenë në 
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kundërshtim me objektivat sociale të cilat çojnë në dështimin e projekteve 

të PP”. 

 

 Qeverisja efektive dhe transparente është vendimtare për mobilizimin e 

brendshëm të burimeve dhe për shmangien e humbjeve të investimeve. 

Angazhimi qeveritar është në thelb i njëjtë me krijimin e tregut real në 

dobi të institucioneve financiare dhe marrjen e masave parandaluese. Në 

kushtet e stabilitetit makroekonomik marrja e masave specifike të 

politikave që kanë për qëllim nxitjen për krijimin e një strukture 

institucionale efektive (p.sh. largimin e barrierave për investimet tregtare, 

taksat e koncesioneve, garantimi i kredive, çmimet realiste për shërbimet 

komunale) së bashku me një përforcim të sistemit, janë të gjitha në favor të 

një modeli të qëndrueshëm investimesh. Në këtë kuptim për shumë 

institucioneve të mbështetura nga qeveritë në vendet më pak të zhvilluara 

është e domosdoshme që tu krijohet mundësia për të pasur një legjislacion, 

bazuar në politikat e tregut, si dhe instrumentet për investime të 

qëndrueshme, veçanërisht ato private. 

 

 Perspektiva e menaxhimit të pronave 

 

 Standardet Australia (2001) arriti në përfundimin se “firmat eko-

efiçente janë në gjendje të krijojnë një vlerë më të madhe aksionesh sesa 

konkurrentët e tyre në industri duke minimizuar riskun mjedisor”. 

 

 Instituti i menaxhimit mjedisor dhe Administrata e Biznesit në 

Shkollën e biznesit Evropian (Johannes Schmidt), kanë kryer kërkime mbi 

qëndrueshmërinë dhe vlerat e aksionarëve. Përmbledhja përfundon se: 

 

 -Tregu për investimet në mjedis dhe qëndrueshmërinë mund të jetë një 

drejtues i rëndësishëm për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm. 

 -Transparenca në lidhje me kriteret, metodat dhe produktet është një 

parakusht themelor për zhvillimin e mëtejshëm të tregut, sidomos e 

ashtuquajtura klasa e fondeve të mira. 
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 -Duke shfrytëzuar potencialin për ekonomizimin në mbledhjen dhe 

përpunimin e informacionit, rritja e efiçencës ka ulur koston e 

transaksioneve. 

 

 Ndër “top pesë’ kriteret mjedisore për vlerën e zhvillimit, nga 

pikëpamja e analistëve të qëndrueshmërisë tre lidhen drejtpërdrejtë me PP 

“pakësimi që në burim të procesit”, “ulja e kontributit të burimeve në 

produkte” dhe “minimizimi i mundësisë së aksidenteve”. Dy të tjera janë 

“standardet mjedisore” dhe “sistemi i menaxhimit të riskut”. 

 

 Bashkë me rëndësinë në rritje lidhur me menaxhimin e aseteve të 

kompanisë, çështjet që lidhen me qëndrueshmërinë janë evidentuar edhe 

nga themelimi më 2001 i ASRIA (Asian Socially Responsible Investment 

Association) në Hong-Kong dhe më shumë kohët e fundit nga themelimi i 

shoqatës SEEDS (Social, Economic, Environmental and Developmental 

Sustainability) në Bangkok. 

 

 Perspektiva e ofruesit të kreditit 

 

 Në seancën paralele “investimi në qëndrueshmëri” në CP7 u arrit 

përfundimi se: për bankat komerciale çështjet mjedisore janë vetëm një 

ndër kriteret e tjera. Vlerësimi i riskut të mjedisit si një praktikë e 

zakonshme është pjesë e biznesit. Në vlerësimin e riskut që realizohet nga 

bankat tregtare, shpenzimet përputhen me ekzistueset, por çështje kyç janë 

rregulloret e zhvillimit si dhe presionet e pritshme që vijnë nëpërmjet 

zinxhirit të furnizimit. U arrit gjithashtu në përfundimin se “kostoja e 

menaxhimit të brendshëm është një parakusht kyç për vlerësimin e duhur 

të projekteve të PP, nga ana e institucioneve financiare”. Rekomandimet 

kryesore të seancës ishin: 

 

-“Inkurajimi i sektorit bankar për të rregulluar vendimet në drejtim të PP”. 

-“Zhvillimi i kapaciteteve në institucionet financiare për të vlerësuar dhe 

monitoruar investimin e PP”. 
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-“Në mungesë të kolateralit të vihet në fokusi derdhja e parasë në një 

projekt për ta bërë atë më tërheqës nga institucionet financiare”. 

 

 Investimet e reja në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 

 

 Fabrikat e përmirësuara/modernizuara nuk do të jenë të mjaftueshme 

për një kohë të gjatë. Sfida më e madhe do të jenë investimet e reja, 

veçanërisht midis NVM-ve, duke përfshirë parimet  e PP. Në gjetjen e 

mekanizmave në pikat e ndërhyrjes duhet të zhvillohen qasje të reja, në 

mënyrë që investitorët dhe projektuesit  të kenë njohuri për burimet dhe 

metodat e të PP dhe të shpërblehen për përpjekjet e tyre për përfshirjen në 

PP. 

 

 NVM-të luajnë një rol vendimtar në rritjen e industrializimit në vendet 

shumë të zhvilluara. NVM-të janë ndjekëse aktive të PP dhe kanë një 

vizion jashtëzakonisht të fortë të menaxhimit, duke i kushtuar gjithashtu 

vëmendje të gjitha aspekteve të prodhimit. Këto janë sinjale të mira për 

performancën e biznesit në të ardhmen dhe duhen promovuar nga 

institucionet financiare. Qeverisjet lokale duhet të paraqesin masat për të 

nxitur NVM-të në investimin për PP. 

  

 Masat e veçanta duhen inkurajuar si nga qeveria ashtu edhe industria 

për të integruar PP në vendimet për NVM-të. Në këtë aspekt bashkëpunimi 

mund të luajë një rol të rëndësishëm. Në të njëjtin drejtim duhen bërë 

shumë përpjekje për ngritjen e grupeve private dhe publike për gjetjen e 

profesionistëve të prokurimit, të cilët të jenë të familjarizuar me PP dhe 

ekoefiçencën. 

 

 Sesioni paralel “Investimet në qëndrueshmërinë” në CP7 doli në 

përfundimin se “janë të nevojshme vendimmarrja dhe monitorimi mbi 

performancën mjedisore të klientëve  nga ana e menaxherët të kredive  të 

mikro-institucioneve financiare. 
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 Mundësia e hapave të tjerë 

 

 Paragrafët e leksioneve të projekteve të UNEP-it japin mësime mbi 

parimet e UNEP-it dhe nivelin e integrimit të kompanive, rolin e 

ekonomistëve në politikat publike, menaxhimin e aseteve, perspektivën e 

ofruesve të kredive, skemat e reja të financimit dhe investimet e reja të 

NVM-ve. Shumë nga konkluzionet dhe rekomandimet përfshirë dhe ato 

nga sesioni paralel “Investimet në qëndrueshmëri” në CP7, janë në lidhje 

direkte me shumë vende të tjera dhe ekonomi në tranzicion. Si shembuj 

konkretë, disa  reagime janë sugjeruar më poshtë: 

  

 Në të gjitha nivelet hierarkike (shtetërore bashki etj) duhet të aplikohet 

një qasje bashkëpunuese për integrimin e strategjive mjedisore 

parandaluese dhe menaxhimin efikas të burimeve, nëpërmjet politikave 

publike, për arsye se PP janë një nyje ndërsektoriale dhe një çështje 

multisektoriale. Reagimet mund të përfshijnë instrumentet rregullues, 

instrumentet bazë të tregut dhe strategjitë bazë të informacionit. Ky proces 

kompleks dhe shumë nivelesh përfshin aktorë të ndryshëm si: 

 

 - Ministritë 

 - Agjencitë fiskale 

 - Agjencitë e teknologjisë dhe të shkencës 

 - Studiuesit teorikë 

 - Organet publike 

 - OJQ-të. 

 

 Shërbimet konsultative efektive janë të nevojshme për të ndihmuar 

kompanitë në përgatitjen e projekteve të PP, të propozimeve për aplikimin 

e kredive të cilat mund të kenë një vlerë të madhe financiare, në sigurimin 

e një baze solide, mbikëqyrjen e zbatimit të projektit si dhe në monitorimin 

e rezultateve të projektit. Qendrat e PP duhet të fokusohen në ndryshimin 

e mënyrës së sjelljes në politikat vendimmarrëse të investimeve. 
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 Projektet e UNEP-it për financimin e PP, përfshijnë edhe një paketë 

trajnimi (shih UNEP rezultatet e projektit në sesionin e UNEP objektivat 

dhe rezultatet), për të ndihmuar biznesin dhe vendimmarrësit. Ka një 

kërkesë të qartë për të shpërndarë këtë material në vendet dhe rajonet të 

cilat nuk u mbuluan nga projekti 4-vjeçar pilot. Bërthama e ekipit të 

trajnuesve vendas duhet të trajnohen për të qenë në gjendje për të ofruar 

njohuri të tilla nëpërmjet shkollave të biznesit dhe institucioneve të tjera 

arsimore. UNEP/DTIE ka përgatitur konceptet e projektit dhe ka filluar një 

dialog mbi këto koncepte me një numër partnerësh potencialë për këto 

çështje:  

 

 -Vazhdimi i ndërtimit të kapaciteteve gjithëpërfshirëse në financimin e 

PP-ve duke përdorur materiale të UNEP/DTIE në arabisht, kinezçe, 

anglisht, frëngjisht, rusisht, spanjisht, vietnamisht dhe ekspertë rajonal të 

trajnuar në kuadër të projektit UNEP/DTIE. 

 -Zgjerimi i grupeve kryesore të ekspertëve të trajnimit në këto  

 -Identifikimi i institucioneve kombëtare për të organizuar aktivitete të 

trajnimit. 

 -Përgatitja e aplikimeve për kredi me sipërmarrës të zgjedhur. 

 -Vazhdimi i kontributit në lidhje me mjedisin nëpërmjet seminareve të 

trajnimit me ndërmjetës financiarë të organizuar nga institucionet 

financiare për zhvillim. 

 -Integrimi i programeve parandaluese në programet e trajnimit të ADB, 

BERZH, IFC etj dhe ndërmjetës të tyre financiarë, anëtarë të iniciativës 

financiare të UNEP-it. 

