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PЁRMBLEDHJE

Qëllimi i këtij studimi, është të vlerësojë cilësinë e dy lëndëve të para, gurit gëlqeror 
dhe argjilës, si dhe ndikimin e tyre mjedisor. Gjatë këtij studimi është vlerësuar edhe 
cilësia e dy alternativave të lëndëve të para argjilore dhe ranore; si dhe mundësia e 
përdorimit të mostrave të argjilës, nga terreni i F. Krujës. Metodat e përdorura për 
analizën e këtyre mostrave, janë fluoreshenca me rreze X,  difraktometria me rreze X, 
spektrometria absorbimit atomik, dhe analizat kimike. Një pjesë e këtyre analizave 
janë realizuar në Laboratorin Qëndror të Departamentit të Kërkim-Zhvillimit të 
grupit Titan në Athinë , Greqi. Bazuar në analizat kimike, u konstatua se argjila e 
Borizanës, është relativisht homogjene. Sasia e kuarcit në argjilën e Borizanës, është 
~ 29 % , por përmbajtja e feldspat-it është më e ulët; prandaj thyeshmëria, 
blueshmëria dhe pjekshmëria janë të favorizuara. Guri gëlqeror i Borizanës, është i 
pastër, mqs përmbajtja e tij e CaCO3 tejkalon 95% . Bazuar në analizat kimike të 
elementeve minorë,  nivelet e përmbajtjes së Hg, MnO , Cl,  pritet të jenë të ulëta. 
Komponentët volatile si KOT , Cl, S- 2, në përzierjen e lëndëve të para, do të jenë  të 
ulët. Të dy materialet, kanë cilësi mëse të mjaftueshme (kimike / mineralogjike) për të 
mbështetur prodhimin e një klinkeri me cilësi të mirë dhe mundësinë e prodhimit dhe 
të realizimit të një linje çimentoje në Borizanë.

Fjalë kyçe: Gur Gëlqeror, Argjilë, Klinker, Çimento.
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ABSTRACT

The scope of this study is to evaluate the quality of the two main raw materials, 
limestone and flysch and their environmental impact. During this study was evaluated 
also the quality of two new alternatives concerning raw materials i.e. clay and 
sandstone and the possibility of using different samples of clay from F. Kruje 
location and the possibility of using Millis clay together with Borizane flysch to raw 
mix production. The methods used for the analysis of this samples are X-Ray 
Fluorescence, X-Ray Diffractometry, Atomic Absorption Spectrometry and Wet 
Chemical Analysis. Some of this analysis were done in the Central Laboratory of the 
Department of Research and Development of Titan Group in Athens, Greece. Based 
on chemical analysis it is concluded that Borizane flysch is a relatively homogenous 
material. The amount of quartz in Borizane flysch is ~29% but the feldspar content is 
less, thus its crushability, grindability and burnability are favored. Borizane limestone 
rock is a nearly pure limestone since its calcite content exceeds 95%. Nevertheless, 
preblending is also necessary because of CaCO3 STDEV>2%. Based on the analyses 
of minor elements, no problems are expected regarding Hg, MnO, Cl content levels in 
the raw materials. The volatile components such as TOC, Cl, S-2 of the raw mix will 
be low. Both materials are of more than adequate quality (chemistry/mineralogy) to 
sustain a green field clinker and cement line in Borizane.

Keywords: Limestone, Flysch, Raw Mix, Clinker, Cement. 
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HYRJE

Qëllimi i këtij studimi, është të vlerësojë cilësinë e dy lëndëve të para kryesore, si gur 
gëlqeror dhe argjilë të zonës së Borizanës, në afërsi të fabrikës si dhe lëndëve të para 
alternative për të prodhuar klinker me koeficent ngopje të caktuar dhe me cilësi të
mirë, si dhe ndikimin e tyre mjedisor, përdorimin e shtesave korrigjuese shkrirëse 
hekurmbajtëse, aluminmbajtëse dhe silicëmbajtëse si dhe përcaktimin e raportit të
përzjerjes së këtyre lëndëve të para për të prodhuar klinker normal dhe çimento 
cilësore . 
Për të vlerësuar përbërjen kimike dhe mineralogjike të argjilës së Borizanës, 
mundësinë e përdorimit të saj për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea, 
si dhe sjelljen e saj gjatë blueshmërisë dhe pjekjes, ajo u krahësua me dy argjila të 
njohura që tashmë janë duke u përdorur, siç janë argjila që përdor fabrika e Patrës në 
Greqi dhe ajo e Fushë-Krujës. Nga analizat kimike të mostrave të marra në thellësi 
dhe sipas profilit të karrierës së Borizanës, rezulton që rezervat industriale të kësaj 
argjile, janë të mjaftueshme për të ngritur një karrierë shfrytëzimi të kësaj lënde të 
parë në afërsi të fabrikës. Këto rezerva të karrierës së argjilës i kalojnë 22 milion ton, 
me një sipërfaqe 0.6 km2, ekuivalente me një periudhë shfrytëzimi deri në 50 vjet. Kjo 
karrierë ka mundësi zgjerimi duke rritur periudhën e shfytëzimit të saj deri në 90 vjet. 
Kjo argjilë ka përmbajtje të ulët në alkale; prandaj kjo mund të shërbejë si lëndë e 
parë për prodhimin e klinkerave dhe çimentove  me përmbajtje të ulët alkalesh. Duke 
krahësuar përbërjen kimike të kësaj argjilë me ato të Patrës (PTR) dhe Fushë-Krujës, 
rezulton që këto argjila janë të afërta dhe nuk kanë ndryshime të theksuara. 
Sasia e kuarcit në argjilën e Borizanës është e ngjashme (~ 29%), me atë të argjilës së 
Fushë-Krujës dhe të PTR, por përmbajtja e feldspat-it në argjilën e Borizanës në 
krahësim me atë të Fushë-Krujës dhe të PTR është më e ulët;  kështu që thyeshmëria, 
blueshmëria dhe aftësia pjekëse janë të favorizuara. Përmasat e kuarcit në argjilën e 
Borizanës janë më të madha se në argjilën e  PTR-ës.  1 / 3 e sasisë së kuarcit në 
argjilën e Borizanës është në përmasa të përshtatshme (<32μm), ndërsa sasia e kuarcit 
të trashë (> 45μm) është ~ 50%. Ndërsa në argjilën e PTR, kjo vlerë është më e vogël 
se 5%. Nisur nga këto konsiderata, për bluarjen e kësaj argjile do të duhet një bluarje 
më e lartë, në mënyrë që të piqet më lehtë.
Guri gëlqeror, i gurores së Borizanës është një material gati i pastër, me përmbajtje të 
kalcitit që e tejkalon 95% dhe është plotësisht i përshtatshëm për prodhimin e klinkerit 
të çimentos së fabrikës Antea. Nga analizat kimike të mostrave të marra nga shpimet 
në thellësi të ndryshme dhe sipas profilit të gurores, rezulton që rezervat industriale të 
këtij guri gëlqeror, janë të mjaftueshme për të ngritur një gurore shfrytëzimi të kësaj 
lënde të parë kryesore në afërsi të fabrikës. Këto rezerva të gurores së gurit gëlqeror i 
kalojnë 70 milion ton, me një sipërfaqe ~1 km2, ekuivalente me një periudhë 
shfrytëzimi deri në 50 vjet. Kjo gurore ka mundësi zgjerimi duke rritur periudhën e 
shfytëzimit të saj me 30-40 vite të tjera. Guri gëlqeror i Borizanës, për shkak të 
përmbajtjes së ulët të Fe2O3,  mund të jetë i përshtatshëm për prodhimin e çimentos së 
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bardhë.  Ky gur gëlqeror përmbush të gjitha kërkesat e standartit EN 197-1 si material 
shtesë për prodhimin e çimentos Portland. 
Për shkak të mungesës në vend të materialeve shtesë aluminore (boksit) si nga 
pikëpamja e cilësisë ashtu dhe e rezervave të mjaftueshme për të garantuar prodhimin 
normal të procesit teknologjik dhe pjekjen normale të klinkerit, u bë vlerësimi i 
boksitit të ardhur nga pesë pika të ndryshme të një karriere boksiti në Mal të Zi. Për të 
vlerësuar mundësinë e përdorimit të pesë mostrave të boksitit të  Malit të Zi për 
prodhimin e klinkerit  të fabrikës Antea, analizuam skenarë përzjerjesh për të pesë 
mostrat e boksitit. Me të pesë boksitet e Malit të Zi, të përdorura sipas këtyre 
skenarëve mund të realizohen përzjerje të lëndëve të para, me ose pa argjilë dhe mund 
të arrihet prodhimi i klinkerave me LSF, MS dhe MA të kërkuar. Duke u bazuar në 
skenarët e përzjerjes së lëndëve të para, pjesëmarrja e boksitit  do të jetë në shkallën 
1,5-2,5%, kur përdoret argjila e Borizanës dhe 4,8-5,9% kur nuk përdoret argjilë. Për 
të siguruar burime alternative të lëndëve të para argjilore dhe lëndës korrigjuese 
silicore ( shtuf ranor ) për prodhimin e klinkerit në fabrikën e çimentos Antea, ne 
morrëm në shqyrtim studimin e karrierës A-7; një karrierë kjo në distancë relativisht 
të afërt me fabrikën dhe ku ndodhen në sasi të konsiderueshme të dy këto lëndë të 
para; argjila dhe shtufi ranor. Kjo argjilë mund të përdoret si argjilë shtesë, ose e 
kombinuar me argjilën e Borizanës. Ky kombinim mund të ulë sipas nevojës së 
prodhimit, modulin silicor të lartë të argjilës së Borizanës.
Duke vlerësuar, rezultatet kimike të marra për këtë shtuf, mendojmë se mund të 
përdoret me sukses si material korrigjues silicor në përzjerjen e lëndëve të para për 
prodhimin e klinkerit të çimentos Antea. Lëndët e para, për prodhimin e çimentos
Portland, kalojnë në një sërë procesesh të ndryshme fizike dhe kimike, të 
paraqitura sipas skemës së mëposhtme.
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Figura 1.1 Skema e proceseve në fabrikën e çimentos.

Sasia e metaleve të rënda që mbeten në klinkerin e pjekur, nuk përbën ndonjë problem 
shqetësues ekologjik, për përdorimin e këtyre çimentove në ndërtim; përjashtim bën 
përmbajtja pak e lartë e Cr VI valent, i cili i tejkalon kërkesat e komitetit Europian 1-
13 ppm . Nga analizat/sondazhe të kryera në lëndët e para dhe ndihmëse, për 
përmbajtjen e kromit, rezulton që sasia kryesore e tij vjen nga argjila. Por ndotësi i 
fuqishëm për kromin, është minerali i hekurit i cili përmban nga 300-3000 p.p.m Cr.
U analizua dhe përmbajtja e metaleve të rënda dhe e komponentëve volatile në dy 
lëndët e para bazë argjilë dhe gur gëlqeror. Sasia relativisht e lartë e kromit në argjilë 
është një nga arsyet e përmbajtjes së lartë të kromit në klinker. Ulja e sasisë së kromit 
në klinker, mund të arrihet duke kombinuar përdorimin e përbashkët të argjilës së 
karrierës së Borizanës, me argjilën e karrierës A-7. Përmbajtja e zhivës në lëndët e 
para, është e ulët: 0.05 ppm në komponentin argjilor dhe 0.012 ppm në komponentin 
gëlqeror. Në këto kushte emisionet përkatëse gjatë pjekjes së klinkerit, pritet të jenë 
nën kufirin limit Europian 0.05 ppm; Përmbajtja e KOT ( Karboni Organik Total ) 
është e ulët në të dy komponentët, si në argjilë ( 0.28%) ashtu dhe në gur gëlqeror ( 
0.06%). Për këtë arsye, emetimet e CO ( monoksidit të karbonit ) me origjinë nga 
komponentët e mësipërm nuk pritet të shkaktojnë probleme.
Problemi i lëndëve volatile lidhet me përmbajtjen e alkaleve, squfurit dhe klorit, që 
pjesërisht avullojnë dhe qarkullojnë me gazet e furrës, dhe pjesërisht kondensojnë si 
në furrë, duke formuar unaza dhe në parangrohës, duke depozituar material të 
kondensuar. Kriteri i squfurit të avulluar në përzjerjen e lëndëve të para, është 0.37 , 
mjaft më i ulët nga limiti i lejueshëm 1.2. Kjo tregon se lënda e parë, që do të përdoret 
në këtë fabrikë nuk do të jetë problem për skemën e qarkullimit të lëndëve volatile në 
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furrë. Sipas raportit të kriterit të squfurit ( MSO3), kjo lëndë e parë lejon përdorimin e 
qymyreve dhe kokseve me përmbajtje deri 5.3 % squfur. Kur përdorimi i squfurit në 
lëndën djegëse, kalon mbi këtë sasi, atëherë do të shfaqen probleme në furrë; si 
formimi i formacioneve në hyrje të furrës ( unaza) dhe në pjesën e poshtme të 
parangohësit ( grumbullime ), si dhe probleme në përmbajtjen e tyre në çimento.
Metodat e përdorura për analizën e mostrave, janë fluoreshenca me rreze X,  
difraktometria me rreze X, spektrometria absorbimit atomik, dhe analizat kimike. Një 
pjesë e këtyre analizave janë realizuar në Laboratorin Qëndror të Departamentit të 
Kërkim-Zhvillimit të Grupit Titan në Athinë , Greqi. Të dy materialet, kanë cilësi 
mëse të mjaftueshme (kimike / mineralogjike) për të mbështetur prodhimin e një
klinkeri me cilësi të mirë dhe mundësinë e prodhimit dhe të realizimit të një linje
çimentoje në Borizanë.
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KAPITULLI I PARË