 

 NEFCO (Nordic Envinroment Finance Corporation) ka fonde të 

përtëritshme për investimet e PP në shtetet baltike dhe ka provuar të jetë 

një mekanizëm efektiv për promovimin e PP në tregjet ku sistemi komercial 

financiar nuk është në gjendje për tu përgjigjur në mënyrë të plotë 

kërkesave. Objektiva të ngjashëm për skema financuese të veçanta duhet të 

përhapen në vende të zhvilluara të zgjedhura dhe në rajone të tjera. 
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4. VLERËSIM KRAHASUES I PËRDORIMIT TË UJIT NË 

INDUSTRINË E PIJEVE [Water Use Bencmarking...., 2011]  

 
 

Ujë i pastër dhe i cilësisë së lartë, është një përbërës thelbësor në 

industrinë e prodhimit të pijeve. Për vite me radhë kompanitë prodhuese të 

pijeve janë fokusuar në zvogëlimin  e konsumit të ujit duke demonstruar 

kështu një aspekt të rëndësishëm të miradministrimit të mjedisit. Që nga viti 

2007 BIER (Beverage Industry Environmental Roundtable) ka paraqitur 

vlerësime mbi sasitë vjetore të konsumit të ujit gjatë etapave të ndryshme të 

prodhimit në industrinë e pijeve. 

 

Procesi i Vlerësimit krahasues  

BIER mblodhi të dhënat e katër viteve të fundit mbi konsumin e ujit dhe i 

shqyrtoi ato më 2010. Ajo shqyrtoi performancën e më shumë se 1500 

kompanive të prodhimit të pijeve. Çdo vit të dhënat përpunoheshin në detaje 

nga anëtarët e BIER-it duke ripërcaktuar dhe certifikuar krahasimet nëpërmjet 

përcaktimit dhe mbledhjes së të dhënave më të rëndësishme dhe duke i 

përshtatur ato nëpërmjet analizës së procesit dhe duke zgjeruar setin e këtyre 

të dhënave. Më 2010 anëtarët e BIER-it kishin përcaktuar etapat e procesit dhe 

kishin krijuar kushtet për shkëmbimin e të dhënave me aktorët e jashtëm në 

mbështetje të parimeve të transparencës për administrimin e ujit në industrinë 

e pijeve në shkallë globale. Në vitin 2010 secili nga 16 anëtaret e kësaj 

iniciative paraqitën të dhënat e tre viteve (2007, 2008, 2009) në lidhje me 

objektin e tyre të studimit. Secila nga sipërmarrjet  deklaruan të dhëna mbi 

përdorimin total të ujit, prodhimin total të lëngjeve, llojin e produktit të 

gatshëm dhe vendndodhjen e sipërmarrjes. Baza për një analizë të efektshme 

është raporti i përdorimit të ujit/litër produkt i cila përshkruan se sa i 

efektshëm është përdorimi i ujit në industrinë e pijeve. Korporata globale 

Antea Grup si një palë e tretë konsulente menaxhuan studimet vjetore duke 

filluar me grumbullimin e të dhënave, analizën, verifikimin dhe raportimin. 

Për qëllimet e këtij studimi u identifikuan 4 lloje prodhimi në industrinë e 

pijeve, të shisheve, birrës, distilimit dhe të verës. 

  

Sasia ujit në përdorim u llogarit si ajo sasi e cila nevojitet në proceset 

kryesore të prodhimit të këtyre industrive dhe nuk u morën parasysh sasitë e 
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konsumuara të ujit të cilat lidheshin me ndërtime objektesh, magazinash, pra u 

mor në konsideratë konsumi i ujit i cili lidhet drejtpërdrejt me proceset 

prodhuese dhe të dhënat u përmblodhën në skemën e mëposhtme: 

 

 

Sasia e ujit që përdoret në proceset ndihmëse duke përfshirë edhe sasinë e ujit 

që ndodhet në produkt. 

Në proceset e pastrimit dhe sanifikimit 

Uji ftohës 

Uji për ngrohje 

Uji për mirëmbajtje 

Uji i shiut i cili mblidhet dhe mund të përdoret për qëllime të lartpërmendura. 

 

Siç mund të vërehet në skemë, aty  nuk janë përfshirë sasitë e ujit të cilat 

përdoren në proceset bujqësore (për rritjen e përbërësve), në proceset e 

prodhimit të koncentrateve dhe aromatizuesve, apo në proceset e prodhimit të 

lëndëve të para të procesit (plastikë, metale etj).  

 

Rezultati i studimit2010 për vlerësimin e përdorimit të ujit 

  

Studimi i vitit 2010 ishte një studim i cili përmbante të dhëna të detajuara 

për çdo lloj produkti në industrinë e pijeve dhe i shtrirë në 6 kontinente. Në 

këtë studim të dhënat për çdo lloj produkti përditësoheshin në mënyrë të 

vazhdueshme për çdo lloj produkti  për tre vitet e studimit duke përfshirë dhe 

një analizë të hollësishme për çdo rezultat. Të dhënat kanë konsistuar në 

përdorimin e ujit në këtë industri, në prodhim, duke e shprehur atë si raport të 
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përdorimit të ujit për litër/produkt të gatshëm. Ashtu si mund të vërehet në 

figurën 2, totali i sasisë së përdorimit të ujit për këtë industri është përmirësuar 

me 7% nga 2007 deri në 2009. Totali i prodhimit  në këtë industri pothuajse ka 

mbetur stabël duke pësuar një rritje prej 1% nga 2007 në 2009. Pra përdorimi i 

ujit në këtë industri është zvogëluar me 6% gjatë së njëjtës periudhë. Duke 

 

Figura 4. Trendi i përdorimit të ujit, Prodhimi dhe Përmirësimi i raportit të 

përdorimit të ujit 

 

  
 

 
 

 

përmirësuar efikasitetin e përdorimit të ujit është bërë e mundur një zvogëlim i 

sasisë së ujit të përdorur gjatë vitit 2009 me rreth 19 miliard litër ujë, një sasi 

kjo e barasvlershme me sasinë e ujit që nevojitet për furnizimin e popullsisë në 

Mbretërinë e Bashkuar për 2 ditë. Analizat më të detajuara janë fokusuar në 

tendencën e përdorimit të ujit në të 4 llojet e industrisë së pijeve. Krahasimet 

janë bërë ndërmjet proceseve të ngjashme të prodhimit për këto industri. BIER 
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e ka bërë të qartë se është e pamundur të krahasohen sasitë e përdorimit të ujit 

për lloje të ndryshme produkti  të cilat përfshihen në këtë industri, pasi secili 

nga ato produkte ka një proces prodhimi të veçantë. BIER bëri një renditje për 

çdo tip produkti të kësaj industrie duke marrë në konsideratë  karakteristikat 

specifike dhe individuale për çdo lloj produkti të kësaj industrie. 

 

Industria e prodhimit të pijeve në shishe plastike 

 

Studimi i vlerësimit të procesit në këtë rast përfshin ato produkte në të cilat 

koncentrati, aromatizuesit ose pjesa më e madhe e alkoolit përzihen me ujin 

dhe më pas paketohen në ambalazhe të disa llojeve. Në këto lloj produktesh 

nuk kryhen procese fermentimi dhe distilimi. Industria e prodhimit të pijeve në 

shishe zë vëllimin më të madh të të dhënave të këtij studimi, pra rreth 82 % të 

të dhënave për industrinë e pijeve. Në produktet e këtij lloji sasia e ujit e cila 

konsumohet në procese është më e vogël se ajo që konsumohet në industritë e 

tjera, si fermentimi, distilimi etj. Pjesa më e madhe e konsumit të ujit për 

industrinë e shisheve është ajo e ujit i cili përdoret në proceset e shpëlarjes dhe 

të sanifikimit, të njohura dhe si pika kyçe për konsumin e ujit. Në të dhënat 

për këtë industri përfshihen proceset dhe vëllimi i prodhimit. Studimi është 

fokusuar në dy grupet më të mëdha të kësaj industrie: 1) Pijet e gazuara dhe 2) 

Uji i ambalazhuar. 

 

Pijet e gazuara  

 

Këto përkufizohen si pije joalkoolike me aromatizues dhe të gazuara. Kjo 

kategori përfshin Colat, limonadat me xhinxhifill, ujërat minerale, por nuk 

përfshin pijet me bazë çaji, pijet me bazë kafeje, pijet energjike, pijet që 

përdoren në palestra dhe lëngjet e frutave. Të dhënat përfshijnë përqindjen e 

çdo lloji pijeje në krahasim me totalin e pijeve dhe sasia e pijeve të gazuara zë 

mbi 50% të totalit të industrisë së pijeve. Në figurën 3 janë paraqitur të dhënat 

mbi proceset e prodhimit dhe sasitë e ujit të harxhuara në to. Në studimin 3 

vjeçar të BIER-it për vitin 2010, u përfshinë 687 lloje pijesh të gazuara. Pijet e 

gazuara janë dhe nëngrupi më i përfaqësuar në 6 kontinentet. Ky nëngrup 

është gjithashtu dhe nëngrupi që zë vëllimin më të madh të sasisë së 

përgjithshme të produkteve të përfshira në këtë studim. Nga 687 linjat e 

prodhimit në 64% prej tyre u vu re një përmirësim gjatë periudhës 2007 deri 

2009 lidhur me përdorimin e ujit. Ashtu siç shihet në figurën 4 duke ju 
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referuar sasisë totale të pijeve të gazuara vihet re një përmirësim i raportit të 

përdorimit të ujit me rreth 3% nga viti 2007 në vitin 2009. 

 

 
 
 

    
     

     
     

     
     
     

 

Figura 5. Harta e 

procesit për pijet e 

gazuara               
 

    

 
Figura 6. Performanca e pijeve të gazuara 

    N=687 

    Diapazoni (2009)=1.56-4.55 L/L 

    Përmirësimi =3% 

    
Uji i ambalazhuar  

 

Në këtë përfshihen uji i mineral, uji i përpunuar (i distiluar, i dejonizuar, 

nga osmoza e anasjellë ose nga procese të tjera), uji i gazuar, ose ujë pusi. 

Studimi i të dhënave të procesit përmbledh 3 lloje të ujit të ambalazhuar (ujë 

burimi, ujë natyral ose ujë mineral). Është rënë dakot që në këtë studim të 

përfshihen ato të dhëna ku sasia e ujit të prodhuar zë mbi 50% të produktit 

total. Të dhënat mbi vlerësimin e procesit jepen në figurën 5. 
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Figura 5. Harta e procesit të 

ujit të ambalazhuar 
 
 

 
Figura 6. Performanca e ujit të ambalazhuar 

N=105     

Diapazoni (2009)=1.22-2.57 L/L 

Përmirësimi =2% 

 
 

 

Më 2010 për studimin 3 vjeçar të kryer nga BIER u morën në konsideratë 

105 lloje uji të ambalazhuar. Ashtu siç shihet në figurën 6 raporti ujë / litër 

produkt i raportuar për këtë nëngrup është më i vogël se të tjerat. Nga të 

dhënat e 105 linjave të prodhimit të ujit të ambalazhuar 60% e tyre kishin një 

përmirësim prej 2% gjatë periudhës 2007 deri 2009.  

 

 Industria e birrës 

 

Në këtë studim për industrinë e birrës është llogaritur sasia e ujit të 

konsumuar pas procesit të maltimit, duke përfshirë proceset (krijimi i puresë 

prej maltit, zierja, fermentimi, staxhionimi dhe ambalazhimi). Disa nga 

kompanitë e prodhimit të birrës mund të prodhojnë edhe pije të gazuara ose 

ujë të ambalazhuar përveç birrës, por në të gjitha rastet sasinë më të madhe të 

produktit të përzier e zë birra. Industria e birrës zë rreth 16% të totalit të 

produktit tek i cili është fokusuar ky studim, grupi i dytë më i madh i këtij 

studimi. Në figurën 7 paraqiten të gjitha hallkat e procesit të prodhimit të 
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birrës. Në vitin 2010, 142 prodhues birre paraqitën të dhënat e tyre në 

studimin e BIER-it. Nga ky total 117 ishin vetëm prodhues birre ndërsa 25 të 

tjerë prodhonin përveç birrës dhe produkte të tjera shtesë. Në marzhën e 

raportit të paraqitur ujë/litër produkt (i cili siç shihet në figurë ka një diapazon 

të gjerë) i atribuohet disa faktorëve ku me rëndësishëm janë: 

1-Prodhuesit e birrës të cilët pjesën më të madhe të produktit e kanë të 

ambalazhuar në formate të vogla 330 ml shishe ose kanoçe, zakonisht 

konsumojnë sasi më të mëdha uji sesa ato që e ambalazhojnë në formate më të 

mëdha (fuçi). 

2-Prodhimet e formateve të mëdha të cilat gjatë vitit 2009 kishin një vëllim 

prodhimi 1000000 kilolitër raportuan një përqindje të konsumit të ujit 5 l/l. 

Duhet pasur parasysh që ky format është ai që paraqiti dhe një përmirësim me 

rreth 19% të konsumit të ujit gjatë periudhës 2007 - 2009. Nga 117 prodhuesit 

e birrës, 70% kishin përmirësim të konsumit të ujit gjatë periudhës 2007 - 

2009. Totali i këtij përmirësimi ishte në masën 14%, rezultati më lartë i arritur 

gjatë këtij studimi.  

Fig. 7. Harta e procesit të prodhimit të birrës Fig 8. Performanca e fabrikave të birrës 

 

            

           N=117 

           Diapazoni (2009)=3.44-9.13 L/L 

       Përmirësimi =14% 

 

 

 



55 

 

 Industria e prodhimit të pijeve alkoolike 

 

Në këtë grup janë përfshirë produktet të cilat marrin lëndën e parë nga 

agrikultura (drithëra, agave, melasë) dhe u nënshtrohen proceseve të (zierja, 

fermentimit, distilimit, staxhionimit) për të prodhuar alkool me shumicë. 

Vëllimi i produktit të këtyre industrive paraqitet si “litër vere” ose si vëllim 

total i alkoolit të prodhuar, pavarësisht përqindjes së përmbajtjes së alkoolit. 

Ashtu siç shihet në figurën 9 nuk është llogaritur sasia e ujit të përdorur në 

proceset e agrikulturës dhe të shpërndarjes së produktit të gatshëm. Si edhe për 

pijet e gazura dhe ujin e ambalazhuar, distileritë e prodhimit të pijeve 

alkoolike prodhojnë një gamë të gjerë produktesh dhe secili nga këto produkte 

përbëhet nga një numër i caktuar hallkash të proceseve të prodhimit gjë e cila 

ka një impakt të madh në sasinë totale të ujit që përdoret, duke përfshirë këtu 

dhe ndryshimet brenda çdo procesi distilimi. Duhet shtuar se eksperienca 

vërteton se ndërmarrjet që prodhojnë vetëm një lloj produkti kanë një konsum 

më të ulët të ujit, për shkak të kërkesave më të ulëta për ujë pastrimi. Proceset 

e prodhimit në këto distileri varen nga lloji i esencës që prodhohet dhe nga tipi 

i çdo fabrike. Fabrikat të cilat prodhojnë vetëm një lloj produkti mund të 

konsumojnë sasi më vogla të ujit për proceset e pastrimit, të cilat janë të 

domosdoshme ndërmjet cikleve të proceseve të prodhimit. Përmbajtja e 

alkoolit shërben gjithashtu si udhëzues i konsumit të ujit në këto ndërmarrje. 

Produktet që dalin nga procesi i distilimit kanë përmbajtje të ndryshme 

alkooli. Produktet me një gradë më të ulët alkooli përmbajnë një përqindje më 

të lartë uji në produktin përfundimtar sesa produktet me një gradacion më të 

lartë alkooli. Një nga faktorët kryesor që ndikon në këtë sasi uji është ajo e ujit 

i cili përdoret në sistemet ftohëse. Kështu ato distileri të cilat përdorin sisteme 

ftohëse duke përdorur ujërat sipërfaqësorë zakonisht konsumojnë më tepër ujë 

sesa sistemet ftohëse me riqarkullim të hapur apo ato me cikël të mbyllur. Nga 

41 ndërmarrje 54% kishin një përmirësim në përqindjen e përdorimit të ujit 

nga viti 2007 në 2009. Në total distileritë kishin një përmirësim në masën 2% 

nga viti 2007 në 2009, që është shkalla më e vogël e përmirësimit e krahasuar 

me të gjitha sipërmarrjet e tjera. 



56 

 

 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
Figura 10. Performanca e distilerive 

N=41 

Fasha(2009)=7.7245.35 L/L 

Përmirësimi=2% 

 

 Figura 9. Harta e procesit të 

    distilerive 

 

 Industria e verës  

 

Në këtë studim janë përfshirë hallkat e përdorimit të ujit që lidhen me 

proceset e shtypjes dhe shtrydhjes së rrushit, fermentimin, depozitimin/ 

staxhionim dhe mbushjen e produktit. Ashtu siç shihet në figurën 11 uji i 

përdorur në bujqësi për ujitjen e kësaj kulture nuk është përshirë në këtë 

studim. Po ashtu, në këtë studim nuk janë përfshirë dhe të dhënat të cilat 

lidhen me sasinë e përdorimit të ujit në procesin e prodhimit të koncentratit 

dhe të shpërndarjes së produktit. Ndërmarrjet e prodhimit të verërave përbëjnë 

dhe rrjetin më të vogël të kësaj industrie me 37 njësi të cilat paraqitën të 

dhënat e tyre për studimin 3 vjeçar, duke zënë kështu një pjesë të vëllimit të të 
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dhënave me më pak se 1%. Ashtu si dhe distileritë dhe sipërmarrjet e 

prodhimit të verërave kanë një diapazon të gjerë të përqindjes së përdorimit të 

ujit, gjë e cila varet nga madhësia e njësisë, lloji i lëndëve të para që përdoren 

(lëng i koncentruar, rrush, apo të dyja bashkë), lloji i produktit (verë e bardhë, 

e kuqe apo e gazuar). 

 
 
 

    
     

     
     
     
     

 

Figura 12. Performanca e kantinave të verës 

           N=37  

           Fasha (2009)=1.46-14.83 L/L 

           Përmirësimi =4%    
 
 
 
 
Figura 11. Harta e 

procesit të kantinave të 

verës 

      
Nga këto 37 ndërmarrje, 59% patën përmirësim në përqindjen e përdorimit 

të ujit nga viti 2007 në vitin 2009. Gjithsej në këtë industri pati një përmirësim 
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në masën 4 % nga viti 2007 në vitin 2009, pra një përmirësim të ngjashëm me 

atë të distilerive dhe kjo i atribuohet diapazonit të raportit të përdorimit të ujit 

/litër produkt, si dhe vëllimit të prodhimit të fabrikës të përfshirë në setin e të 

dhënave. 

 

Kantinat e verave ishin të vetmet sipërmarrje të cilat nga viti në vit kishin 

një ndryshim të vëllimit të prodhimit dhe secila sipërmarrje më vete pati një 

korrektim statistikor domethënës në lidhje me ndryshimin e raportit të 

përdorimit të ujit/litër produkt. Kjo duket qartë gjatë viteve 2008 dhe 2009 kur 

vëllimi i përgjithshëm i prodhimit të kantinave shënoi një rënie me 13%, kurse 

raporti i konsumit  të ujit/litër produkt u rrit me 5%. Kjo ka ndodhur për arsye 

se vëllimi i prodhimit të kantinave është një faktor përcaktues në raportin e 

konsumit të ujit/litër produkt. 

 

 Treguesit e efektshmërisë së përdorimit të ujit  

 

Shkalla e raportit të përdorimit të ujit/litër produkt në industrinë e pijeve 

është e ndryshme dhe varet nga përdorimi i teknologjive të avancuara dhe 

kërkesat për ambalazhim të formateve të ndryshme, sikurse dhe nga praktikat 

e përgjithshme të çdo ndërmarrjeje. 

1-Automatizimi i proceseve dhe efektshmëria e tyre 

Ndërmarrjet në të cilat përdoren pajisje të reja në linjat e prodhimit, kanë edhe 

një raport më të ulët të konsumit të ujit. Proceset e automatizuara ku përdorimi 

i ujit është i kontrolluar dhe i rregulluar rezultojnë të kenë një përmirësim të 

përqindjes së përdorimit të ujit. 

2-Numri i produkteve unike (të një lloji)  

Linjat të cilat prodhojnë më shumë se një produkt unik (lloje të ndryshme birre 

apo lloje të ndryshme pijesh të gazuara) kërkojnë sasi shtesë uji për pastrimin 

e pajisjeve ndërmjet çdo produkti. 