LËNDËT E PARA TË PRODHIMIT TË  ÇIMENTOS PORTLAND

1.1 ZHVILLIMET HISTORIKE

                                                                                                          
Çimento si prodhim, është më e vjetër se 2000 vjeçare, ndërsa gëlqerja hidraulike 
është përdorur shumë me herët si material ndërtimi. Historia tregon që fenikasit 
përdornin gëlqere pucolanike, rreth 700 vjet para krishtit, dhe gjithashtu Romakët, 
prodhonin një lloj çimento ose gëlqere të pjekur ( gëlqere hidraulike ose çimento 
romane ). Në Hollandë, u prodhua për herë të parë një lloj çimento hidraulike, 
duke u nisur nga gëlqerja dhe shtufi, që piqej në furra në formë kubeje. Çimento 
portland është më shumë se 200-vjeçare, e "zbuluar" nga anglezi John Smeaton 
në 1756. Ajo u poq, në një furrë në formë pusi. Zbulues i mirënjohur i çimentos 
Portland, është edhe Joseph Aspdin, i cili e liçensoi procesin e tij të pjekjes, në 1824. 
Në vitin 1877, u eksperimentua prodhimi i çimentos portland, në furra 
rrotulluese me proces të njomë, me një kapacitet ditor 50 - 100 ton.Konsumi i tyre i 
nxehtësisë, ishte shumë i lartë dhe kishin një emetim shumë të lartë pluhuri 
(shpesh më shumë se 1/3 e të gjithë prodhimit). Në mënyrë që të ulej konsumi i 
energjisë, në furra, u instaluan zinxhirë, për të përmirësuar transmetimin e 
nxehtësisë gjatë tharjes. U desh nje punë e madhe 30 vjeçare, që të ulej konsumi i 
nxehtësisë, duke reduktuar përmbajtjen e ujit në ushqim dhe duke përmirësuar 
shkëmbimin e nxehtësisë në zonën e parangrohjes dhe kalcinimit [6], [16], [19].
Në vitin 1930, Dr.Lellep, propozoi parangrohësit me skarë të lëvizshme, që 
ushqeheshin me kokrriza. Ky zbulim, u mor nga Polysius, me emrin furra 
LEPOL. Në vitin 1953, u instalua parangrohësi i parë i miellit me bateri 
ciklonesh, nga Kloeckner – Humboldt - Deutz AG në Gjermani. Kjo lloj furre, u 
bë shumë e përdorshme, për shkak të konsumit të ulët të nxehtësisë. Arsyeja 
kryesore e përdorimit të procesit të njomë, ishte lehtësia e homogjenizimit të
përzjerjes  në formë shllami. Në mënyrë të veçantë, prodhuesit japoneze të 
makinerive të prodhimit të çimentos, dizenjuan sisteme të ndryshëm të 
suksesshëm të furrave me parakalcinator. Kalcinimi, pothuajse përfundon në 
sistemin e parangrohjes, ku është instaluar një flakë sekondare. Kjo bëri të
mundur, të dizenjohen sisteme furrash me diametër më të vogël të pjesës së 
lëvizshme, por me kapacitete të mëdha deri në 10000 t/d [ 3 ], [ 4 ].

1.2  FURRAT ME PARANGROHËS TË MIELLIT.

1.2.1 Të përgjithshme
Gjatë njëzet viteve të fundit, sistemet e furrave me parangrohës, u bënë 
mbizotëruese në prodhimin e klinkerit. Ky sistem, ushqehet me miell të thatë, i 
cili përgatitet në një impiant bluarje dhe tharje, duke përdorur për tharje 
gazet që vijnë nga furra. Mielli i bluar dhe i tharë, homogjenizohet dhe futet 
si ushqim në parangrohës. Në këto skema të sistemit, mielli rri pezull mbi rrymën 
e gazit të furrës, ku ndodh një transmetim shumë i madh dhe efektiv i 
nxehtësisë. Shkëmbyesit e nxehtësisë me rrymë të kundërt, përfaqësohen nga 
paisjet vertikale dhe ata me rrymë të njëjtë, nga ciklonet. Në paisjet vertikale 
me rrymë të kundërt, mielli bie sipër rrymës së gazit. Shkëmbimi i nxehtësisë,  
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ndodh  gjatë kohës së mbajtjes së materialit në sistem [5], [2], [22].  Për shkak të 
turbulencave, këto paisje nuk janë aq efektive, sa duhet të ishin teorikisht. Në 
praktikë, një parangrohës ciklon, është më efektiv se një parangrohës 
vertikal me rryma të kundërta.

1.2.2 Parangrohësit ciklone.
1.2.2.1 Furrat me parangrohës me katër stade.
Furrat me parangrohës me katër stade, i'u përkasin sistemeve me konsumim të 
ulët të lëndës djegëse. Kjo ofrohet në konfigurime të ndryshme, me kapacitete 
deri në 4500 t/d. Gjithsesi, të dhënat operative të të gjithë këtyre sistemeve janë 
pothuajse të njëjta:

Harxhimi i nxehtësisë specifike:
Linjat e vogla:     3350 - 3550 kj/kg klinker (= 800-850 kcal / kg klinker) 
Linjat e mëdha:   3150 - 3350 kj/kg klinker (= 750-800 kcal/kg klinker) 
Vëllimi i gazeve që dalin nga furra, është afërsisht 1.3 N/m3/kg klinker.             
Pluhuri i furrës, në varësi të sasisë së klinkerit të prodhuar, është 5-10%.
Dhoma e transmisionit:
Temperatura e gazeve të furrës afërsisht 1100 °C.
Temperatura e materialit afërsisht 800°C.
Gazet që dalin nga furra, përmbajnë nxehtësi të mjaftueshme, për të tharë 
lëndët e para, deri në një përmbajtje lagështie prej 8%. Nga kjo pikëpamje, 
temperatura relativisht e lartë në gazet që dalin nga furra, nuk mund të 
konsiderohet si një humbje e plotë, sepse përndryshe, do të duhej një burim 
tjetër nxehtësie për të tharë lëndët e para. Sistemi i parangrohësit, është inslaluar 
në një kullë çeliku, e cila zakonisht arrin lartësinë 60 - 70 m mbi hyrjen e furrës.
Në qoftë se ka përqendrim të lartë të elementëve qarkullues (alkale, sulfure, 
klorure), priten të ndodhin probleme. Këto probleme, mund të zgjidhen duke 
ndjekur njërën nga dy rrugët e mëposhtme, ose të dyja bashkë:

1. Instalimi i një sistemi "bypass", që do të thotë që gazet e nxehta, nxirren 
nga hyrja e furrës për të ulur përqendrimin e elementëve qarkullues në furrë. Gazi 
dhe pluhuri i veçuar, largohen.

2. Instalimi i një flake dytësore, poshtë ciklonit më të ulët, në mënyrë që të 
ndryshohet profili i temperaturës.

Instalimi i një sistemi të dytë flake, përmirëson gjithashtu drejtimin dhe 
operimin e furrave me parangrohës, me një kapacitet më të madh se 8000 t/d 
për linjë prodhimi. Për të patur përmasa të arsyeshme të furrës, ajri i djegies për 
flakën sekondare, kalon nga ftohësi në parangrohës, duke kaluar përmes tubit të 
veçuar të ajrit terciar [16], [23] . 
Në Fig 1.2, jepet pamja themelore e sistemit me parangrohës me katër  stade. 
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                    Figura 1.2 Furrë me parangrohës ciklon me katër  stade.

1.2.2.2 Furrat me parangrohës me një dhe dy stade.
Para se të zhvilloheshin sistemet e parakalcinimit dhe "bypass"-it, problemet e 
qarkullimit, zgjidheshin me anë të furrave me parangrohës, me një ose dy stade.
Pjesa e lëvizshme, paiset me shkëmbyes nxehtësie, për të përmirësuar 
ekonominë e lëndës djegëse. Furrat me parangrohës, me një ose dy stade, 
kthehen në furra të gjata për proceset e thatë, ose të njomë. Emetimi i pluhurit për 
të dy këto sisteme, është më i lartë se në një parangrohës me katër stade [3], [4], [17].
Të dhënat karakteristike të furrës:
Konsumimi i nxehtësisë specifike,
Me një stad 3750 - 4000 kj/kg klinker (895-955Kcal/kg)
Me dy stade 3300 - 3750 kj/kg; klinker (787-895KcaI/kg)

Temperatura e gazeve të daljes së furrës:
Një stad  - 400-500 °C 
Dy stade  - 400-450 °C
Rënia e presionit përgjatë gjithë sistemit 1500 - 2500 N/m3.

                     
1.2.2.3 Parangrohësit vertikal të suspensionit. 
Parangrohësit ciklon me katër stade, kanë nevojë për një kullë me konstruksion të 
shtrenjtë, ku lëvizja e gazit dhe materialit, kërkon paisje dhe tubacione shumë të 
mëdha. Janë zhvilluar parangrohës vetqëndrues (nuk kanë nevojë për kullë 
mbajtëse), që janë kulla dhe paisje vertikale. Shkëmbimi i nxehtësisë ,bëhet me 
rryma të kundërta dhe cikloni me një ose dy stade, në fillim të kullës, bën 
pastrimin e gazeve të furrës nga pluhuri. Avantazhi më i mirë i këtij sistemi, 
është se ai nuk ka nevojë për një kullë mbajtëse. Shkëmbimi i nxehtësisë, është 
më i ulët se tek parangrohësit ciklon me katër stade dhe konsumimi i nxehtësisë, 
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është pak më i lartë. Tek parangrohësit ciklon, sisteme të ngjashme, kanë 
gjithashtu të dhëna karakteristike të krahasueshme:

Konsumimi i nxehtësisë specifike, ~ 3600 kj/kg klinker (860Kcal/kg klinker).
Temperatura e gazeve të daljes së furrës: 380-400°C
Rënia e presionit përgjatë gjithë sistemit: 2500 N/m2.

1.3 FURRAT ME PARAKALCINATOR
Tendenca për të kaluar një pjesë të sasisë së lëndës djegëse gjatë procesit nga 
furrat rrotulluese tek pjesa jorrotulluese, kompletohet nga teknologjia e
parangrohësit të suspensionit. Mundësohet zbërthimi i karbonatit të kalciumit, 
me anë të kalcinimit, që ndodh në një paisje të instaluar jashtë furrës rrotulluese.
Rreth 60-65% e sasisë totale të lëndës djegëse, përdoret për kalcinimin e miellit, që 
kalon në parangrohës, duke arritur një kalcinim >90%. Nuk është e 
dëshirueshme, të arrihet një kalcinim 100%, për shkak se, në qoftë së klinkeri 
fillon të formohet që në parangrohës, mund të lindin probleme bllokimesh.
Meqënëse në këtë reaktor, ndodh kalcinimi i miellit, kjo paisje, mori emrin
parakalcinator, ose thjesht kalcinator. Gazet e nxehta të ftohësit, kalojnë në 
kalcinator në një tubacion të veçantë, që quhet tubacioni i ajrit terciar [2], [22].

Figura 1.3  Furrë me kullë parangrohës dhe kalcinator

Përdoren dy procese të ndryshme parakalcinatorësh: 
- linjë e njëjtë (kalcinatori përshkohet nga gazet e furrës) 
- linjë e veçantë (kalcinatori nuk përshkohet nga gazet e furrës)
Të dhënat karakteristike të furrave me parakalcinator: 
-Parametrat e operimit, janë pothuajse të njëjtë me ata të furrave me
parangrohës.
-Tek kalcinatorët me linjë të njëjtë, gazet e daljes, kanë temperaturë më të lartë
dhe rënie më të madhe të presionit.
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1.4  LËNDËT E PARA.
Për të  imagjinuar, se sa lëndë  të  parë  largon, industria e çimentos nga sipërfaqja e 
tokës, duhet të  dimë  se: numri total i fabrikave të  çimentos në  botë i kalon 
1600. Prodhimi botëror i çimentos Portland, i kalon 2610 milion ton / vit (në  
2006). Duke zbatuar një  faktor 1.7, për të  gjetur se sa lëndë  e parë  nevojitet, 
rezulton që  sasia e lëndës së  parë,  arrin në  4437 milion ton material i thatë  në 
vit. Duke shtuar 4 % gips, rezulton mbi 5000 milion ton lëndë  të  parë  natyrale në  
vit, e hequr nga litosfera, pjesa më  e madhe nga shkëmbinjtë  sedimentare. 
Kjo sasi e lëndës së  parë  kur piqet, shkakton lëshimin e më  shumë se  2540 
milion ton të dyoksidit të  karbonit për vit në atmosferë, i cili ndikon shumë  në  
krizën klimaterike të  globit [3], [18]. Çimentoja e zakonshme Portland (OPC), e 
cila është  tipi më  i përdorshëm i çimentos, përbëhet kryesisht nga oksidet e 
mëposhtëm të  shprehur në %:

Oksid kalciumi           64 - 67 % CaO            "Kalcium"  C
Oksidi i silicit             20 - 23 % SiO2             "Silica",    S
Oksidi i aluminit         4 - 6 % A12O3             "Alumina", A
Oksidi i hekurit           2-4 %   Fe2O3              "Hekur"     F

Elementë  të  tjerë 
Na2O, K2O            0.5-1.3%       "Alkale"
SO3                      0.1-2%         "Sulfur"
MgO                     1-5%             "Magnez"
TiO2                     0.1-1%          "Titan"
Cl                        0.01-0.1         "Klorur"

Kjo përbërje rrallë, gjendet në  natyrë  si një  shkëmb ose përbërje e vetme. Për 
të  fituar një  përzierje, të  lëndëve të  para të  përshtatshme, për prodhimin e 
çimentos Portland, kërkohet normalisht një përzierje e komponentëve të  
ndryshëm.