3-Ripërdorimi i shisheve  

Ripërdorimi i shisheve është një nga treguesit kryesor i cili ndikon në 

përqindjen e përdorimit të ujit, për shkak të proceseve intensive të përdorimit 

të ujit për larjen dhe dezinfektimin e shisheve. 

4-Mosripërdorimi i shisheve 

Praktikat e shpëlarjes së shisheve në proceset në të cilat nuk bëhet ripërdorimi 

i shisheve përbëjnë një burim potencial shfrytëzimi uji në linjat e prodhimit të 

pijeve. Megjithatë metodat e reja të shpëlarjes së shisheve të cilat nuk 

ripërdoren, të bazuara në përdorimin e ajrit për shpëlarje, si dhe përmirësimi i 
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kontrollit në prodhimin e shisheve, bëjnë të mundur zvogëlimin e sasisë së ujit 

që përdoret në procesin e shpëlarjes. 

5-Rikthimi i ujit në sistem ose ripërdorimi i tij 

Kthimi i ujit ose ripërdorimi i tij si nënprodukt sjell një zvogëlim të 

rëndësishëm të sasisë totale të ujit që përdorin këto ndërmarrje. Uji i cili nuk 

është i përshtatshëm për tu përdorur si produkt (uji që shkarkohet nga proceset 

e trajtimit të tij, uji i shpëlarjes, uji i shfrytëzuar për ftohje) mund të rikthehet 

ose ripërdoret në procese të tjera si (për ujitje, në proceset sanitare, në linjat e 

lubrifikimit, për mirëmbajtjen e fabrikës apo për proceset e ngrohjes dhe 

ftohjes ose të proceseve të tjera të pastrimit). 

6-Teknologjia CIP (Cleaning-In-Place, Pastrimi-Në-Vend)  

Prodhuesit e pijeve zbatojnë drejt në vend teknologji të automatizuara për 

pastrimin e dezinfektimin e linjave dhe tankeve të prodhimit. Kontrolli 

automatik i përqendrimit të kimikateve, kohëzgjatjes së cikleve, sistemit të 

temperaturave, sistemit të trysnive, mund të modifikohet dhe rregullohet në 

mënyrë të tillë që të jetë sa më me efekt, duke pakësuar kështu konsumin e ujit 

dhe duke shkurtuar kohëzgjatjen e procesit të pastrimit  e dezinfektimit. 

7-Synimet për rritjen e efikasitetin në përdorimin e ujit 

Shumë anëtarë të BIER-it kanë publikuar të dhëna të qëndrueshme duke 

përfshirë raportin e përdorimit të ujit në shkallë vjetore duke marrë në 

shqyrtim objektivat afatgjata. Ndër këto objektiva përfshihen efektshmëria e 

menaxhimit të sistemeve, (vendosja e tregueseve kyç të performancës, 

objektiva të qarta, përmbledhje të dhënash për këto objektiva, raportime 

mujore etj.) për të krijuar një kulturë lidhur me kursimin e ujit si një tregues i 

rëndësishëm në përmirësimin e raportit të konsumit të ujit/ litër produkt. 

 

 Hapat e mëtejshëm  

 

Gjatë monitorimit 4 vjeçar lidhur me vlerësimin e përdorimit të ujit BIER 

mbodhi të dhëna të mjaftueshme mbi trendin e këtij procesi të cilat i 

shpërndau te palët e interesuara. Gjithashtu duke bërë një analize nga të dhënat 

e mbledhura, BIER bëri të mundur paraqitjen e disa prej praktikave më të mira 

të miradministrimit të konsumit të ujit në proceset e prodhimit. BIER 

planifikon të vazhdojë studimin krahasues të konsumit të ujit në mënyrë që të 

bëhet një përmbledhje më e mirë dhe më e thellë e të dhënave si dhe publikimi 

i këtyre të dhënave tek palët e interesuara në mënyrë të përvitshme. 
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BIER përbën një union teknik në shkallë globale të kompanive të prodhimit 

pijeve duke i ndihmuar ato për të qenë në pararojë në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit. Gjatë vitit 2006 BIER bëri një kombinim të ekspertizave dhe 

burimeve për krijimin e një rrjeti të përbashkët duke shkëmbyer praktikat më 

të mira menaxhuese dhe duke informuar publikun mbi politikat e ndjekura në 

3 fusha: Menaxhimi i konsumit të ujit, Energjia dhe Ndryshimet Klimatike, 

Angazhimi i palëve të interesuara. Duke u fokusuar në administrimin e 

përdorimit të  ujit BIER ka përpunuar gashtë parime kryesore. Axhenda e 

BIER-it nuk është e limituar vetëm tek përdorimi me efektshmëri i ujit, por 

anëtarët e BIER janë duke mbështetur  përhapjen e praktikave më të mira dhe 

duke mbajtur parasysh  elementët cilësor në krye të këtyre parimeve.  

 

Gjashtë parimet e përpunuara lidhur me administrimin e ujit në industrinë e 

pijeve në shkallë globale janë: 

1-Uji është një burim i fundmë dhe i përbashkët 

2-Përmirësimi i vazhdueshëm i efektshmërisë së përdorimit të ujit është thelbi 

për një përsosmëri operacionale 

3- Angazhimi i komuniteteve është thelbësor për një zgjidhje të qëndrueshme 

4- Partneriteti do të sjellë një menaxhim më efektiv të ujit 

5- Hapja dhe komunikimi i sinqertë janë përcaktues të transparencës 

6- Përgjegjshmëria lidhur me administrimin e shfrytëzimit të ujit duhet të 

shtrihet në të gjithë zinxhirin e vlerave. 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJESA EKSPERIMENTALE 
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HYRJE 

 

 Kompania ALD-KRIS është një kompani prodhuese e cila operon në 

Tiranë që nga viti 2004 në fushën e prodhimit të pijeve të gazuara, lëngjeve 

të frutave dhe të  ujit të ambalazhuar, të gazuar dhe të pagazuar. Ajo ka një 

linjë prodhimi bashkëkohore të markës Simonazzi.  

 Linja kryesore e prodhimit në këtë kompani është ajo e pijeve të 

gazuara, me një kapacitet 15000 l/h. Kjo linjë përbëhet nga këto makineri: 

1- Makineria e fryrjes së shisheve plastike. 

2- Makineria e mbushjes dhe taposjes 

3- Makineria e përzierjes së lëndëve të para. 

4- Makineria e etiketimit. 

5- Makineria e formimit të  kolive 

6- Makineria e formimit të paletave. 

 Gjithashtu kompania ka dhe një linjë moderne të trajtimit të ujit. Ajo është 

e markës Prominent dhe ka një kapacitet të trajtimit të ujit prej 25000 l/h.  
 

 Linja e trajtimit të ujit përbëhet nga këto filtra dhe pajisje: 

 1-Filtër rëre 

 2-Sistemi i klorimit të ujit 

 3-Filtrat e karbonit aktiv 

 4-Jonoshkëmbyesit 

 5- Sistemi i osmozës inverse 

 6-Sistemi i ozonit të ujit  

 7-Filtri i deozonimit 

 8-Llamba UV 
 

 Uji, i cili është dhe lënda e parë kryesore, i nënshtrohet një trajtimi të 

plotë në mënyrë që ai të plotësojë të gjithë parametrat. Uji merret nga puset 

të cilat ndodhen në territorin e fabrikës. Fillimisht ai klorohet dhe më pas i 
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nënshtrohet trajtimit me amerfloc i cili është një reagjent flokulues, pas 

kësaj trajtimi vazhdon si më poshtë: 

1- Filtër rëre për largimin e lëndëve pezull, pra për qartësimin e ujit. 

2- Filtër karboni aktiv për largimin e klorit dhe të substancave 

organike 

3- Sistemi i osmozës i cili bën shkripëzimin e ujit në masën 97% 

4- Ozonimi i cili shërben për largimin e ngarkesës bakteriale 

5- Llamba UV dhe kjo për largimin e ngarkesës bakteriale 

 Pas këtij trajtimi të plotë uji tashmë i plotëson parametrat e kërkuar për 

përdorimin e tij në industrinë ushqimore dhe kështu ai përdoret në linjat e 

prodhimit të pijeve të gazuara dhe të lëngjeve të frutave. Në figurën 13 

jepet një skemë e thjeshtuar e procesit të prodhimit të pijeve freskuese, me 

gaz dhe pa gaz.   

 
 

 Figura 13. Skema e procesit në repartin e prodhimit të pijeve freskuese.
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 Lëndët e para dhe ndihmëse që përdoren në procesin e prodhimit 

 

 Lëndët e para që përdorën në procesin e prodhimit janë: 
1- Uji 

2- Gazi karbonik 

3- Esencat dhe aromatizuesit e ndryshëm 

4- Materiali plastik PET (polietilen tereftalat) i cili përdoret për 

prodhimin e shisheve plastike, tapave, etiketave. 

  

 Lëndët ndihmëse të cilat përdoren janë: 

1- Acidi klorhidrik 9% dhe klorati i natriumit 7.5% të cilët 

përdoren për prodhimin e gazit të klorit që bën dezinfektimin e 

ujit. 

2- Agjenti flokulues Amerflok 

3- Antiskalanti (lënda kundër çmërsit) Wigol 100, i cili përdoret në 

sistemin e osmozës për shkripëzimin e ujit 

4- Acidi klorhidrik 33% i cili përdoret si rregullator pH në sistemin 

e osmozës. 

5- Materialet plastike të cilat ndihmojnë në ambalazhimin e 

produktit të gatshëm (film plastik 65 μm i cili përdoret për 

formimin e kolive të produktit të gatshëm dhe filmi plastik 20 

μm i cili përdoret për veshjen e produktit në paleta). 

  Qëllimi i studimit 

 Qëllimi i këtij studimi është zbatimi i parimeve të prodhimit të pastër 

në hallka të ndryshme të procesit, duke synuar kursimin e harxhimit të 

lëndëve të para e të energjisë elektrike dhe, njëkohësisht, duke pakësuar 

emetimin e mbeturinave të prodhimit. Një studim i kësaj natyre në shkallë 



65 

 

industriale kryhet për herë të parë në vendin tonë dhe për kryerjen e tij 

kompania u mbështet nga ECAT-Tirana. 