1.4.1 Përbërësit kryesore
Lëndë të para kryesore, janë ato me përmbajtje gëlqerore dhe argjilore. Materialet 
natyrale që  kryesisht sigurojnë  CaO dhe një  pjesë  të  vogël të  oksideve të  tjera, 
quhen përbërje gëlqerore (gur gëlqeror, mergel ..etj), ndërsa lëndët natyrale që  
sigurojnë  SiO2, Al2O3 dhe Fe2O3, quhen përbërje argjilore (argjilë, shist argjilor, 
kaolinë ... etj) [1], [21].

1.4.2 Materialet korrigjuese
Materialet korrigjuese, të  pasura me SiO2, Al2O3 ose Fe2O3, përdoren shpesh, për 
të  plotësuar kërkesat e një  përzierjeje të  dëshiruar të  lëndëve të  para.
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Pasqyra 1.1  Përbërjet kimike të lëndëve të para korrigjuese

Hira 
piriti

Skorje 
bakri Ranor

Rëra 
kuarcore Kaolinë Boksid

Laç Laç
Fushë-
Krujë

Tropojë Pukë Tiranë

H.K 0.63 1.92 2.85 0.2 12.3 27.15

SiO2 22.16 35.16 77.5 98 45.38 7.1

Al2O3 5.98 2.11 8.5 0.9 30.3 42.1

Fe2O3 66.3 45.01 2.2 0.4 2.85 16.1
CaO 2.84 8.92 4.2 0.2 2.05 1.3

MgO 0.3 2.81 1.37 0.05 3.2 0.56

SO3 0.42 3.21 0.15 0.02 0.15 2.75

K2O 0.55 0.42 1.8 1.85 0.13

Na2O 0.4 0.14 1.05 1.05 0.42

1.4.3 Karakteristikat e lëndëve të  para
1.4.3.1 Karakteristikat kimike
Vlerësimi i lëndëve të  para të  çimentos, bazohet kryesisht në  përbërjen e tyre 
kimike. Pasqyra 1.2 tregon oksidet përbërës sipas përmbajtjes në çimento.

Pasqyra 1.2 Oksidet përbërës të  çimentos.
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Duhet theksuar që,  vlerësimi i secilit përbërës të  lëndëve të  para, duhet të  
bëhet duke marrë në konsideratë, kombinimin e saktë  të  këtyre lëndëve [3], [4].

1.4.3.2 Karakteristikat fizike të shkëmbinjve.
Vetitë  fizike të  shkëmbinjve janë aq të  rëndësishme sa edhe karakteristikat 
kimike dhe mineralogjike të tyre, sepse ato janë  faktorët  kryesorë që ndikojnë në  
zgjedhjen e metodave dhe teknikave të  përdorimit të  materialeve të  lëndëve 
të  para, transportimit, copëtimit dhe përzierjes së tyre. 
1.4.4 Densiteti dhe poroziteti
Termi densitet ose "peshë  specifike", shpreh peshën për njësi volumi të  një  
mostre  të  tharë  në  105 °C, duke i përjashtuar të  gjitha poret.
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Termi "gravitet specifik", është pesha për njësi volumi e një  mostre, duke i 
përfshirë  edhe poret. 
“ Densiteti i referohet gravitetit specifik të materialit të thërrmuar, që nënkupton 
peshën për njësi vëllimi.
“ Poroziteti” ose “ vëllimi i poreve”, shpreh të gjithë hapësirën e poreve dhe 
boshllëkun në përqindje të vëllimit total.
Poroziteti normalisht përcaktohet si

                    Vëllimi i poreve
Poroziteti  =   ------------------------

                   Vëllimi total
Tek shkëmbinjtë  sedimentarë, poroziteti varet kryesisht nga sasia e materialit 
çimentues si dhe nga madhësia, kategoria dhe paketimi i grimcave përbërëse. 
Fortësia minerale, mund të  matet me mënyrat e gërvishtjes sipas 
shkallës së Mohs-it  [3], [4], [18].

Pasqyra 1.3 Fortësia e mineraleve që  ndodhen në  lëndët e para të  
çimentos, sipas shkallës së Mohs-it.

Minerali
Shkalla e 

Mohs
Vlerësimi

Kuarc 7

" Minerale të  fortë  "
Feldspat 6

Piroksen 6

Amfibof 6

Kalcit 3

"Minerale të  butë "

Dolomit 3.5

Mika 3

Klorit 2-3
Minerale 
argjilore

2

1.5  TIPET E KOMPONENTËVE KRYESORE TË LËNDËVE TË
PARA
Për prodhimin e çimentos Portland, mund të  përdoren minerale të
ndryshme me origjinë natyrore, ashtu si edhe produktet industriale. 
Mineralet kryesore për këtë  qëllim, janë  minerale të  cilat përmbajnë 
komponentët kryesore të çimentos Portland si:oksidi i kalciumit 
(përbërësi kryesor), oksidi i silicit, oksidi i aluminit dhe oksidi i hekurit. 
Pas plotësimit të analizave dhe konfirmimit të zonës së interesit (dmth zona e 
Burizanës), dy materialet kryesore (dmth guri gëlqeror dhe argjila) janë analizuar në
aspektin e cilësisë, mineralogjisë, blueshmërisë dhe pjekshmërisë. Përveç kësaj, u
prodhuan në laborator përzjerje të lëndëve të para si dhe klinker në mënyrë që të
vlerësohen vetitë e tyre pas prodhimit industrial. U vlerësuan përzjerje të ndyshme të 
lëndëve të para të prodhuara nga lëndë të para lokale, kryesisht në lidhje me
blueshmërinë dhe pjekshmërinë. Guri gëlqeror është me origjinë nga zona e 
Burizanës, ndërsa argjilat nga zonat e Burizanës dhe Bushatit.



8

1.5.1 Komponenti gëlqeror
Komponenti gëlqeror përbën 76-80 % të  përzierjes së  lëndëve të  para. 
Vetitë  kimike dhe fizike të  këtij komponenti, kanë  ndikim vendimtar 
në  proces. Karbonati i kalciumit, është  i shpërndarë  gjerësisht në  natyrë, si 
gur gëlqeror, shkumës, gur gëlqeror koralor, mermer etj. Të  gjithë  
këto materiale, mund të  kenë  të  njëjtën përmbajtje karbonati. Karbonati 
i kalciumit mund të ekzistojë në natyrë si:

Kalcit CaCO3         ( Forma trigonale)
Aragonit CaCO3 ( Forma ortorombike)

Aragoniti dhe kalciti, janë  modifikime polimorfike me përbërje kimike të njëjta, por 
me rrjeta të  ndryshme kristalore. Aragoniti formohet në  dete të  ngrohta dhe të  
cekta. Ai është  i paqëndrueshëm dhe shndërrohet lehtë  në  kalcit, prandaj mund 
të  gjendet i depozituar vetëm në  sedimentet e paqëndrueshme [2], [3], [18], 
[19]
Karbonate të  tjera janë :
Magneziti MgCO3

Sideriti FeCO3

Dolomiti CaMg(CO3)2

Ankeriti Ca(Mg,Fe)(CO3)2

Karbonatet kanë  fortësi sipas shkallës së Mohs-it 3-4.

1.5.1.1 Guri gëlqeror
Është  shkëmb sedimentar i përbërë  kryesisht nga minerale karbonate, 
kryesisht të kalciumit dhe magnezit. Fjala gur gëlqeror i referohet 
shkëmbinjve karbonate që  përmbajnë  kryesisht mineralin kalcit CaCO3.
Përbërja mineralogjike, e shumicës së gurëve gëlqerorë, është  e njëjtë. 

1.5.1.2 Përbërja kimike
Gurët gëlqeror, përbëhen  kryesisht nga oksidi i kalciumit (CaO) dhe dioksidi i 
karbonit (CO2). 
Oksidi i magnezit MgO, është  një shoqërues i zakonshëm i shkëmbinjve 
gëlqeror. Nëse ai i kalon 3 %, shkëmbi mund të  quhet gur gëlqeror magnezial. Sasi 
të  vogla, oksid silici, ose alumini, mund të  jenë  të pranishme si rezultat i pranisë së  
materialeve klastike, kuarc dhe argjilë.
Oksidi i hekurit, mund të  jetë  i pranishëm, edhe si karbonat ( siderit, ferro-dolomit) 
ose  në  minerale të  tjera, si argjilë. Mineralet kryesore të  gurit gëlqeror janë  
kalciti dhe aragoniti. Kalciti dhe aragoniti kanë  të  njëjtën përbërje, por kanë  
strukturë  kristaline të  ndryshme. 
Silica, mund të  jetë, e shpërndarë  mirë  në  shkëmb, ose e izoluar në  nyjet e 
grimcave të  imta të  silicës. Silica, gjithashtu ndeshet si kristale të  vogla kuarci, që  
janë  rritur gjatë  ndryshimeve kimike, fizike apo biologjike. 
Feldspati, ndeshet në  të  njëjtën mënyrë, dhe është më  i zakonshëm sesa silica.
Minerale të  tjera që  mund të ndodhen në  gurin gëlqeror, janë  glaukoniti, 
collofani dhe piriti [1], [14],[15].

1.5.2 Mergelet ( përzjerje natyrore të gurit gëlqeror dhe argjilës )
Janë shkëmbinj sedimentarë,  të  formuar nga sedimentimi i njëkohshëm 
i karbonatit të  kalciumit dhe mineraleve të  argjilës. Fortësia e mergelit, 
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është  më  e ulët se ajo e gurit gëlqeror. Sa më  e lartë  të  jetë  përmbajtja  e 
argjilës aq më  e vogël është  fortësia. Ngjyra e mergelit, varet nga 
përmbajtja e përbërjeve të argjilës dhe të  hekurit dhe luhatet nga e 
verdhë  në  gri të  errët. Mergelet, janë  një  lëndë  e parë  e përsosur për 
prodhimin e çimentos, si rezultat i përmbajtjes së  përbërësve gëlqeror dhe 
argjilor në  kushte homogjene. Sasia e komponentit gëlqeror në  argjilë  
është  klasifikuar në  pasqyrën e mëposhtme.

Pasqyra 1.4 Përmbajtja e  karbonatit të  kalciumit në  disa lëndë  të  para.

Lënda e parë CaCO3 ( % )

Gur gëlqeror i pastër 96-100 %

Gur gëlqeror 90-96 %

Gur gëlqeror argjilor 75-90 %
Mergel 40-75 %

Mergel argjilor 10-40 %
Argjilë  mergelore 4-10 %

Argjilë 0-4 %

Gurët gëlqeror argjilor me 80 - 85 % CaCO3, janë  më  të  preferueshëm 
sepse përbërja kimike e tyre është e përshtatshme për prodhimin e klinkerit të
çimentos portland dhe sepse materiali argjilor, ndodhet i  shpërndarë  mirë  
brënda shkëmbit gëlqeror. Duhet të  shtohet një  sasi e vogël e materialeve të  
tjera në  mënyrë  që  të  arrihet përzjerja e kërkuar e lëndëve të  para.

1.5.3 Përbërësit argjilor 
Materialet argjilore, përgjithësisht i referohen një grupi të gjerë sedimentesh të 
pasura me alumo-silikate si argjilë, shist argjilor etj. Materialet argjilore në 
industrinë e çimentos, janë burimi kryesor i SiO2, A12O3, dhe Fe2O3. Në këtë 
kuptim, disa shkëmbinj metamorfik dhe vullkanik, si tufi vullkanik dhe hiri, 
duke qënë burim potencial i këtyre elementëve, grupohen ende me termin " 
materiale argjilore", natyrisht ato nuk janë argjilore.

1.5.3.1 Argjilat
Termi argjilë, përdoret për materialet që janë depozituar si sediment; formuar 
nga veprimet hidrotermike, ose si produkt erozioni. Argjilat e pastra (kaoliniti) 
përbëhen kryesisht nga silica, alumina dhe ujë. Formacionet më të zakonshme 
të argjilave kanë përmbajtje hekuri, alkale dhe alkaline, [3], [4], [18].