 Studimi dhe ndërhyrjet përkatëse u kryen drejtpërdrejt në shkallë 

industriale në linjën e trajtimit (shkripëzimit) të ujit, në linjën e formimit 

të shisheve plastike nga pipetat prej materiali PET, në linjën e veshjes së 

paletave  me filma plastikë etj. Në fushën e studimit u përfshi ndryshimi i 

llojeve të ndryshme të lëndëve të para sipas linjave, rritja e shkallës së 

prodhimit të linjave, automatizimi i proceseve etj. Për secilin rast u ndoqën 

përmirësimet e arritura në proces dhe rezultatet u vlerësuan në njësi 

monetare, si përfitime mjedisore dhe avantazhet e tjera të arritura.  

 Në qendër të vëmendjes ka qenë edhe studimi i optimizimit të 

proceseve të prodhimit, automatizimi i tyre, funksionimi me kapacitet të 

plotë dhe çështjet lidhur me menaxhimin e efektshëm të pajisjeve që 

konsumojnë pjesën më të madhe të energjisë (kompresorët, sistemi ftohës 

dhe makinat fryrëse), si faktorë kyç që sigurojnë një rendiment të lartë të 

prodhimit, ulin e harxhimin e energjisë, konsumin e ujit etj. 
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I. NDIKIMI I CILËSISË SË LËNDËVE KUNDËR ÇMËRSIT NË 

RENDIMENTIN E MEMBRANAVE TË OSMOZËS NË LINJËN E 

TRAJTIMIT TË UJIT 

 

 Në linjën e prodhimit të pijeve (me gaz dhe pa gaz) kërkohet ujë i 

shkripëzuar në masën rreth 90%, për prodhimin e të cilit shërben linja e 

trajtimit të ujit. Kjo linjë përbëhet nga impianti i osmozës së anasjellë, 

filtrat me karbon aktiv, ozonatori, deozonatori dhe llamba UV. Përpara se 

të hyjë në impiantin e osmozës uji kalon në filtrin e rërës, trajtohet me 

koagulues të llojit amerfloc, klorohet e më pas kalon në filtrat e karbonit 

aktiv, të cilët bëjnë të mundur largimin e klorit të lirë; së fundi uji futet në 

sistemin e osmozës së anasjellë. Qëllimi i studimit sipas parimeve të 

prodhimit të pastër në linjën e trajtimit (shkripëzimit të ujit) ishte ndikimi i 

llojit të lëndës kundër çmërsit (antiskalantit) në rendimentin e 

membranave të osmozës që përdoren në këtë linjë.  

 

 Materiali dhe metoda 

 Membranat e osmozës të cilat përdoren në linjë e shkripëzimit të ujit 

janë të llojit ESPA 4, produkt i kompanisë Nitto Denko (Nitto Denko 

Hydranautics, 2008). Lëndët kundër çmërsit që kemi përdorur janë akiscale 

7716 (bazik) dhe wigol 100 (acid). Akiscale 7716 është një lëndë organike 

me bazë acidesh fosfonike me qëndrueshmëri të lartë ndaj klorit që në 

tretësirë ujore ka reaksion bazik, me përmbajtje të fosforit total në masën 

5.4%, pesha specifike (kg/l) në 150 C 1,25±0,05, pH 11,5±0,5, ndërsa wigol 
100 jep në tretësirë ujore reaksion acid dhe ka këto të dhëna teknike: pesha 

specifike (kg/l) në 200 C 1,21-1,23, pH 2,9-3,5. 

 

 Rezultatet 

 Pas matjeve që u kryen gjatë një periudhe 15 ditore me të dyja llojet e 

lëndëve kundër çmërsit (akiscale 7716 dhe wigol 100), u morën të dhënat 

lidhur me përcjellshmërinë e ujit, përqindjen e shkripëzimit dhe 
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rendimentin e membranave. Këto të dhëna jepen përkatësisht në tabelat 

Nr. 1 e Nr. 2, si dhe në figurat 14, 15, 16 dhe 17,18,19; përcjellshmëria e ujit 

në hyrje të membranave ishte 1100 μs/cm. 

 
Tabela 1. Karakteristikat e ujit pas trajtimit dhe rendimenti i membranave kur u përdor 

lënda kundër çmërsit akiscale 7716. 

8Ditët 1 3 5 7 9 11 13 15 

Përcjellshmëria, μs/cm 85 89 96 105 115 130 145 170 

Përqindja e shkripëzimit, % 92,3 92 91 90,5 89,5 88,2 86,8 84,5 

Rendimenti i membranave, m
3
/h 23 22 22 21 21 21 20 20 

 

 
 

 

Figura 14. Përcjellshmëria e ujit pas trajtimit 

 kur u përdor lënda kundër çmërsit akiscale 7716. 
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                           Figura 15. Përqindja e shkripëzimit të ujit pas trajtimit 

                           kur u përdor lënda kundër çmërsit akiscale 7716. 
 

 
 

Figura 16. Rendimenti i membranave m3/h 

kur u përdor lënda kundër çmërsit akiscale 7716 
 
 
 
 

Tabela 2. Karakteristikat e ujit pas trajtimit dhe rendimenti i membranave 

 kur u përdor lënda kundër çmërsit wigol 100 

 

 

Ditët 1 3 5 7 9 11 13 15 

Përcjellshmëria, (μs/cm) 136 130 128 126 125 124 123 120 

Përqindja e shkripëzimit, % 87,6 88,2 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 89,1 

Rendimenti i membranave, m
3
/h 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Figura 17. Përcjellshmëria e ujit pas trajtimit  

kur u përdor lënda kundër çmërsit wigol 100. 

 

 
 

Figura 18. Përqindja e shkripëzimit të ujit pas trajtimit  

kur u përdor lënda kundër çmërsit wigol 100. 
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Figura 19. Rendimenti i membranave 

         kur u përdor lënda kundër çmërsit wigol 100. 
 

 

 Në rastin e përdorimit të akiscale 7716, u vu re një rritje e përcjellshmërisë së 

ujit të trajtuar me kalimin e kohës dhe, për rrjedhojë, ndodh ulje e 

rendimentit të prodhimit të membranave, si dhe ulje e përqindjes së 

shkripëzimit. 

 

 Me ndërrimin e lëndës kundër çmërsit (antiskalantit) nga akiscale 7716 

në wigol 100, si dhe pas pastrimit të membranave me kimikate (acide e 

bazike), përcjellshmëria pëson rënie dhe përqindja e shkripëzimit rritet me 

kalimin e ditëve, për shkakun se lënda wigol 100 është më e përshtatshme 

për këtë lloj membranash (poliamide) dhe vihet re se rendimenti i 

membranave është i pandryshueshëm 25 m3/h, duke ruajtur maksimumin e 

tij. Pra, ndodh një rritje të rendimentit në masën nga 8-20%; kjo do të 

thotë një zvogëlim të konsumit të energjisë, të antiskalantit dhe të acidit 

(HCl 34%). Sasia e antiskalantit që harxhohet është 0,17 l/h, si akiscale 

7716, ashtu edhe për wigol 100 (në trajtë të holluar me ujë 1:10). Për 15 

ditë sasia që harxhohet është rreth 40 l, por duke u rritur prodhimtaria e 

impiantit me 8-20%, ulet harxhimi i kimikateve për trajtimin e së njëjtës 

sasi uji, po në masën 8-20%, d.m.th në këtë rast harxhohen 32-36,8 l gjatë 

një periudhe 15 ditore. Për një vit sistemi i trajtimit të ujit punon rreth 

2600 orë; për të prodhuar një sasi të caktuar uji me antiskalantin wigol 
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duhen 2080-2392 orë pune; në këtë mënyrë kursehet energjia, e shprehur 

në vlerë monetare 430-1080 euro/vit, ndërsa nga kursimi i lëndës kundër 

çmërsit kursehen 450-1120 euro/vit.  

 

 Përfundime  

 

 Me ndërrimin e lëndës kundër çmërsit (antiskalantit) nga akiscale 7716 

në wigol 100, në linjën e shkripëzimit të ujit me anën e procesit të osmozës 

së anasjellë, ndodh një rritje e prodhimtarisë në masën nga 8-20%. Kjo do 

të thotë se arrihet një zvogëlim i konsumit të energjisë, i lëndës kundër 

çmërsit (antiskalantit) si dhe i acidit (HCl 34%). 
 

 Përfitimet nga ndryshimi i llojit të antiskalantit arrijnë në 450-1120 

euro/vit. Përfitimet nga kursimi i energjisë arrijnë në 430-1080 euro/vit. 

 

 

II. NDIKIMI I CILËSISË SË LËNDËVE TË PARA NË KONSUMIN E 

ENERGJISË DHE NË KOSTON E PRODHIMIT 

 

 Prodhimi i pastër ka kërkesa të vazhdueshme për integrimin e 

strategjive parandaluese (Cecilia Espinosa Murga, 2007) të cilat lidhen me 

proceset dhe shërbimet që duhen kryer për rritjen e efikasitetit dhe 

zvogëlimin e rrezikut për njerëzit dhe mjedisin (UNEP DTIE SCP Branch 
2009). Por duke pasur parasysh që përveç aspektit mjedisor një fushë tjetër 

ku mund të zbatohen praktikat e prodhimit të pastër është dhe ajo e 

përfitimeve ekonomike, ne shqyrtuam ndikimin e cilësisë së lëndës së parë 

që përdorim për ambalazhim dhe paketim si dhe disa përmirësime të cilat 

lidhen me ndikimin e parametrave të prodhimit ne produkteve.  
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 Materiali dhe metoda 

 Lënda e parë e cila përdoret për formimin e shisheve plastike është 

pipeta material plastik PET (polyethylene terephthalate). Kjo masë plastike 

kalon në makinën fryrëse ku nëpërmjet ajrit të ngjeshur (presion 30-35 bar) 

formon shishen plastike e cila më pas kalon në makinën e mbushjes për tu 

mbushur me produktin përkatës. 

 1-Ndikimi i cilësisë së pipetës në shkallën e skarcitetit 

 Kemi marrë në shqyrtim 3 lloje të ndryshme pipetash të cilat përdoren 

për të prodhuar të njëjtin format (në rastin tonë formatin 1,5 litër) por të 

markave të ndryshme dhe kemi nxjerre konkluzionet përkatëse.  

 - Pipetë 40 g (kategoria 1) 

 - Pipetë 42 g (kategoria 2) 

 - Pipetë 42,5 g (kategoria 3) 

 Rezultatet e marra jepen të përmbledhura në tabelën 3, si dhe është 

bërë një paraqitje grafike të këtyre rezultateve në figurën 20.