1.6 VLERËSIMI I PARAMETRAVE TË  LËNDËVE TË PARA
1.6.1 Analizat kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para 
Analizat kimike dhe mineralogjike të lëndëve të para të gurit gëlqeror, boksitit, 
mineralit të hekurit dhe të dy argjilave janë përmbledhur në pasqyrat e mëposhtme 
[1], [6], [21] .
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Pasqyra 1.5 Analizat kimike të lëndëve të para
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Analizat mineralogjike të dy argjilave të Anteas, janë paraqitur në pasqyrën e 
mëposhtme. (Argjila e Patrës (PTR) është paraqitur për arsye krahësuese). Me qëllim
që të vlerësojmë sjelljen e tyre gjatë blueshmërisë dhe pjekjes, ato u krahësuan me një
argjilë të njohur që tashmë është duke u përdorur, siç është argjila që përdor fabrika e
Patrës.
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Pasqyra 1.6 Analizat mineralogjike të lëndëve të para
ARGJILA
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et
Përshkrimi PATRA BORIZANË

FUSHË-
KRUJË

Si
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a Kuarc SiO2 25 29.03 30.54
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Albite (Na,Ca)A12Si2O8 12.8 8.8 14.73

Microclinë KAlSi3O8 7.3 6.2 6.5

Sanidinë (K,Na)(Si,Al)4O8 3.12

Total 48.22 44.03 51.77
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Kaolinite A12Si2O5(OH)4 2.3 2.4 2.03

Ilite (K,H3O)(Al,MgFe)2(Si,Al)4O10

[(OH)2,(H2O)]
16.2 11.3 8.7

Muscovite KA12(Si3Al)O10(OH,F)2 0.6 5.9 1.1

Clinochlore (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 14 17.1 18

Klorit Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18 7.8

(OH)12-5(H2O)
Total 40.9 36.7 29.83

K
ar
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at
et Kalcite CaCO3 8.9 19.15 17.1

Dolomite CaCO3.MgCO3 1.3

Total 8.9 19.15 18.4
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t Hematite Fe2O3 0.2
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a Aegirinë NaFeSi2O6 1.8

Siç tregohet në pasqyrën e mësipërme, mineralogjia e të dy argjilave është e ngjashme 
me atë të Patrës. Prandaj, sjellja e tyre gjatë blueshmërisë dhe pjekjes, pritet të jetë e 
ngjashme. Sjellja e lëndëve të para, gjatë copëtimit dhe bluarjes, ndikohet shumë nga
mineralogjia e tyre. Kur lëndët e para janë të pasura me materiale kuarci, duhet të
copëtohen mirë.

Feldspatet, janë gjithashtu minerale të vështira, duke shkaktuar probleme të ngjashme
si kuarci. Përveç bluarjes së vështirë, të dy mineralet kanë vështirësi në pjekje dhe
kërkojnë më shumë lëndë djegëse për një pjekje të përshtatshme. Duke pasur parasysh 
sa më sipër, argjila e Bushatit me një përmbajtje të lartë kuarci + feldspat, pritet të jetë
më e vështirë për tu bluar dhe pjekur në krahësim me atë të Burizanës. 
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Meqënëse mineralet argjilore thithin lehtë ujë, ato paraqesin vështirësi gjatë
përpunimit si ngjitshmëri, bllokimin e makinerive, kullimin e guroreve dhe probleme 
gjatë copëtimit. Silici i lidhur në rrjetat kristalore të argjilës, e ka më të lehtë për të 
reaguar me CaCO3 në temperatura të larta në krahasim me Si në forma kristalore të 
tilla si kuarc, tridimite, etj. Rrjetat kristalore pjesërisht të shkatërruara të argjilës e 
rrisin aftësinë pjekëse të argjilës. Pjekja është veçanërisht më e lehtë në rastin kur 
argjila përmban klorite, illite dhe kaolinite [3], [4], [18]. Meqënëse argjila e Burizanës
ka një përmbajtje të ulët të mineraleve klorite, klinoklore, illite aftësia pjekëse e saj,
duhet të jetë më e ulët në krahasim me atë të argjilës së PTR.  Përmbajtja e karbonatit 
në argjilën e Burizanës, është më e lartë se ajo e argjilës së PTR. 

■ Të dy materialet, si guri gëlqeror dhe argjila e Burizanës, kanë cilësi mëse të
mjaftueshme (kimike / mineralogjike) për të mbështetur prodhimin e një klinkeri me 
cilësi të mirë dhe mundësinë e prodhimit dhe të realizimit të një linje çimentoje në
Burizanë.

■ Problemi i përmbajtjes së lartë të MgO në argjilë nuk do të jetë një problem për 
përzjerjen e lëndëve të para sepse guri gëlqeror përmban sasi të ulta të MgO. 
Megjithatë kjo duhet patur në konsideratë në planifikimin e shfrytëzimit të gurores.

■ Në përgjithësi, kimizmi i kombinuar i këtyre materialeve do te kërkojë një sasi të 
vogël të shtesave korrigjuese të aluminit dhe hekurit që realizohen me shtesë të
boksitit dhe të mineralit të hekurit dhe do të rrisin sasinë e fazës së lëngët në klinker. 

Cilësia e gurit gëlqeror do të ndikojë dhe në përcaktimin e sasisë së boksitit dhe të
silicit në përzjerjen e lëndëve të para dhe koston e tyre. Në varësi të përmbajtjes së
SiO2 në gurin gëlqeror, si një masë e pastërtisë së tij, shtesa e boksitit mund të jetë nga
0,6 deri në 1,9% sepse përmbajtja e lartë e SiO2, zakonisht është e shoqëruar me
përmbajtje të lartë të aluminit dhe si rrjedhim do të kërkohet më pak boksit.
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Grafiku 1.1 Varësia e sasisë së shtesave nga përmbajtja e SiO2 në gurin gëlqeror

■ Gjatë provave laboratorike, rezultoi që përzjerjet e lëndëve të para, të përgatitura me 
imtësi dhe LSF të ndryshme, vërtetuan atë që mielli i përgatitur me materialet e
Burizanës, do të jetë " normal " dhe do të piqet relativisht lehtë.

■ Përqendrimi i elementeve që qarkullojnë në sistemin e furrës, u gjet nën vlerat
kritike.

■ Komponentët volatile, të tilla si KOT, Cl, S-2 në përzierjen e lëndëve të para, do të 
jenë të ulëta, kështu SOx dhe emetimet e CO nuk pritet të shkaktojnë ndonjë problem.

■ Në përzierjen e lëndëve të para përmbajtja e elementëve gjurmë nuk përbën 
problem, me përjashtim të Mn dhe Cr, të dy me origjinë nga argjila që nuk pritet të
shkaktojnë ndonjë problem të cilësisë. Emisionet e Hg janë më të ulta se limitet 
aktuale evropiane.

1.6.2 Treguesit kimik
Vlerësimi i treguesve të lëndëve të para të çimentos jepet në pasqyrën e 
mëposhtme.
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Pasqyra 1.7  Parametrat e lëndëve të para

Përbërësit
Parametrat që duhen 

kontrolluar Kufijtë (%)

Materialet 
gëlqerore (gur 
gëlqeror, etj)

Titrim karbonat si CaCO3 > 80

Përmbajtja e MgO < 3

Përmbajtja e SO3 <1

Përmbajtja e P2O5 <1

Përmbajtja e Cl <1

Materialet 
argjilore (argjilë, 

mergel)

Alkalet totale si Na2O 
ekuivalent Varet nga lloji i 

çimentos
(Na2O + 0.658 K2O)

Përmbajtja e Al2O3 >10

Përmbajtja e SO3 <1

Përmbajtja e Cl < 0.1
Shtesat 

korrektuese për 
aluminin (boksit, 

laterit)  

Përmbajtja e Al2O3 > 25

Shtesat korrektuese 
për për mineralin e 

hekurit (pirit)
Përmbajtja e Fe2O3 > 60

Shtesat korrektuese 
për  silicin (rërë 

kuarci) 
Përmbajtja e SiO2 > 80

Shtesat korrigjuese 
për kalciumin (gur 
gëlqeror i pastër)

Përmbajtja e CaCO3 >90

Përmbajtja e MgO <2

Shtesat (Gips) Përmbajtja e SO3 > 35

1.6.3 Treguesit mineralogjik
Karakteristikat mineralogjike të lëndëve të para jepen në pasqyrën e mëposhtme.

Pasqyra 1.8  Përbërësit mineralogjik

Përbërësit
Parametrat që 

duhen 
kontrolluar

Materialet 
gëlqerore, (Gur 
gëlqeror, etj)

Kalcit

Aragonit

Dolomit

Materialet 
argjilore(argjilë, 

mergel)
Mineralet e argjilës
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1.7 PËRBËRËSIT E DËMSHËM NË LËNDËT E PARA  TË
ÇIMENTOS.
"Përbërësit e dëmshëm" përcaktohen si komponime të cilat:
 Dëmtojnë cilësinë dhe tregun e çimentos.
 Rritin konsiderueshëm koston e prodhimit, nëpërmjet vështirësive 

në përdorim, përgatitje dhe proces në furrë.
Përbërësit kryesor të dëmshëm (nëse ndodhen në sasi të mëdha) janë K2O dhe 
Na2O, MgO, SO3, P2O5, Cl etj. Përveç këtyre oksideve, janë edhe të tjerë, më 
pak të rëndësishëm, përbërës të dëmshëm, duke përfshirë Cr2O3, Mn2O3, F ,etj. 
Këto, janë gjithmonë te pranishme në sasira të vogla dhe zakonisht nuk merren 
parasysh për llogaritjen e përzierjes së lëndëve të para. Përmbajtja maksimale e 
disa prej këtyre elementeve, duke pasur një ndikim të dëmshëm në cilësinë e 
çimentos, është e limituar sipas specifikimeve.

1.7.1 Alkalinet
Termi "alkaline", siç përdoret në industrinë e çimentos, i referohet oksidit të 
kaliumit (K2O) dhe të natriumit (Na2O) [3], [19], [23]. Alkalinet gjenden kryesisht 
në mineralet që përshkruhen në pasqyrën e mëposhtme:

Pasqyra 1.9 Burimet alkaline në materialet e lëndëve të para të çimentos.

Tipi i 
shkëmbit

Mineralet
Përbërësit e 
dëmshëm %

Shkëmb 
vullkanik

Granit Feldspat
Riolit Albit 11.8 Na2O

Diorit Ortokllaz 16.9 K2O
Andesit 5.9-8.3 Na2O

Llava
Mika:

Muskovit 11.8 K2O
Tuf Biotit K2O

Sedimentar
Argjilë Feldspat

Shist argjilor Mika 10-11.8   K2O
Gur ranor Llite 5.5 K2O
(Mergel)

Alkalinet, mund të shkaktojnë probleme veçanërisht në procesin e pjekjes 
në furrë, meqënëse ato avullojnë lehtësisht. Bashkë me përbërës të tjerë avullues, 
si klor dhe squfur, ato shkaktojnë grumbullime në formë unazash, ngjitjesh etj, në 
furrë dhe parangrohës. Për më tepër, një çimento me përmbajtje alkalinesh: > 0.6 
%, mund të reagojë me silicën amorfe të pranishme në materialin për beton, duke
prodhuar kështu silikagel alkalin, i cili ka shumë prirje për ujë. Presioni 
osmotik, mund të shkaktojë çarje të betonit. Në anën tjetër, prania e alkalineve 
në sasi të caktuar në çimento, është e dobishme për rezistencat fillestare të 
betonit.
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1.7.2 Oksidi i magnezit 
Kryesisht vjen nga lëndët e para karbonate, si dolomite dhe gur gëlqeror 
dolomitik; por mund të jetë i pranishëm edhe në materialet argjilore. MgO 
kristaline, në formën e perikllazit në çimento, priret për t'u hidratuar me vonesë, 
gjë e cila sjell zgjerim dhe mundësi të çarjes së betonit. Për këtë shkak, MgO është 
e limituar: < 5 % në çimento. Megjithatë, aktiviteti i perikllazit është gjithashtu 
funksion i shkallës së ftohjes së klinkerit për çimento. Ftohja e ngadaltë lejon 
migrimin e joneve dhe zhvillimin e mëvonshëm të kristaleve të mëdhenj të 
perikllazit; ndërsa me ftohje të shpejtë MgO mbetet në formë tretësire të ngurtë 
kristalore.

1.7.3 Oksidi i squfurit 
Është përgjithësisht i lidhur me burimet karbonate në formë komponimesh 
hekuri ose gipsi; ose me materialet pirit-mbajtëse. SO3, pengon avullimin e 
alkaleve, dhe në formën e gipsit mbi një përqindjeje optimale, shkakton ulje të 
forcave mekanike dhe një rritje të zgjerimit dhe mundësi të çarjes së betonit.

1.7.4 Oksidi i fosforit
Gjendet kryesisht në përbërësit karbonat. Përmbajtja e mbi 1 % në çimento, ul 
rezistencat mekanike të çimentos, rrit përmbajtjen e gëlqeres së lirë. Duke u 
kombinuar me CaO në tretjet e ngurta, shkakton zvogëlimin e sasisë së C3S. 

1.7. 5 Kloruret 
Kloruret, vijnë kryesisht nga shkëmbinjtë sedimentarë, që përmbajnë ose janë të 
ndotur nga kripërat. Gjate pjekjes, ai avullon me lehtësi, duke shkaktuar ngjitje 
dhe bllokim në furrat me proces të thatë. 

1.7.6 Fluoruret
Fluoriti (CaF2), shtohet në përzierjen e lëndëve të para si lëndë mineralizatore. 
Përdorimi i këtyre shtesave me bazë fluori, çon në uljen e temperaturës dhe në 
shpejtimin praktikisht të të gjitha stadeve të procesit të mineraloformimit të 
klinkerit [1], [17], [21] .



17

KAPITULLI I DYTË

KARAKTERISTIKAT E KLINKERIT TË ÇIMENTOS PORTLAND

2.1 PËRBËRJA KIMIKO-MINERALOGJIKE E KLINKERIT

Klinkeri, është gjysmë prodhim, që përftohet nga pjekja në temperaturë afër asaj të 
fillimit të shkrirjes (klinkerizimit), të përzierjes së lëndëve të para, gur gëlqeror dhe 
argjilë në sasi: 76-78% gëlqeror dhe 22-24% argjilë. 
Në përbërjen e klinkerit, hyjnë po ato okside që futen me lëndët e para. Përmbajtja e 
oksideve kryesore në klinkerin e çimentos Portland, lëviz zakonisht brënda këtyre 
kufijve :

CaO   . . .  64-67%           A12O3 ...  4-8%
SiO2   . . .  2 1 -2 5 %               Fe2O3   ...  2-4%

Oksidi i kalciumit, është përbërësi kryesor i klinkerit.  Për prodhimin e çimentove të 
markave të larta, është e domosdoshme që të rritet sasia e tij në përzierjen e lëndëve të 
para dhe CaO në klinker të jetë i lidhur kimikisht me oksidet e tjera që ndodhen në 
klinker SiO2, A12O3, Fe2O3 në formë silikatesh, aluminatesh dhe ferroaluminatesh të 
kalçiumit. N.q.s. në klinker do të mbetet CaO e lirë, kjo shkakton shfaqjen e 
ndryshimeve të vëllimit të çimentos. Në temperaturën e pjekjes së klinkerit (1450 -
1500°C) , gëlqerja e lirë tejpiqet. Hidratimi i kësaj gëlqereje, nuk ndodh gjatë procesit 
të përzierjes së çimentos me ujë, kur brumi i çimentos është akoma plastik, por ndodh 
me shumë vonesë , d.m.th. kur masa e çimentos është ngurtësuar. Hidratimi i saj, 
shoqërohet me zmadhim të theksuar vëllimi , kjo shkakton lindjen e tensioneve të 
brëndshme në masën e betonit të ngurtësuar dhe formimin e plasaritjeve, të cilat 
prishin strukturën e betonit të ngurtësuar.
Rritja e sasisë së CaO në klinker (me kusht që ky të lidhet plotësisht me oksidet acide) 
, përmirëson cilësinë e çimentos, duke rritur markën e saj dhe shpejton procesin e 
ngurtësimit.

Oksidi i silicit së bashku me Al2O3 dhe Fe2O3 , siguron lidhjen e CaO dhe formimin e 
mineraleve hidraulike, që i japin çimentos cilësitë e saj teknike. Rritja e përmbajtjes së 
SiO2 në çimento, ngadalëson procesin e mpiksjes dhe ngurtësimit në periudhat 
fillestare, por siguron rritjen e rezistencës në periudhat e mëvonshme dhe i jep 
çimentos qëndrueshmëri ndaj ujrave sulfatike.

Oksidi i aluminit (në sasi të madhe), shkakton mpiksjen dhe ngurtësimin më të 
shpejtë të çimentos, por ngadalëson procesin e mëvonshëm të rritjes së rezistencave.

Oksidi i hekurit, ndikon në uljen e temperaturës së pjekjes së klinkerit. Çimentot e 
pasura me Fe2O3 dhe me përmbajtje të ulët A12O3 , mpiksen dhe ngurtësohen ngadalë. 
Kjo, është arsyeja që në përbërjen e lëndëve tona të para dhe në përgatitjen e 
përzierjes, duhet të rritet sasia e A12O3 në kurriz të Fe2O3. Përbërësit kryesor 
mineralogjik të klinkerit të çimentos Portland, silikatet , aluminatet dhe 
ferroaluminate të kalciumit , janë kryesisht në formë kristalore, por gjatë ftohjes së 
shpejtë një pjesë e tyre mbetet në fazën qelqore. Përbërësit kryesor mineralogjik të 
klinkerit të çimentos Portland dhe që i japin atij cilësitë kryesore janë :
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Silikati trekalcik..........................................................................CaO . SiO2 ose C3S  (aliti)
Silikati dykalcik.........................................................................2CaO . SiO2 ose C2S (beliti)
Aluminati trekalci.............................................................................3CaO . A12O3 ose C3A    (celiti)
Ferroaluminati katërkalcik............................................4CaO . A12O3. Fe2O3 ose C4AF  (celiti)

Përveç këtyre mineraleve , klinkeri mund të përmbajë MgO (1 - 3%) kryesisht në 
formë të mineraleve të perikllazit, CaO (0.5 - 1%) në formë grumbullimesh të 
veçanta; alkale (0.3-0.5%) dhe SiO2 e lirë 0.5%. Përveç përbërjes mineralogjike, 
ndikim të madh në cilësinë e çimentos kanë: strukturat petrografike dhe përbërja 
fazore e klinkerit, përmasat e mineraleve të veçanta,  karakteri dhe shpërndarja e tyre 
në fazën e lëngët të ngurtësuar në klinker, sasia e kësaj faze dhe përbërja e saj, 
përbërja kokrrizore e çimentos , etj.

Silikati trekalcik (C3S) ose aliti, është minerali kryesor dhe më i rëndësishmi i 
klinkerit të çimentos Portland.  Çimentot e pasura me C3S, dallohen për rritje të 
shpejtë të fortësisë dhe arrijnë rezistenca shumë të larta. Klinkerat e mirë alitike, 
përmbajnë 60 - 70% C3S. 
Aliti, që fitohet në procesin e prodhimit të klinkerit, në dallim nga ai i sintetizuar, 
përveç silikatit trekalcik, përmban një sërë papastërtish në formë tretjesh të ngurta, që 
ndryshojnë simetrinë e rrjetës kristalore. Ky si rregull, kristalizon në singoninë 
monokline.  Aliti në klinker, është një tretje e ngurtë e C3S, me papastërti të MgO 
(deri 2%), A12O3 (deri 1%) , Cr2O3 (deri 1.5%) , Fe2O3 (deri 1,1%) , Na2O (deri 1%) , 
P2O5 (0.5 deri 1%) dhe okside të tjerë.

Silikati dykalcik (C2S) ose beliti, luan një rol shumë më pak të rëndësishëm në 
krahasim me C3S, në rritjen e shpejtësisë së ngurtësimit dhe në fortësinë e çimentove 
të markave të larta. Beliti hidratohet dhe ngurtësohet më ngadalë . 
Jep rezistenca të ulta, të cilat vijnë duke u rritur me kalimin e kohës.  Kjo, siguron 
rritjen e vazhdueshme të rezistencave, duke zbutur dhe amortizuar proceset 
destruktive të betoneve. Silikati dykalcik, ekziston në disa forma aleotropike, prej të 
cilave interes praktik paraqet forma β C2S që ka veti hidraulike. Ky modifikim, është i 
paqëndrueshëm dhe me ftohje të ngadalëshme të klinkerit, në temperaturën 675°C, ai 
kalon pjesërisht në modifikimin e qëndrueshëm në temperatura të ulëta γ C2S. 
Forma γ C2S, ka aktivitet të ulët hidraulik , prandaj pjekja dhe ftohja e klinkerit duhet 
realizuar në mënyrë të tillë, që të mbetet në formë metastabël modifikimi aktiv β C2S 
dhe të ndalohet kalimi i tij në modifikimin γ C2S . Kjo mund të arrihet, me ftohje të 
shpejtë të klinkerit dhe futjen në përzierjen e lëndëve të para të shtesave  stabilizuese, 
si B2O3 , P2O5 , Cr2O3 A12O3 dhe K2O.

Aluminati trekalcik (C3A) , është minerali që vepron shumë shpejt me ujin. Për këtë 
mineral, është karakteristike rritja intensive e fortësisë dhe ekzotermia e lartë gjatë 
hidratimit. Përveç aluminatit trekalcik (C3A), në klinker përmbahet dhe një sasi 
trealuminati pesëkalcik (C5A3). Për çimentot e markave të larta , nuk paraqet interes 
ky mineral , pasi me rritjen e sasisë së CaO në klinker, sasia e këtij aluminati ulet deri 
në zhdukjen e plotë.

Ferroaluminati katërkalcik (C4AF) , nuk merr pjesë praktikisht në formimin e 
rezistencave mekanike. Së bashku me ferroaluminatin katërkalcik (C4AF), në klinker 
vërehen dhe ferroaluminate të tjerë me përbërje të ndryshme (nga C6AF2 në C6A2F) në 
formën e tretjeve të ngurta . Ferroaluminati, shkakton uljen e temperaturës së pjekjes 
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dhe formimin e fazës së lëngët në klinker. Nën veprimin e tij shkrirës, lehtësohet 
formimi i silikateve dhe sidomos silikatit trekalcik (C3S) në klinker.

Kripërat alkaline ,futen në përzierjen e lëndëve të para prej komponentëve argjilore. 
Gjatë pjekjes së klinkerit, një pjesë e alkalive avullon, kurse pjesa tjetër (0.5 dhe 
nganjëherë deri 1.5%) mbetet në klinker në formë komponimesh të veçanta kryesisht 
në fazën qelqore . Në radhë të parë, oksidet alkaline lidhin SO3 në formë sulfatesh . 
Kur alkalitë janë me tepricë, formojnë tretje të ngurta alkaline të silikateve dhe 
aluminateve të kalciumit, me aktivitet të vogël hidraulik ( NaC8A3 , KC8A3 , KC23S12 ) . 
Këto alkali, duke zëvendësuar Ca ( në pjesën e CaO ) në silikate, pengojnë formimin e 
siliktatit trekalcik (C3S) dhe ndihmojnë çlirimin e CaO së lirë në klinker. Sipas 
llogaritjeve, çdo 0.1% K2O që hyn në reaksion me silikatet , zëvendëson mundësinë e 
formimit të silikatit trekalcik (C3S) në 2,9% dhe çliron 0.77% CaO të lirë. Lidhja e 
silikatit trekalcik (C3S) aktiv, duke kaluar në komponime alkaline me aktivitet të 
vogël hidraulik dhe dalja e një sasie CaO të  lirë, e ulin cilësinë e klinkerit për 
prodhimin e çimentove të markave të larta [5], [14], [15]. Por në qoftë se përmbajtja e 
alkalive, është në kufijtë maksimale 0.5-0.7% , ato luajnë një rol pozitiv në procesin 
teknologjik të mineraleve dhe në cilësinë e çimentos së prodhuar. Në procesin e 
pjekjes së klinkerit, alkalite luajnë rolin e shkrirësit dhe ulin temperaturën e formimit 
të fazës së lëngët.  

Njëkohësisht në përmbajtje të ulëta, ato rrisin rezistencën fillestare të çimentos .
Prandaj, përmbajtja e alkalive në çimento nuk duhet të kalojë nga 1% . Për këtë 
qëllim, lëndëve të para që do të përdoren për prodhimin e çimentove Portland, ju 
bëhen kërkesa rigoroze për përmbajtjen e alkalive. Madhësia e kristaleve, përcaktohet 
nga një sërë faktorësh, por faktori kryesor, është koha e ftohjes së klinkerit. Sa më 
shpejt të ftohet klinkeri, aq më të imëta do të fitohen kristalet e alitit dhe aq më shumë 
fazë qëlqore do të mbetet në klinker [ 15 ], [ 19 ]. 

2.2   BAZAT FIZIKO-KIMIKE TË PRODHIMIT TË KLINKERIT TË
        ÇIMENTOS PORTLAND.
Në procesin e pjekjes së klinkerit, oksidet kryesore klinkerformuese ( CaO , SiO2 , 
A12O3 , Fe2O3 ) , lidhen me njëri-tjetrin në fillim në fazë të ngurtë duke formuar   ( 
C2S , C3A , C4AF ) , pastaj me rritjen e temperaturës shfaqet faza e lëngët dhe 
zhvillohen reaksione midis C2S dhe CaO për formimin e C3S.
Detyra kryesore gjatë pjekjes së klinkerit është të fitohet sasi maksimale e C3S dhe 
njëkohësisht sasi optimale e përbërësve të tjerë mineralogjik , ( C2S , C3A , C4AF ) në 
mënyrë që të fitohet një klinker alitik me përbërje kimiko-mineralogjike dhe 
karakteristika të caktuara. Për të përcaktuar sasitë e nevojshme të këtyre 
komponimeve, si dhe regjimin temperaturial, është e domosdoshme të shqyrtojmë 
disa diagrama të rëndësishme të gjëndjes dyfishe CaO - SiO, CaO - A12O3, CaO -
Fe2O3 dhe sidomos diagramën e gjëndjes trefishe , CaO - SiO2 - A12O3 në të cilat 
formohen këto komponime. Prandaj, duke mos hyrë në një interpretim të hollësishëm 
të këtyre diagramave, do të kufizohemi vetëm në një referim të shpejtë të atyre pjesëve 
që i interesojnë klinkerave të markave të larta , dhe sidomos ajo pjesë që i intereson më 
shumë për silikatin trekalcik [3], [4], [15]. Për të gjetur kushtet termodinamike, të 
përfitimit të sasive maksimale të dy përbërsave silikat të klinkerit (C3S dhe C2S), i 
referohemi pjesës së diagramës dyfishe CaO - SiO2 ,që ka interes për këto klinkera ,( 
grafiku 2.1 sektori AB ). 
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Grafiku 2.1 Diagrama e gjëndjes CaO – SiO2.