73 

 

 

Tabela 3. Ndikimi i llojit të pipetës PET te skarciteti i shisheve.  

 Prodhimi (copë) Skarciteti (copë) Skarciteti % 

Pipetë 40 g 234196 3484 1,5 

Pipetë 42,5 g 68775 3025 4,4 

Pipetë 42 g 32501 1099 3,4 

 

 

 
 Figura 20. Varësia e skarcitetit të shisheve (në %) nga lloji i pipetës PET. 

 Siç shihet nga të dhënat skarciteti vjen duke u rritur kur kalohet nga një 

kategori pipetash në një tjetër. Kjo rritje e skarcitetit është rreth 3%. E 

shprehur ne vlerë monetare kjo vlerë plus e skarcitetit (duke pranuar një 

skarcitet normal atë në masën 1,5%) është 5.000.000 x 0,03=150000 copë 

pipeta skarcitet plus për një vit 150000x0,076=11400 euro/vit. 
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2-Ndikimi i cilësisë së filmit plastik i cili përdoret për ambalazhimin 

 e produktit të gatshëm 

 Për ambalazhimin e produktit të gatshëm (kolive) përdoret film 

plastmase me trashësi 65-80 μm. U studiuan 3 marka filmash me cilësi të 

ndryshme duke krahasuar skarcitetin gjatë formimit të kolive për secilin 

lloj. 

 Filmi i parë nga një kompani anonime (shqiptare) 

 Harxhimi për repartin e pijeve me gaz 760 kg dhe skarciteti 14 kg, pra 

skarciteti është në masën 1,8 % të sasisë që është përdorur për paketim. 

Për repartin e pijeve pa gaz sasia e përdorur 270 kg dhe skarciteti 15 kg, pra 

skarciteti është në masën 5,5 % të sasisë së përdorur për prodhim. 

Ndryshimi në skarcitet nga reparti ne repart lidhet me shkallën e 

automatizimit të reparteve. 

 Filmi i dytë nga një kompani e njohur (importi 1) 

 Harxhimi për repartin e pijeve me gaz 3870 kg dhe skarciteti 29,05 kg, 

pra skarciteti është në masën 0,75 % të sasisë që është përdorur për 

paketim. Për repartin e pijeve pa gaz sasia e përdorur 651 kg dhe skarciteti 

8,6 kg, pra skarciteti është në masën 1,3 % të sasisë së përdorur për 

prodhim. 

 

 Filmi i tretë (importi 2) 

 Harxhimi për repartin e pijeve me gaz 1871 kg skarciteti 4,89 kg, pra  

0,3 %. Po të krahasojmë skarcitetet duke ju referuar reparteve me të njëjtën 

shkallë automatizimi vihet re se skarciteti i filmit anonim është rreth 2,4 

dhe 6 herë më i lartë për pijet me gaz dhe 4,2 herë për repartin e pijeve pa 

gaz. Përveç skarcitetit, përdorimi i filmit me cilësi të ndryshme ndikon 

drejtpërdrejt dhe në uljen e rendimentit të linjës së prodhimit pasi furra e 

paketimit punon me shpejtësi më të vogël në rastin e një filmi jocilësor dhe 

si pasojë dhe konsumi i energjisë është më i lartë. Në qoftë se do të 

llogarisnim vetëm vlerën e skarcitetit shtesë për shkak të cilësisë së filmit 
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duke pranuar një skarcitet bazë ne 0,3% atëherë për një periudhë 1 vjeçare 

nga ky skarcitet do të kishim një humbje prej rreth 750 euro (0,007-

0,003*70000*2,8=780), duke marrë në konsideratë vetëm dy kompani, ato të 

importit. Duke shtuar konsumin e energjisë së linjës meqenëse ajo 

funksionon me rendiment të reduktuar në masën 15% (ulje me 15% e 

shpejtësisë së furrës së paketimit për arsye të bllokimit të filmit), pra një 

rritje të konsumit të energjisë për të njëjtën sasi prodhimi. Vetëm për 

furrën sasia e energjisë për një orë shtohet me 9,45 kWh. Duke pasur 

parasysh që linja është e automatizuar dhe proceset janë zinxhir shkaktohet 

një rritje e konsumit te energjisë për gjithë linjën e prodhimit në 15%. Pra 

366 kWh (linja në total) x 0,15 = 54,9 kWh më shumë 54,9x2200 (orë pune 

në vit) = 120780 kWh/vit, 120780x10/140= 8627 euro në vit shtesë vetëm 

nga rritja e konsumit të energjisë për shkak të cilësisë së filmit. Pra në total 

përfitohen 780+8627= 9400 euro/vit nga ulja e skarcitetit dhe kursimi i 

energjisë. 

  

 Në tabelën 4 dhe në figurën 21 jepen në mënyrë të përmbledhur të 

dhënat e marra, përkatësisht, në trajtë tabelore dhe grafike. 

Tabela 4. Ndikimi i cilësisë së filmit plastik në hallkën e ambalazhimit të 

produktit të gatshëm.   

 

 

 

 

 

 

 

 Prodhimi kg Skarciteti kg Skarciteti % 

Filmi 1 760 14 1,8 

Filmi 2 3870 29,05 0,7 

Filmi 3 1871 4,89 0,3 
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Figura 21. Ndryshimi i shkallës së skarcitetit (%) sipas llojit të filmit plastik për 

ambalazhim. 

 

 3. Konsumi i energjisë në varësi të kushteve të prodhimit 

 Studimi lidhur me konsumin e energjisë (Ahmand R. Ganji, P. E. Bryan 

Hackett and Sandra Chow, 2002) u krye për çdo muaj, gjatë periudhës shtator 

2011 - janar 2012. 

 Të dhënat e marra janë të pasqyruara në tabelën 5, si edhe figurën 22. 
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Tabela 5. Luhatja e konsumit të energjisë elektrike sipas shkallës së prodhimit. 

 

                        
  

Figura 22. Konsumi i energjisë sipas muajve. 

 

 Vihet re se, megjithëse muaji dhjetor ka prodhimtarinë më të lartë në 

krahasim me muajt e tjerë, konsumi e energjisë (për litër produkt) është më 

i ulët (0,84 lek/litër). Për të shpjeguar pse ka ndodhur një gjë e tillë kemi 

marrë në shqyrtim prodhimin në linjën kryesore të prodhimit (atë të pijeve 

  Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar 

kWh 189770 153398 182695.64 243936 152355 

Vlera/lek 1818998 1473921 1768517 2357017 1443387 

Prodhimi/litër 2012187 1546162 1819598 2790728 1182839 

Lekë/ kWh 9,59 9,61 9,68 9,66 9,47 

kWh /litër 0,09 0,10 0,10 0,09 0,13 

Lekë, energji/litër 0,90 0,95 0,97 0,84 1,22 
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me gaz), sipas formateve që është realizuar gjatë këtyre muajve dhe të 

dhënat e përfituara janë përmbledhur në tabelat e mëposhtme, ku në 

tabelën nr. 6 jepet prodhimi (copë) sipas muajve, ndërsa në tabelën nr. 7 

jepet prodhimi në përqindje të kontributit të çdo formati në lidhje me 

prodhimin total të atij muaji si dhe kemi bërë një paraqitje grafike të këtyre 

varësive. 
 

Tabela 6. Prodhimi i lëngjeve në shishe të formateve të ndryshme (copë). 

 

 Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar 

1.5 litër 502951 400743 557584 1234106 139044 

0.5 litër 649152 148872 249588 0 319296 

0.33 litër 226656 221200 129855 108943 106536 

2 litër 0 24738 9276 6966 29490 

2.5 litër 0 20752 16020 3400 636 

Gjithsej 1378759 816305 962323 1353415 595002 

kWh, energji/litër 0,094 0,099 0,1 0,087 0,129 

 

 

Tabela 7. Prodhimi i lëngjeve sipas formateve (%). 

 

Prodhimi, % 

sipas formateve Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar 

1.5 litër 36,5 49,1 57,9 91,2 23,4 

0.5 litër 47,1 18,2 25,9 0,0 53,7 

0.33 litër 16,4 27,1 13,5 8,0 17,9 

2 litër 0,0 3,0 1,0 0,5 5,0 

2.5 litër 0,0 2,5 1,7 0,3 0,1 

Gjithsej 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Figura 23. Shkalla e prodhimi në copë sipas muajve. 

 

 Nga tabela 7 shihet se në muajin dhjetor rreth 91,2% së prodhimtarisë 

ka qenë e llojit të formatit 1,5 litër, i cili është formati me rendimentin më 

të lartë të prodhimit, pra vihet re se muaji dhjetor i cili ka konsumin më të 

ulët të energjisë dhe ky muaj është me prodhimtarinë më homogjene 

(91,2% vetëm një lloj formati). Po ashtu muaji shtator, i cili është muaji me 

konsumin më ulët të energjisë pas dhjetorit (0,9 lek/litër) vërehet se nuk ka 

prodhim të formateve të mëdha të cilët kanë dhe rendimentin më të ulët, 

ndërsa në janar ku vërehet një minimum të prodhimtarisë të formatit 1,5 

litër (23,4%) dhe një maksimum të formatit 2 litër (5%), në krahasim me 

muajt e tjerë, shfaqet dhe maksimumi i konsumit të energjisë 1,22 lek/litër. 
 

 4. Ndikimi i rendimentit të prodhimit në harxhimin e gazit CO2 

 Në linjën e prodhimit të pijeve të gazuara përdoret gazin karbonik për 

gazifikimin e lëngjeve dhe për mbajtjen e enëve nën presion (tanket e 

prodhimit të produktit dhe makina mbushëse). Kemi mbajtur nën 

monitorim një periudhë 4 mujore (Rene van Berkel, 1995), duke nxjerrë 

konkluzionet të cilat jepen në trajtë pasqyre dhe grafike.   

 Sikurse mund të shihet nga të dhënat e paraqitura në tabelën 8 dhe 

figurën 24, sa më i madh të jetë prodhimi aq më e ulët është sasia e gazit që 

konsumohet për një njësi produkti. Kjo lidhet me faktin se kur një linjë 

prodhon me rendiment optimal atëherë dhe konsumi i gazit arrin vlerat më 
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të ulëta dhe kjo ndodh pasi siç e kemi theksuar dhe më lart sasia e gazit që 

përdoret nuk shkon vetëm për gazifikimin e lëngjeve por dhe për të 

mbajtur enët e prodhimit (tanket) nën presion, gjë e cila varet shumë nga 

rendimenti i prodhimit. 