Kurba e majtë , nga 2130°C deri në eutektikë ( 2065 °C ) është kurba e kristalizimit të 
C2S , kurse e djathta është kurba e kristalizimit të CaO. Në pikën M , pritej të 
kristalizonte nga faza e lëngët C3S ( si rezultat i reaksionit C2S + CaO = C3S ). Por 
fusha e qëndrueshmërisë së C3S është nga 1250 - 1900°C , mbi këtë temperaturë ai 
shpërbëhet në C2S + CaO . Prandaj në pikën eutektike M, nuk formohet C3S, por një 
konglomerat kristalesh C2S dhe CaO. Silikati trekalcik, që formohet në intervalin e 
temperaturave nën 1900°C , fitohet vetëm si rezultat i reaksioneve në fazë të ngurtë .
Dihet që shpejtësia e këtyre reaksioneve, kufizohet shumë nga shpejtësia e proceseve 
të difuzionit, që në fazë të ngurtë, është shumë e vogël.  Përkatësisht që të fitohet sasi e 
madhe C3S në fazë të ngurtë,  duhet që materiali të mbahet në zonën e pjekjes , në këtë 
interval temperaturash për një kohë shumë të gjatë. Prandaj, është e domosdoshme që 
të ulet temperatura e eutektikut ( pika M ) deri në fushën e qëndrueshmërisë së C3S dhe 
pastaj, në këtë fushë temperaturash të gjendet temperatura optimale, në të cilën të 
fitohen sasitë maksimale të C3S.
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Grafiku 2.2 Varësia e përmbajtjes së CaO së lirë nga temperatura

Ulja e temperaturës eutektike, realizohet me shtimin e komponentit të tretë, që është 
Al2O3 dhe komponentit të katërt Fe2O3 , interpretimin e të cilave do ta bëjmë më 
poshtë. Në qoftë se shqyrtojmë kinetikën e reaksioneve në fazë të ngurtë midis CaO dhe 
SiO2 për formimin e C2S dhe reaksionin në fazë të ngurtë midis C2S dhe CaO për 
fitimin e C3S, fitohen këto dy diagrama të paraqitura në grafikun 2.2.  Ndryshimi i 
temperaturës me 50°C shkakton një ndryshim të theksuar në përmbajtjen e CaO të lirë 
nga 15.3% në 1400°C , zbret deri në 2.6% në 1450°C ( kurba 2) .
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Grafiku 2.3 Diagrama e gjëndjes CaO -  Al2O3   
                         

Me rritjen e mëtejshme të temperaturës, sasia e CaO mbetet e pakonsiderueshme dhe  
pothuajse e pandryshueshme. Lidhja e gëlqeres në përbërjen e C3S, shkon shumë më 
ngadalë dhe me një rrugë më të vështirë ( kurba 1). Vërehen disa stade në lidhjen e 
CaO dhe pikërisht në intervalin e temperaturave 1000°C - 1250°C , asimilimi i 
gëlqeres bëhet ngadalë dhe në temperaturat 1250 - 1300°C proçesi shpejtohet pak , 
pastaj në 1300°C-1400°C gëlqerja asimilohet ngadalë , ndërsa në intervalin 1400°C -
1500°C procesi shpejtohet në mënyrë të theksuar , mbi këtë temperaturë asimilimi 
zhvillohet ngadalë. Si konkluzion, arrihet në përfundimin se si nga ana kinetike ashtu 
edhe nga ana termodinamike, temperatura optimale për të fituar sasi maksimale të
mineraleve silikate ( C2S dhe sidomos C3S ) është temperatura 1450°C - 1500°C.  

Në klinkerin e çimentos Portland, përveç mineraleve silikate, bëjnë pjesë edhe 
minerale aluminate, si aluminati trekalcik (C3A) dhe pjesërisht trealuminati pesëkalcik 
(C5A3) . Për të përcaktuar kushtet e   formimit të tyre, shqyrtojmë pjesën e diagrames 
CaO - A12O3, fig 2.3 . Duke filluar nga krahu i majtë, kemi kurbën e fillimit të 
kristalizimit të CaO prej shkrirjeve që përmbajnë nga 100% CaO deri në 60% CaO. 
Në pikën C , CaO lidhet me Al2O3 dhe nga shkrirjet fillon kristalizimi i C3A, deri në 
pikën eutektike D (1390°C). Në të djathtë të eutektikut, ndodhet kurba e fillimit të 
kristalizimit të C5A3.  Duke u nisur nga përmbajtja e CaO në klinker, fusha e 
përqendrimeve që i intereson çimentove të markave të larta, është intervali i ngushtë  
midis pikave B dhe C,  brënda fushës së bashkë ekzistencës të C3A me fazën e lëngët .
Kjo fushë, ndodhet në intervalin e temperaturave 1390°C - 1535°C , prandaj 
temperaturat 1450°C - 1500°C,  janë brënda kësaj fushe dhe janë të përshtatshme dhe 
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për prodhimin e C3A .  Për të bërë verifikimin e fundit dhe për produktet ferrike që 
formohen në klinker, i drejtohemi pjesës së diagramës së gjëndjes CaO - Fe2O3 që i 
intereson çimentos Portland, graf 2.4. Në këtë sistem, formohen dy komponime: ferriti 
njëkalcik (CF) dhe ferriti dykalcik (C2F). 

      
                
                     Grafiku 2.4  Diagrama e gjëndjes CaO - Fe2O3

Meqënëse përmbajtja e Fe2O3 në klinker nuk shkon më shumë se 4 - 5%, atëherë në 
këtë diagramë na intereson fusha e bashkë ekzistencës së CaO me C2F në fazë të 
ngurtë.  Faza e lëngët këtu shfaqet mbi temperaturën 1436°C. Këtu duhet theksuar se 
gjatë pjekjes së klinkerit , faza e lëngët shfaqet shumë më shpejt , sepse si shkrirës 
shërbejnë dhe alumina dhe papastërtitë e tjera, që ndodhen në përzierjen e lëndëve të 
para. Nga sa u tha më sipër, arrihet në konkluzionin që pjekja e klinkerit për markë të 
lartë duhet të realizohet në fushën e temperaturave 1450°C - 1500°C. Pra duhet që 
temperatura e eutektikut CaO - C2S ( pika M në diagramën CaO - SiO2 ), të  ulet 
brënda fushës së qëndrueshmërisë së silikatit trekalcik ( nën 1900°C ) dhe mundësisht 
brënda fushës së temperaturave 1450°C - 1500°C; sepse në këtë interval, formohen 
sasitë maksimale të C3S dhe të përbërsave të tjerë mineralogjik.   Kjo, realizohet me 
shtimin e komponentit të tretë A12O3 në  diagramën trefishe CaO - SiO2-A12O3. Për 
këtë, shqyrtojmë diagramën trekëndëshe CaO - SiO2 - A12O3  në çimenton Portland, 
graf 2.5 dhe pamjen hapësinore, graf 2.6 .
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Grafiku 2.5 Diagrama e gjëndjes trefishe CaO - SiO2-A12O3 .

                                                    
Grafiku 2.6 Diagrama hapësinore e sistemit CaO - SiO2-A12O3 .
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Pjesa që intereson më shumë për prodhimin e çimentos Portland është sektori afër 
kulmit të CaO si në figurë. Figura është projektimi në plan i diagramës hapsinore , ku 
në të janë treguar vetëm për sqarim vizatimi, vijat koresponduese të eutektikëve ose 
pikat e ndarjes të fazave të ndryshme. Këto vija, kufizojnë fushat brënda të cilave 
fazat e lëngëta, fillojnë të ngurtësojnë me ftohjen dhe formojnë komponimet që 
shënohen në figurë. Në këtë sektor, formohen përbërësit bazë mineralogjik të  
çimentos Portland C3S, C2S, C3A dhe C5A3. Eutektiku C3S - CaO ( eutektiku M në 
diagramën e gjëndjes CaO - SiO2) me shtimin e komponentit të tretë A1203 , ul 
temperaturën e saj eutektike deri në 1900°C, ku takon fushën e qëndrueshmërisë së 
C3S.

Me shtimin e sasisë së A12O3 ky eutektik fillon ta ulë akoma më tej temperaturën e 
shkrirjes , duke u degëzuar në dy drejtime drejt pikave N dhe P, që i korespondojnë 
respektivisht temperaturave 1455°C dhe 1470°C. Trekëndëshi MNP përbën fushën e 
qëndrueshmërisë të C3S, e cila kufizohet nga sipër me fushën e qëndrueshmërisë së 
C2S, nga poshtë me atë të CaO dhe djathtas me fushën e C3A.  Deri këtu, kemi 
formimin e C3S në prani të fazës së lëngët; me rritjen e mëtejshme të përqindjes së 
A12O3 , ulet akoma më shumë temperatura e shfaqjes së fazës së lëngët, deri në 
1355°C . Por kjo fazë e lëngët tashmë përbëhet prej aluminateve të kalciumit . 
Në këtë mënyrë u arrit që, duke përdorur tre komponentë, në përbërjen e klinkerit,  të 
realizohet pjekja e tij, me pjesëmarrjen e një sasie të kufizuar faze të lëngët dhe të 
kristalizojë në prani të kësaj faze, silikati trekalcik. Në qoftë se do të përdoren vetëm 
tre komponentë , faza e lëngët shfaqet në temperaturën 1335°C , por duke shtuar edhe 
komponentin e katërt Fe2O3 ( në diagramën katërshe C - S -A - F )  , kjo temperaturë 
zbret në 1280°C.  Pjekja e klinkerit në temperaturën 1450°C - 1500°C, realizohet në 
prani të konsiderueshme faze të lëngët (20 -25%) , gjë që lehtëson shumë kristalizimin 
e C3S dhe shkurton shumë kohën e nevojshme për pjekje [3], [4], [14].
Në qoftë se në këtë figurë, bashkojmë pikat C3S , C2S dhe C3A fitohet kështu një 

sistem i kufizuar nga vijat e ndërprera , që përbëhet nga këto tre komponime dhe i 
përgjigjet përbërjeve të çimentove Portland. Kështu duke korrigjuar përbërjen e 
përzierjes së lëndëve të para, në bazë të këtij sistemi dhe duke i bërë një trajtim të 
rregullt gjatë pjekjes dhe ftohjes , do të fitohen klinkera alitike me përmbajtje të lartë 
C3S , të përshtatshëm për prodhimin e çimentove portland.

2.3  FURRA E PJEKJES SË KLINKERIT DHE PROCESI I PJEKJES 
2.3.1 Të  përgjithshme
Pjekja e klinkerit, është një nga elementet teknologjike më me përgjegjësi në procesin 
e prodhimit të çimentos Portland. Nga cilësia e pjekjes së klinkerit, varen të gjitha 
cilësitë tekniko-ndërtuese dhe fiziko-mekanike të çimentos Portland.

Pjekja, përfshin të gjitha ndryshimet e shumta fizike dhe kimike, që ndodhin në 
materialin që piqet; duke filluar që nga proceset e thjeshta fizike të largimit të 
lagështisë higroskopike dhe deri tek proceset e ndërlikuara fiziko-kimike të formimit 
të silikatit trekalcik (C3S) .  Prandaj, njohja e thelluar e bazave fiziko-kimike të 
procesit të pjekjes, është themelore në prodhimin e klinkerit të çimentos portland. 
Nëpërmjet njohjes së këtyre bazave, sqarohen shumë aspekte mbi kimizmin dhe 
kinetikën e procesit të formimit të silikatit trekalcik, përcaktohet regjimi temperatural 
dhe temperatura optimale, për fitimin e sasive maksimale të silikatit trekalcik. Pjekja, 
është operacioni teknologjik i prodhimit të klinkerit. Në kushte të zakonshme 
komponentët e përzierjes së lëndëve të para, janë inerte dhe nuk hyjnë në reaksion 



26

njëri me tjetrin. Me rritjen e temperaturës, energjia e lëvizjes së molekulave të lëndëve 
të ngurta bëhet mjaft e madhe , kështu që midis tyre fillon bashkëveprimi në 
sipërfaqen e kontaktit të molekulave, ndërmjet atomeve dhe joneve, që çon në 
formimin në fazë të ngurtë të përbërjeve mineralogjike të klinkerit. 
Shpejtësia e reaksionit kimik, rritet akoma më shumë kur fillon të formohet faza e 
lëngët, si rezultat i së cilës, rritet kontakti dinamik i fazave dhe rritet në mënyrë të 
theksuar shpejtësia e reaksionit. Klinkeri i çimentos Portland, piqet në prani të fazës 
së lëngët, e cila ndihmon shumë për përvetësimin më të plotë kimik të CaO prej C2S, 
si rezultat i së cilës fitohet një sasi e madhe silikati trekalcik 3CaO.SiO2 (C3S). 
Shkrirja e pjesshme, e materialeve përbërës të klinkerit, fillon në temperaturën 1300°C 
. Për të rritur shpejtësinë e reaksionit të formimit të C3S, temperatura e pjekjes së 
klinkerit mbahet zakonisht deri në 1450°C.