Tabela 8. Luhatja e harxhimit të gazit CO2 në funksion të  

shkallës së prodhimit.   

Muajt Prodhimi litra Konsumi i CO2, kg Raporti kg/l 

Janar 481556 20545 0.042 

Shkurt 79000 4429.5 0.056 

Mars 1003416 35515 0.035 

Prill 871686 33505 0.038 

 

 

 
Figura 24. Konsumi i gazit karbonik (kg për litër produkt) në varësi të prodhimit. 
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5. Eliminimi i paletave të drurit dhe zëvendësimi i tyre me kosha metalike 

 

 Bidonët e ujit me vëllim 7 dhe 10 litër vendoseshin nëpër paleta druri 

dhe pastaj bëhej shpërndarja e tyre në destinacionet përkatëse. Sasia e 

fletëve të plastmasës (me trashësi 20 μm) që përdoret për paketimin e 

paletave është rreth 25000*0.080=2000 kg/vit për bidonët 10 litërsh dhe 

10700*0.130=1390 kg/vit për bidonët 7 litërsh, pra gjithsej rreth 3390 kg 

/vit fletë plastmase, ose e njehsuar në vlerë leku 3390*2.2=7460 euro/vit. 

 Me eliminimin e paletave prej druri dhe zëvendësimin e tyre me kosha 

metalikë kemi një kursim në masën 17% të sasisë së përgjithshme të fletëve 

të plastmasës që nevojitet për paketim.  

 Një fushë tjetër në të cilën mund të ndërhyhet është ripërdorimi i 

kartonëve për këto kosha me kartonë të cilët janë përdorur më parë për 

paketimin e materialeve plastikë(kuti kartoni për paketimin e pipetave). 

Sasia e kartonit që përdoret është rreth 25000 copë në vit dhe e njehsuar në 

vlerë monetare 25000*45/140=8000 euro në vit kursime nga ripërdorimi i 

kartonit, pra një ulje të konsumit të kartonit 25000/200000*100=12,5 % 

duke ju referuar sasisë totale të kartonit që përdoret për paketimin e të 

gjitha produkteve. 

 

 Përfundime 

1- Duke përdorur pipeta me cilësi të lartë kemi një përfitim vjetor vetëm 

nga ulja e skarcitetit në 11900 euro/vit 

2- Duke përdorur film plastik me një cilësi më të lartë kemi një përfitim 

monetar si rezultat i uljes së skarcitetit dhe menaxhimit më të mirë të 

konsumit të energjisë që arrin vlerën 9400 euro/vit 
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3- Rëndësi shumë të madhe në konsumin e energjisë luan dhe prodhimi i 

atyre formateve të cilat kanë rendiment më të lartë, në rastin tonë formati 

1.5 litër sjell një reduktim të kostos për njësi (litër lëng) në masën 23-30% 

në krahasim me formatet e tjera. 

4- Funksionimi i linjës së prodhimit nën parametrat e saj optimalë sjell një rritje 

të konsumit të gazit duke rritur kështu koston për njësi (litër lëng) në masën 

14-36%. 

5- Zëvendësimi i paletave prej druri me kosha metalikë dhe ripërdorimi i 

kartonëve sjell një përfitim vjetor rreth 15460 euro.   
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III. ZVOGËLIMI I KONSUMIT TË ENERGJISË DHE TË UJIT SI 

REZULTAT I MIRADMINISTRIMIT DHE I AUTOMATIZIMIT TË 

PROCESEVE TË PRODHIMIT. 

 

 Pajisjet kryesore në industrinë e pijeve joalkoolike janë pompat, 

motorët, kompresorët, prandaj kërkohet mirëmbajtja e tyre si dhe, nëse 

është e nevojshme, edhe zëvendësimi me modele më efektive. Një fushë 

tjetër veprimesh është dhe optimizimi i proceseve për të siguruar një 

rendiment të lartë prodhimi gjë që është një faktor kyç për të arritur një 

ulje të harxhimit të energjisë dhe të konsumit të ujit. Lidhur me këtë, disa 

prej masave më të rëndësishme që u zbatuan në linjat e prodhimit pas 

studimeve përkatëse janë: 

 

 1-Ulja i konsumit të ujit i cili përdoret në proceset ndihmëse. 

 2-Funksionimi i linjës me kapacitet të plotë (jo ndërprerja e punës, por 

shfrytëzimi i pajisjeve 24 orë pareshtur), duke siguruar maksimumin e 

prodhimit, pra duke eliminuar kështu humbjet e energjisë për fazën 

përgatitore të fillimit të prodhimit. 

 3-Automatizim i linjës së prodhimit që çon në rritjen e rendimentit të 

prodhimit dhe, si pasojë, në zvogëlimin e konsumin e energjisë. 

 4- Miradministrimi i energjisë që përdoret për ndriçim. 

 5-Menaxhimi me efektivitet i pajisjeve që konsumojnë pjesën më të 

madhe të energjisë, si kompresorët, sistemi ftohës dhe makinat fryrëse 

(rreth 74% të konsumit të energjisë).  

 6-Mirëmbajta e pajisjeve për të rritur efektivitetin (eliminimi i humbjes 

së ajrit te makinat fryrëse gjë e cila shkakton një rritje të konsumit të 

energjisë, duke qenë se kompresorët duhet te plotësojnë këto humbje të 

ajrit duke harxhuar kështu më shumë energji). 
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 Sasia e ujit që përdoret në proceset ndihmëse zë rreth 60% të konsumit 

total të tij, prandaj del si domosdoshmëri miradministrimi i tij. Një nga 

proceset ndihmëse në të cilat konsumi i ujit është i konsiderueshëm dhe që 

ne do ta marrim në shqyrtim është ai i përdorimit të tij në transportierët e 

linjës së prodhimit (nëpër të cilat kalojnë shishet me produkt). Në këtë 

pjesë të linjë së prodhimit uji injektohet nëpërmjet 30 kokave (sprucatorë), 

ku injektohet dhe sasia e lubrifikuesit për transportierët (kimikat për 

lubrifikimin dhe dezinfektimin e transportierëve).  

 

 Rezultatet 

 Nga monitorimet e kryera arritëm në përfundimin se sasia e ujit e cila 

konsumohet nga sprucatorët është rreth 8*30=240 l/orë, dhe duke marrë një 

rendiment mesatar të prodhimit siç do e shqyrtojmë dhe më poshtë rreth 

5000 l/orë produkt, rezulton se konsumi i ujit nga sprucatorët është rreth 

5% e sasisë së ujit i cili përdoret për produktin e gatshëm. Zëvendësimi i 

këtij sistemi lubrifikues me një sistem tjetër (të thatë) bën të mundur 

zvogëlimin e konsumit të ujit në masën rreth 550 ton /vit. 

 Në figurën 25 jepet pjesa në përqindje ndaj harxhimit të plotë të 

energjisë elektrike për secilën pajisje/aparat të linjës së prodhimit që punon 

me energji elektrike. 
 

 
Figura 25. Konsumi në % i energjisë për pajisjet e linjës së prodhimit. 
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 Duke pasur parasysh të dhënat e figurës 25 dhe duke marrë masat e 

përmendura më sipër ne ndoqëm konsumin e energjisë brenda së njëjtës 

periudhë (shtator-tetor), gjatë viteve 2011 dhe 2012, përpara dhe pas 

ndërmarrjes së masave të për një shfrytëzim me efikasitet të energjisë. 

Rezultatet e nxjerra nga studimi u bënë duke krahasuar të dhënat për 

periudhat përkatëse. Ato paraqiten në figurat 26 dhe 27, ku shihet qartë se ka 

një ulje të konsumit të energjisë, e cila në një vlerë mesatare për periudhën 

shtator-dhjetor 2012 ka një rënie në masën 13%, krahasuar me të njëjtën 

periudhë të vitit të 2011. Duke krahasuar prodhimet dhe energjinë e 

harxhuar (në kWh) për periudhat përkatëse vërejmë se prodhimi është 

zvogëluar në masën 9%, ndërsa konsumi i energjisë në masën 13-14 % 

sikurse jepet në figurat 26 dhe 27.  
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Figura 26. Prodhimi/litra shtator – dhjetor 2011-2012.  
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Figura 27. Konsumi i energjisë kWh/l produkt (shtator-dhjetor 2011-2012). 

 

 Në figurat 26 dhe 27 vihet re se për të njëjtën periudhë harxhimi 

mesatar kWh/litër produkt është 0,083 kWh/litër për vitin 2012 dhe 0,095 

kWh/litër për vitin 2011, d.m.th ka një rënie të harxhimit të energjisë 

elektrike në masën 13% (në vlerë mesatare), ndërsa që ulja për secilin muaji 

jepet në figurën 28.  

4.9

14.3

20.4

9.9

0.0

10.0

20.0

30.0

% e reduktimit te 

kwh/liter produkt

Perqindja e reduktimit te  kwh/liter

Perqindja e reduktimit te 

kwh/liter

Perqindja e

reduktimit te 

kwh/liter

4.9 14.3 20.4 9.9

Shtator Tetor Nentor Dhjetor

 
Figura 28. Reduktimi në % i konsumit kWh/l (shtator-dhjetor 2011-2012). 
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 Për të pasur një pasqyrim më të detajuar të sasisë së prodhimit nga 

muaji ne muaj(%) e kemi paraqitur në figurën 29. 
 

 
 

Figura 29. Prodhimi % krahasuar me totalin vjetor 2011-2012. 
 

 Vihet re, gjithashtu, se gjatë periudhës tetor- dhjetor 2012 është arritur 

edhe sasia më e madhe e prodhimit (83% kundrejt prodhimit vjetor) pra 

është punuar më intensivisht se gjatë vitit të mëparshëm në të cilin kjo sasi 

prodhimi arrin në 75% (krahasuar me prodhimin vjetor). Po të analizojmë 

muajt në veçanti, vihet re se prodhimi për muajt tetor 2011- tetor 2012 

ndryshon vetëm me 1% (tetor 2011 19% -tetor 2012 20%) në sasinë e 

prodhimit por në fakt ka pasur një ndryshim thelbësor në mënyrën e 

funksionimit të linjës, pasi në muajin tetor 2012 sasia e prodhimit është 

realizuar për një kohë më të shkurtër (300 orë) ndërsa ajo e tetorit 2011 

(350 orë), pra ka pasur një rritje e efektivitetit të prodhimit në masën 11%. 