2.3.2 Përshkrimi i furrës rrotulluese
Furra është një kompleks i përbërë nga, parangrohja, parakalcinatori barabani i furrës 
dhe ftohësi.  Pjesa kryesore e furrës rrotulluese, është barabani i veshur nga brënda me 
material zjarrdurues.  Barabani, është i vendosur në një pjerrësi të caktuar.  Në pjesën 
e ngritur (fundi i ftohtë), në baraban hyn mielli i lëndëve të para i parakalcinuar . Si 
rezultat i rrotullimit të barabanit dhe tendencës që ka, materiali kalon të gjitha zonat e 
furrës dhe si rezultat i proceseve fizike, kimike dhe fiziko-kimike që pëson në zona të 
ndryshme formohen kokrrizat e klinkerit që dalin në pjesën e fundit të furrës. 
Lënda djegëse, futet në baraban dhe digjet në anë të kundërt ( fundi i nxehtë ). Gazi i 
nxehtë, duke lëvizur në krah të kundërt me materialin që piqet, e ngroh atë, kurse vetë 
ftohet. Materiali i pjekur në formën e klinkerit del nga barabani. Si lëndë djegëse për 
pjekjen e klinkerit përdoret  qymyri i cili futet në furrë në gjëndje të pulverizuar.  Ajri 
i domosdoshëm për djegien e lëndës djegëse, hyn në furrë bashkë me lëndën djegëse , 
kurse një pjesë e tij futet nga ftohësi i furrës. Ajri në ftohës, ngrohet prej klinkerit të 
nxehtë, ndërkohë që ky i fundit ftohet. Ajri që hyn në furrë bashkë me lëndën djegëse 
quhet ajër primar, kurse ai që merret nga ftohësi quhet ajër sekondar.
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Figura 2.1  Përshkrimi i furrës rrotulluese së bashku me anekset  (bateri 
ciklonesh,  parakalcinator, furrë rrotulluse, ftohës me pllaka)

Mielli i lëndës së parë, kalon nëpër një bateri ciklonesh të vendosura nëpër kate.  
Bateria e cikloneve, ndodhet në hyrje të furrës dhe gjithsej janë 5 ciklone. Këtu, 
ndodh tharja dhe parangrohja e lëndës së parë ( miell ) dhe prej këtu kalohet në 
parakalcinator, ku lënda e parë parangrohet dhe kalcinohet pjesërisht nga rryma e 
gazit të ngrohtë që vjen nga ftohësi. Gjithashtu, këtu digjet një sasi lëndë djegëse 
suplementare, për të arritur parangrohjen dhe parakalcinimin e duhur të materialit. 
Materiali i parangrohur dhe i parakalcinuar, futet në furrë gjatësia e së cilës është 52 
m dhe ka një kënd pjerrësie 5 o. Diametri i furrës është 4.8 m, pa shtresën e tullave 
zjarrduruese dhe 4.36 m me shtresën e tullave zjarrduruese. Tullat zjarrduruese janë të 
tipit aluminat në hyrje të furrës dhe magnezit në fund të saj . Furra vendoset mbi dy 
mbështetëse dhe vihet në punë me anë të një motorri të vendosur poshtë koronës së 
furrës. Gjatë punës normale të furrës ajo rrotullohet me 2.3 - 3 rrot / min . Nga jashtë 
furra ftohet me ventilatorë dhe kjo bëhet për të mbajtur një regjim optimal të 
temperaturës në këmishën e furrës.  Materiali pasi është pjekur, del në fund të furrës 
dhe kalon në ftohës të tipit me pllaka. Ftohësi, është i ndarë në tre pjesë, në pjesën e 
parë të ftohësit bëhet ftohja e shpejtë e klinkerit, në pjesën e dytë bëhet një ftohje më e 
ngadaltë, ndërsa në pjesën e tretë të ftohësit bëhet ftohja përfundimtare e klinkerit . 
Ftohja bëhet duke dërguar një rrymë ajri të ftohtë brënda në ftohës, rryma ftoh 
klinkerin dhe ngrohet vetë; më pas kjo rrymë e ngrohur çohet në kalcinator. Në fund 
të ftohësit, është vendosur një frontojë me çekiçë, ku coptohet klinkeri në pjesë më të 
vogla dhe klinkeri i ftohur dhe i copëtuar dërgohet në depo [2], [16], [23].  

2.3.3  Procesi i pjekjes së klinkerit.
Gjatë procesit të pjekjes së klinkerit me rrugë të thatë , mielli i përzierjes së lëndës së 
parë, i nënshtrohet një sërë procesesh kimike dhe fiziko-kimike, si rezultat i të cilave 
përftohet klinkeri. Nga natyra e proceseve që zhvillohen gjatë pjekjes, në pjesë të 
ndryshme të saj  materiali kalon gradualisht në një sistem bateri ciklonesh të 
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vendosura në kate. Në këto ciklone, bëhet tharja edhe parangrohja e pluhurit të 
përzierjes së lëndëve të para; i cili kalon në rrymë të kundërt me gazet e ngrohta. Në 
baterinë e cikloneve, zhvillohen vetëm procese fizike si; tharja dhe  dehidratimi i 
materialit. Këto procese  zhvillohen në temperaturë mbi 100oC dhe vazhdon ngrohja 
graduale e tij deri në 600-700oC. Këtu, fillojnë reaksionet kimike, si pasojë e të cilave, 
ndryshon përbërja kimike dhe fizike e përzierjes së lëndëve të para. 
Në temperaturat 200-300 oC, ndodh  zbërthimi i lëndëve organike; mbi 450oC, fillon 
largimi i ujit kristalor të mineraleve të argjilës. Këtu zbërthehet kaoliniti ( 
Al2O3.2SiO2.2H2O ) dhe mineralet e tjera argjilore, në okside të lira SiO2  dhe Al2O3. 
Materiali pluhur i thatë dhe i ngrohur, kalon nga bateria e cikloneve në dhomën e 
parakalcinimit. Këtu, si rezultat i kontaktit të ngushtë dinamik me gazet e nxehta që 
dalin nga furra, si dhe i djegies së një sasie lënde djegëse suplementare,  temperatura e 
miellit të përzierjes së lëndëve të para arrin rreth 890oC . Në këto kushte, përfundojnë 
plotësisht të gjitha proceset e ngrohjes dhe shpërbërjes së mineraleve argjilore në 
okside të lira ( SiO2  dhe Al2O3 ) dhe njëkohësisht ndodh kalcinimi i pjesshëm i 
karbonateve, zbërthehet plotësisht MgCO3, si dhe ndodh dekarbonatimi i pjesshëm i 
CaCO3 (parakalcinimi ). Mielli i përzierjes së lëndëve të para  i ngrohur dhe i 
parakalcinuar, hyn në furrën rrotulluese. Si rezultat i rrotullimit të barabanit,  materiali 
kalon në të gjitha zonat e furrës dhe si rezultat i proceseve  kimike dhe fiziko-kimike 
që pëson në to, del në formën e klinkerit të ftohur nga ftohësi i furrës .  Mielli i 
parakalcinuar, kalon në furrë gradualisht në disa zona. Në zonën e kalcinimit,  
temperatura e materialit arrin rreth 1100oC- 1200 oC dhe këtu përfundon zbërthimi i 
plotë i karbonatit të kalciumit. Si pasojë formohet një sasi e madhe gëlqereje e lirë në 
gjëndje të imët . 
Në këtë zonë fillojnë reaksionet në fazë të ngurtë , midis gëlqeres së lirë dhe oksideve 
argjilore ( SiO2  , Al2O3 dhe Fe2O3 ) , duke formuar mineralet e klinkerit : aluminati 
njëkalcik ( CaO.Al2O3 ) , silikati dykalcik ( 2Cao.Si2O3 ) , trialuminati pesëkalcik ( 
5CaO.3Al2O3 ) , ferriti dykalcik (2CaO.Fe2O3 ) dhe ferroaluminati katërkalcik ( 
4CaO.Al2O3.Fe2O3 ). Këto reaksione, ndodhin në fazë të ngurtë dhe shoqërohen me 
kthimin e masës së imët në kokrra. Në zonën ekzotermike,  temperatura ngrihet deri 
në 1300oC dhe këtu zhvillohen me shpejtësi të madhe dhe përfundojnë reaksionet në 
fazë të ngurtë. Në përgjithësi, këto reaksione janë ekzotermike dhe përfundon formimi 
i mineraleve në fazë të ngurtë: aluminati trikalcik (3CaO.Al2O3), ferroaluminati katër 
kalcik (4CaO.Al2O3.Fe2O3) dhe silikati dykalcik ( 2Cao.Si2O3 ) . Sasia e gëlqeres së 
lirë, ulet shumë dhe ngjyra e materialit ndryshon nga kafe e hapur në ngjyrë hiri , si 
pasojë e lidhjes së Fe2O3. Materiali në këtë zonë, kokrrizohet plotësisht në kokrriza 
me përmasa 2-10 mm. 
Në zonën e pjekjes, temperatura e procesit ngrihet nga 1300 oC në 1450 oC dhe në 
fund të zonës,  zbret përsëri në 1300 oC . Në këtë zonë, materiali shkrin pjesërisht 
duke formuar fazën e lëngët. Në përbërjen e fazës së lëngët të klinkerit, kalojnë 
mineralet që shkrijnë lehtë si C4AF , C2A , C3A , C5A3 , si dhe MgO ; në fazë të ngurtë 
mbetet C2S dhe CaO. 
Sasia e fazës së lëngët, në varësi të përbërjes mineralogjike të klinkerit, është 15-35 % 
. Në këtë fazë të lëngët, tretet pjesërisht C2S, i cili vepron me CaO dhe formon 
mineralin kryesor të klinkerit alitin ( 3CaO.SiO2 ), i cili  ndahet nga faza e lëngët në
formë kristalore. Me uljen e temperaturës në 1300 oC , faza e lëngët ngurtësohet. 
Madhësia e kristaleve të C3S, varet nga shpejtësia e ftohjes. Me ftohje të shpejtë, C3S 
kristalizon në kristale të imëta të cilat përmirësojnë cilësitë hidraulike të çimentos. Një 
sasi e madhe e MgO mbetet në fazë qelqore  kurse pjesa tjetër kristalizon në kristale të 
vogla ( periklaz ), që nuk ndikojnë shumë në ngurtësimin e çimentos. Në zonën e
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ftohjes, klinkeri bie në kontakt me ajrin e ftohtë dhe ftohet deri në temperaturën 1000 
-1100oC . Këtu, përfundojnë procesi i ngurtësimit dhe i kristalizimit. Zakonisht faza e 
lëngët ngurtëson në formë qelqore dhe pjesërisht prej saj kristalizohen C4AF , C3A si 
dhe MgO ( në formë periklazi ). Megjithë  tkurrjen që pëson materiali gjatë pjekjes, 
prapë klinkeri ruan një farë poroziteti. Procesi i ftohjes, përfundon në ftohësin me 
pllaka ku klinkeri del me temperaturë 60-70 oC. Kjo ftohje e shpejtë, është e 
domosdoshme për të penguar shndërrimin e formës β - C2S ( që ka veti hidraulike ) në 
γ - C2S ( që nuk ka veti hidraulike ) . 
Në qoftë se kjo ftohje do të bëhej ngadalë , atëherë ky shndërrim, do të ndodhte 
plotësisht ( në 675 oC ) dhe do të shkaktonte ulje të ndjeshme të rezistencave fiziko-
mekanike të çimentos. Njëkohësisht gjatë ftohjes së shpejtë, për shkak të tensioneve 
që lindin,  ulet fortësia e klinkerit, gjë që lehtëson procesin e bluarjes së tij. Ulja e 
fortësisë, ndodh si rezultat i ndryshimeve fizike që ndodhin në strukturën e klinkerit 
gjatë ftohjes së shpejtë, si dhe nga shndërrimi i pjesshëm i β - C2S në γ - C2S , proces 
ky që shoqërohet me rritjen e vëllimit në masën 10%. Klinkeri i prodhuar, 
transportohet në depo për tu ftohur dhe stazhionuar.  
Gjatë periudhës së qëndrimit të klinkerit në depo ( 10 deri në 30 ditë ), nën veprimin e 
lagështisë së ajrit dhe CO2, ndodh shuarja e CaO së lirë në Ca(OH)2 dhe karbonatimi i 
saj në  CaCO3 ; njëkohësisht vazhdon të shndërrohet një pjesë e β - C2S në γ - C2S. 
Klinkeri së bashku me shtesat (aktive ose joaktive dhe një sasi shtesë gipsi prej 3-5 %, 
i nënshtohet procesit të bluarjes së imët në mulli rrotullues me sfera [2], [6], [17], 
[22]. Pasqyra nr.2.1 tregon shndërrimet kimike që ndodhin në procesin e pjekjes së
klinkerit, deri në temperaturën 1450 oC.
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Pasqyra 2.1 Transformimet kimike.
< 100 oC Tharja , dehidratimi H2O (l)  H2O (g)