Kjo është dhe arsyeja e zvogëlimit në masën 14% të harxhimit të energjisë 

elektrike në kWh/litër për muajin tetor 2012. E njëjta gjë vlen dhe për 

muajin nëntor i cili është dhe muaji me zvogëlimin më të madh të 

konsumit të energjisë (20%). Kjo ka ndodhur pasi në muajin nëntor 2012 ka 

pasur një prodhim rreth 30% më të lartë se në nëntor 2011(2,28 ton-1,82 

ton) por ky prodhim është realizuar pothuajse në të njëjtën sasi orësh pune 

(430:450), me një rritje në masën 19,7%, d.m.th vërejmë një shfrytëzim 

maksimal i kapaciteteve prodhuese të linjës gjë e cila ka çuar dhe në uljen 

në masën 20% të konsumit të energjisë. Të gjitha këto të dhëna janë 
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paraqitur grafikisht në figurën 30 ku shihet qartë rritja e kapacitetit të 

prodhimit i cili është dhe treguesi më i rëndësishëm i procesit të prodhimit. 
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Figura 30. Rendimenti (l/h) produkt i linjës së prodhimit shtator 2011-2012. 

 

 Nëse shqyrtohen ndryshimet sipas muajve, sikurse jepet në figurën 29, 

vihet re se në muajin shtator, kur filloi vënia në jetë e parimeve të 

prodhimit të pastër, konsumi i energjisë elektrike u ul me 4,6%, por 

kapacitetit i prodhimit në këtë muaj pësoi rënie në masën 17,2%, kjo sepse 

pati një zvogëlim të prodhimit në masën 35,5%, çka solli shfrytëzimin në 

parametrat jo-optimalë të kapaciteteve prodhuese të linjës. Në muajin tetor 

ndodhi e kundërta; vërtet vërehet një ulje e shkallës së prodhimit në masën 

5%, por kemi një rritje të rendimentit në masën 10,9%, kjo si rezultat i 

shfrytëzimit maksimal të kapaciteteve prodhuese të linjës gjë e cila solli dhe 

një zvogëlim domethënës të konsumit të energjisë në masë masën 14% për 

këtë muaj. 
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Figura 31. Rendimenti i linjës së prodhimit në %  

(krahasimi gjatë periudhës shtator-dhjetor  2011-2012). 
 

 Përfundime 
 

1-Funksionimi i linjave të prodhimit në parametrat e tyre optimalë sjell një 

rritje të rendimentit mesatar të prodhimit në masën 6%. 

2-Rritja e rendimentit të prodhimit ka sjellë një ulje të konsumit të 

energjisë elektrike në masën 13%. 

3-Ulja i konsumit të energjisë çoi në zvogëlimin e kostos së prodhimit. 

4-Sasia e energjisë së kursyer në shkallë vjetore si rezultat i zbatimit të 

parimeve të prodhimit të pastër, është rreth 260000 kWh/vit. 

5-Zvogëlimi i konsumit të ujit që përdoret në proceset ndihmëse arrin në 

550 ton/vit. 
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PËRFUNDIME TË PËRGJITHSHME DHE DISKUTIME  

 Prodhimi i pastër ofron mundësi të shumta zbatimi në hallka të 

ndryshme  të linjës së prodhimit të pijeve joalkoolike të gazuara.  

 Në rastin e marrë për studim, zbatimi i parimeve të prodhimit të pastër 

në një linjë prodhimi pijesh joalkoolike çon në kursime të ndjeshme 

energjisë e të lëndëve të para, si edhe në përfitime të dukshme mjedisore. 

 

 Në hallkën e shkripëzimit të ujit me anën e procesit të osmozës së anasjellë: 

 Ndërrimi i lëndës kundër çmërsit (antiskalantit) nga akiscale 7716 në 

wigol 100 e rrit prodhimtarinë e linjës në masën nga 8-20%. Kjo do 

të thotë se arrihet një zvogëlim i konsumit të energjisë, i lëndës 

kundër çmërsit (antiskalantit) si dhe i acidit (HCl 34%). 

 Përfitimet nga ndryshimi i llojit të antiskalantit arrijnë në 450-1120 

euro/vit. Përfitimet nga kursimi i energjisë arrijnë në 430-1080 

euro/vit. 

 

 Në hallkën e ambalazhimit e të paketimit të produktit, ndryshimi i lëndëve të 

para, si: lloji i pipetës plastike prej PET-i (polietilen-tereftalat) me të cilën 

përgatiten shishet me anën e fryrjes nën trysni, ndryshimi i filmit plastik për 

veshjen e kolive, përmirësimi i parametrave të procesit në linjën e gazimit të 

lëngjeve me CO2 etj. dhanë këto rezultate.  

 Përdorimi i pipetave me cilësi më të lartë sjell një përfitim vjetor prej 

11900 euro/vit vetëm nga ulja e skarcitetit  

 Përdorimi i filmit plastik me një cilësi më të lartë sjell një përfitim të 

ardhurash, si rezultat i uljes së skarcitetit dhe i menaxhimit më të 

mirë të konsumit të energjisë, që arrin vlerën 9400 euro/vit 

 Rëndësi shumë të madhe në konsumin e energjisë luan dhe 

prodhimi i atyre formateve të cilat kanë rendiment më të lartë, në 
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rastin tonë formati 1,5 litër sjell një ulje të kostos për njësi (litër 

lëng) në masën 23-30% në krahasim me formatet e tjera. 

 Funksionimi i linjës së prodhimit nën parametrat optimalë të 

procesit shkakton një rritje të konsumit të gazit CO2 duke rritur 

kështu koston për njësi (litër lëng) në masën 14-36%. 

 Zëvendësimi i paletave prej druri me kosha metalikë dhe ripërdorimi i 

kartonëve sjell një përfitim vjetor rreth 15460 euro.  

 

 Optimizimi i proceseve të prodhimit, automatizimi i tyre, funksionimi me 

 kapacitet të plotë  dhe menaxhimi me efektshmëri i pajisjeve që 

 konsumojnë pjesën më të madhe të energjisë (kompresorët, sistemi 

 ftohës dhe makinat fryrëse) sigurojnë një rendiment të lartë të 

 prodhimit, ulin e harxhimin e energjisë, konsumin e ujit etj.    

 Funksionimi i linjave të prodhimit në parametrat e tyre optimalë sjell 

një rritje të rendimentit mesatar të prodhimit në masën 6%. 

 Rritja e rendimentit të prodhimit ka sjellë ulje të konsumit të 

energjisë elektrike në masën 13%. 

 Ulja e  konsumit të energjisë çoi në zvogëlimin e kostos së prodhimit. 

 Sasia e energjisë elektrike që kursehet si rezultat i zbatimit të 

parimeve të prodhimit të pastër, është rreth 260 MWh/vit. 

 Zvogëlimi i konsumit të ujit që përdoret në proceset ndihmëse arrin 

në 550 ton/vit. 
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PËRMBLEDHJE 

Prodhimi i pastër ofron mundësi të shumta zbatimi me përfitim ekonomik e mjedisor në hallka 

të ndryshme të një linje prodhimi pijesh joalkoolike, me ose pa gaz. Në hallkën e shkripëzimit të 

ujit me anën e procesit të osmozës së anasjellë u vu re se cilësia e antiskalantit dhe 

përshtatshmëria e tij me tipin e membranave të osmozës lidhet ngushtë me konsumin e 

energjisë. Përdorimi i lëndës wigol 100 në vend të akiscale 7716 çoi në një rritje të prodhimit 

të ujit të shkripëzuar, si dhe në zvogëlim të konsumit të energjisë, të lëndës kundër çmërsit e të 

acidit klorhidrik (HCl 34%). Në hallkën e ambalazhimit e të paketimit të produktit, ndryshimi i 

lëndëve të para, si: lloji i pipetës plastike prej PET-i (polietilen-tereftalat) me të cilën përgatiten 

shishet me anën e fryrjes nën trysni, ndryshimi i filmit plastik për veshjen e kolive, si dhe 

përmirësimi i parametrave të procesit në linjën e gazimit të lëngjeve me CO2 dhanë këto 

rezultate: përdorimi i pipetave dhe i filmit plastik (termo folia) me cilësisë më të mirë ul 

skarcitetin si dhe koston e prodhimit. Kur linja e prodhimit funksionon në një lloj formati të 

vetëm dhe sidomos në atë më të efektshëm (formati 1,5 litër) konsumi i energjisë dhe i gazit 

karbonik janë në vlerat e tyre optimale. Optimizimi i proceseve të prodhimit, automatizimi i tyre, 

funksionimi me kapacitet të plotë dhe menaxhimi me efektshmëri i pajisjeve që konsumojnë 

pjesën më të madhe të energjisë (kompresorët, sistemi ftohës dhe makinat fryrëse) sigurojnë 

një rendiment të lartë të prodhimit, ulin e harxhimin e energjisë, konsumin e ujit etj. Duke 

shfrytëzuar kapacitetin maksimal të prodhimtarisë së linjave nëpërmjet automatizimit të 

proceseve teknologjike dhe mirëmbajtjes së pajisjeve, si dhe duke minimizuar humbjet e 

energjisë, arrihet një zvogëlim i ndjeshëm i harxhimit të energjisë për njësi produkti.  

 

ABSTRACT 

Cleaner Production offers great opportunities for economically environmentally profitable 

applications at different production steps in a line of nonalcoholic drinks (with or without gas). 

In preparation of desalinated water, the change of antiscalants according to type of membranes 

used in the reverse osmosis process, from akiscale 7716 to wigol 100, results in an increase of 

desalinated water production, and decrease consumption of power, antiscalant, and acid 

treatment chemicals (HCl 34%). In the step of production bottling and packing, the change of 

raw materials,  such as, type of PET (polyethylene terephthalate) pipettes used for bottle 

preparation, plastic film used for production packing, and improvement of process parameters 

lead to following results: use of higher quality pipettes and plastic film (termo folia) decreases 

the production waste, as well as unit costs. When the production line operates at only a kind 

of format, and especially at the most effective one (1,5 liter), the energy and carbon dioxide 

consumption are at their optimum values. Process optimization and automation,  working at 

full line capacity, and efficient management of process units, which are the greatest 

consumers of electric power (compressors, cooling system and blowing machines), turn out in 

a higher process yield, reduce power and water consumption etc. Consequently, energy waste 

is minimized and unit power consumption is lowered significantly.             