100-400 oC Eleminimi i ujit të 
absorbuar

400 - 750 oC Dekompozimi i 
argjilës duke formuar 

metakaoline duke 
hequr dhe ujin e 

ngelur

Al4(OH)8Si4O10 2(A12O3. 2SiO2) + 
4H2O

600 – 900 oC Dekompozimi i 
metakaolines duke 
dhënë okside të lira

Al2O3 . 2SiO2

Al2O3 + 2SiO2

600- 1000 oC Disocimi i gurit 
gëlqeror dhe formimi i 

produkteve të 
ndërmjetme CS and 

CA

CaCO3  CaO + CO2 

3CaO + 2SiO2 + A12O3  2(CaO . 
SiO2) + CaO . Al2O3

1100- 1300 oC Lidhja e gëlqeres nga 
CS dhe CA duke 

formuar C2S , C3A 
dhe C4AF

CaO . SiO2 + CaO 2CaO . SiO2

Reaksionet 
ekzotermike

2CaO + SiO2 2CaO .SiO2

Formimi i belitit dhe 
fazës së lëngët 

(shkrirja e aluminit 
dhe hekurit )

CaO . A12O3 + 2CaO 3CaO . Al2O3

CaO . Al2O3 + 3CaO

+ Fe2O3 4CaO . Al2O3 . Fe2O3

1250- 1450 oC Lidhja e mëtejshme e 
gëlqeres me C2S duke 

formuar C3S 
përfundimi i 

reaksioneve dhe 
rikristalizimi

2CaO2 . SiO2 + CaO 3CaO . SiO2

Pjekja

1300-1240 oC  
Ftohja e 

kristalizimi

Kristalizimi i fazës së 
lëngët

Ftohja në furrë 
1100oC ftohja 
në ftohës 60oC

Lindin tensione fizike Stabilizimi i β-2CaO.SiO2
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2.4  NJEHSIMI I PËRZIERJES SË LËNDËVE TË PARA DHE I PËRBËRJES 
MINERALOGJIKE TË KLINKERIT TË ÇIMENTOS PORTLAND

                  
2.4.1 – Njehsimi me dy komponent : 

Pasqyra 2.2 Përbërja kimike e gurit gëlqeror dhe argjilës

HK SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Σ

Gur 
gëlqeror

41 4.1 1.37 0.63 51.4 0.75 0.2 0 0.02 100

Argjilë 7 61 14.9 7.46 1.96 3.4 0.2 2.3 1.37 100

Supozojmë X % e gurit gëlqeror
y % e Argjilës
Y = 1

 
 

 
 

2 2 2 2

1 1

2.8 1.18 0.65 170.1 0.94 17.5466 4.849 1.96
4.677

2.8 1.18 0.65 1 51.35 11.452 0.94 1.62 0.4095

S LSF A F C
x

C S LSF A F

         
  

        

4.677

4.677                     y=1

4.677+1=100 %

x

x





Gur gëlqeror %  
4.677

100 82.385 %
4.677 1

  


Prej këtij raporti marrim një përzierje lëndësh në raportin përkatës të oksideve :

2 2
2

82.385 16.523 4.06 82.385 60.75 16.523
14.16

100 100

CaOSiO SiO
SiO

     
  

 2 3 2 3

2 3

82.385 16.523 1.37 82.385 14.87 16.523
3.77

100 100

G AAl O Al O
Al O

     
  

   2 3 2 3

2 3

82.385 16.523 0.63 82.385 7.46 16.523
1.84

100 100

G AFe O Fe O
Fe O

     
  

   82.385 16.523 51.35 82.385 1.96 56.523
42.57

100 100

G ACaO MgO
CaO

     
  

 82.385 16.523 0.75 82.385 3.4 16.523
1.42

100 100

G AMgO MgO
MgO
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   82.385 16.523 41.00 82.385 7.00 16.523
34.96

100 100

G AHK HK
HK

     
  

   3 3

3

82.385 16.523 0.23 82.385 0.2 16.523
0.22

100 100

G ASO SO
SO

     
  

   2 2

2

82.385 16.523 0.01 82.385 2.26 16.523
0.41

100 100

G AK O K O
K O

     
  

   2 2

2

82.385 16.523 0.02 82.385 1.37 16.523
0.26

100 100

GNa O Na O
Na O

     
  

Pasqyra 2.3 Përbërja kimike e përzjerjes
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO HK SO3 K2O Na2O Σ

Përzierja 14.2 3.77 1.84 42.57 1.22 35 0.2 0.4 0.26 100

2.4.2  Njehsimi me tre komponent

Pasqyra 2.4 Përbërja kimike e gurit gëlqeror, argjilës dhe mineralit të hekurit
HK SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Σ

Gur 
gëlqeror

42.84 4.06 1.37 0.63 51.35 0.65 0.32 0.01 0.02 100

Argjilë 6.81 60.75 14.87 7.46 1.96 2.82 0.27 1.16 1.26 100

Mineral 
hekuri

1.08 24.42 6.68 62.4 3.4 1.21 0.78 - - 100

Llogaritja me 3 komponent pa ndikimin e hirit. Përzierjes i shtojmë  gur gëlqeror për 
korrektim dhe mineral hekuri, [ 3 ], [ 4 ].
Moduli silikat : 2.4   Moduli aluminat : 1.7    LSF : 0.99
Supozojmë :
X  përqindja  e përzierjes (Gur gëlqeror + Argjilë)
Y  përqindja e Gurit gëlqeror të pastër (për korrektim)
Z  Mineral hekuri

1 1 1 1,  ,  ,  S A C F - oksidet përbërës SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO në përzierje 2 2 2 2,  ,  ,  S A C F
- oksidet përbërës SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO me gurë të pastër

3 3 3 3,  ,  ,  S A C F - oksidet me mineral hekuri

LSF = 0.99 oksidet përbërës SiO2, Al2O3,  Fe2O3,  CaO

   
   

   
   

3 3 3 3 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2

2 2 2 2 3 3 3

1 1 1 2 2 2 2

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 9 0.65

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

C LSF S A F M S A F S
x

LSF S A F C M S A F S

LSF S A F C S M S A F

M S A F C LSF S A F C
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66.2x 

     
     

 
 

1 1 1 1 3 3 3 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

LSF S A F C S MS A F MS A F S
y

LSF S A F C MS A F S MS A F S

C LSF S A F

LSF S A F C

                        
                        

      
        

   
   

 

0.99 2.8 4.09 1.18 1.37 0.65 0.63 51.35 24.42 2.4 6.68 62.4

0.99 2.8 4.09 1.18 1.37 0.65 1.670.63 51.35 2.4 14.87 7.46 60.75

2.4 1.37 0.63 4.09 3.4 0.99 2.8 24.42 1.18 6.68 0.65 62.

                
                

              
   

4

2.4 1.37 0.63 4.09 0.99 2.8 60.75 1.18 14.87 0.65 7.46 1.96

2.1                   z = 1y

  
                



x + y + z = 100 %                               x + y +z = 66.2 + 2.1 + 1 = 69.3

Përzierje (gur gëlqeror +argjilë) = 
66.2

100 95.5 %
69.3

 

Gur gëlqeror i pastër për korrektim = 
2.1

100 3.03 %
69.3

 

Mineral hekuri = 
1

100 1.443 %
69.3

 

Prej këtu marrim miellin e përzier me raportet përkatëse të oksideve

95.5 3.03 1.443 34.96 95.5 41 3.03 1.64 1.443
35.16

100 100

Miks Gur HekHK HK HK
HK

         
  

2 2 2
2

95.5 3.03 1.443 14.16 995.5 4.09 3.03 24.42 1.443
13.51

100 100

Miks Gur HekSiO SiO SiO
SiO

         
  

2 3 2 3 2 3
2 3

95.5 3.03 1.443 3.77 95.5 1.37 3.03 6.68 1.443
3.61

100 100

miks Gur hekurAl O Al O Al O
Al O

         
  

3 2 3 2 3
2 3

95.5 3.03 1.443 1.84 95.5 0.63 3.03 62.4 1.443
2.02

100 100

Miks Gur HekFeO Fe O Fe O
Fe O

         
  

   
   

 

3.4 0.99 2.8 24.42 1.18 6.68 0.65 62.4 2.4 14.87 7.46 60.75

0.99 2.8 4.06 1.18 1.37 0.65 0.63 51.35 2.4 14.87 7.46 60.75

0.99 2.8 60.75 1.18 14.87 0.65 7.46 1.96 24.42 2.4 6.68 62.

                
                

               
   

4

2.4 1.37 0.63 51.35 0.99 2.8 60.75 1.18 14.87 0.65 7.46 1.96
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95.5 3.03 1.443 42.57 95.5 51.35 3.03 3.4 1.443
42.97

100 100

Miks Gur HekurCaO CaO CaO
CaO

         
  

3 3 3
3

95.5 3.03 1.443 0.22 95.5 0.23 3.03 0.71 1.443
0.23

100 100

Miks Gur HekurSO SO SO
SO

         
  

2 2 2
2

95.5 3.03 1.443 0.41 95.5 0.01 3.03 0.55 1.443
0.39

100 100

Miks Gur HekurK O K O K O
K O

         
  

2 2 2
2

95.5 3.03 1.443 0.26 95.5 0.02 3.03 0.51 1.443
0.25

100 100

Miks Gur HekurNa O Na O Na O
Na O

         
  

Pasqyra 2.5 Përbërja kimike e miellit.
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO HK SO3 K2O Na2O Σ

Miell 13.5 3.61 2.02 42.97 1.29 35.2 0.2 0.4 0.25 100

2.4.3 Njehsimi me tre komponentë,  Gur gëlqeror, Argjilë dhe Mineral hekuri

- Njehsimi me tre komponentë pa marrë parasysh ndikimin e hirit
- Llogaritja në L.S.F dhe në MS.

Pasqyra 2.6 Përbërja kimike e gurit gëlqeror, argjilës dhe mineralit të hekurit

HK SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Σ

Gur 
gëlqeror

42.8 3.45 1.74 0.73 50.2 0.63 0.3 0 0.02 100

Argjilë 6.81 64.61 14.6 6.4 2.28 2.8 0.3 1.2 1.26 100

Mineral 
hekuri

1.08 24.95 6.12 65.81 1.9 1.22 0.8 - - 100

                           
Supozojmë se “x” pjesë e gurit gëlqeror vepron me “y” pjesë të argjilës dhe një pjesë  
mineral hekuri.

100
. .

2.8 1.18 0.6

M

C
L S F

S A F

S
S

A F


 




 
     

   

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3

100
. .

2.8 1.18 0.65

M

xC yC C
L S F

xS yS S xA yA A xF yF F

xS yS S
S

xA yA A xF yF F

 


       

 


    

95.5 3.03 1.443 1.22 95.5 0.75 3.03 0.42 1.443
1.29

100 100

Miks Gur HekurMgO MgO MgO
MgO
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ku:
X – sasia e gurit gëlqeror në %
Y – sasia e argjilës në %

1 1 1 1 2 2 3 2 3, , ,  sasia e oksideve SiO , , ,S A C F Al O Fe O CaO të gurit gëlqeror

2 2 2 2 2 2 3 2 3, , ,  sasia e oksideve SiO , , ,S A C F Al O Fe O CaO tek komponenti argjilë

3 3 3 3 2 2 3 2 3, , ,  sasia e oksideve SiO , , ,S A C F Al O Fe O CaO tek komponenti i tretë mineral 

hekuri

Duke nxjerrë x dhe y në ekuacionin e mësipërm marrim:

   

 

     

1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1 2 2 2 3 3 3

. . 2.8 1.18 0.65 100 . . 2.8 1.18 0.69 100

100 2.8 1.18 0.65

M M M

x L S F S A F C y L S F S A F C

C LSF S A F

x S A F S S A F S S S A F

             

  

              

Për të thjeshtuar ekuacionin supozojmë se :
 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

1 3 3 3 3

2 1 1 1

2 2 2 2

2 3 3 3

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

2.8 1.18 0.65

M

M

M

a LSF S A F C

b LSF S A F C

c C LSF S A F

a S A F S

b S A F S

c S S A F

   

   

   

  

  

  

Prej këtu marrim sistemin me dy ekuacione:

1 1 1

2 2 2

a x b y c

a x b y c

 
  

Zgjidhja e këtij sistemi jep ;

1 2 1 2 1 2 2 1

1 2 2 1 1 1 2 2

a
                       y=

c b b c c a c
x

a b a b a b a b
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Zëvendësojmë vlerat e oksideve 2 2 3 2 3SiO , ,Al O Fe O dhe CaO nga tabela                                   

dhe  marrim:

   

       

     

1

1

1

0.97 2.8 3.45 1.18 1.74 0.65 0.73 50.31 0.97 9.576 2.041 0.468 50.21 38.093

0.97 2.8 64.61 1.18 14.60 0.65 6.4 2.28 0.97 1.77.88 16.992 4.09 2.28 190.741

1.9 0.97 2.8 22.95 1.18 6.12 0.65 65.81

a

b

c

           

             

        1.9 0.97 64.26 7.221 42.776 108.92      
 

 

 

2

2

2

2.1 1.74 0.73 3.45 2.725

2.1 14.60 6.4 64.61 11.78

22.95 2.1 6.12 65.81 157

a

b

c

   

    

    

     
    

1 1 1 2

1 2 2 1

108.92 11.78 190.741 157

388.093 11.78 2.795 190.741

122.30776 29946.337 31229.415
32.2449

448.735 519.7692 968.5042

c b b c
x

a b a b

           
       

 
  

 
       

      

   
   

1 2 2 1

1 2 2 1

38.093 157 2.725 108.92

38.093 11.78 2.725 150.741

5980.601 296.807 5683.7964
5.868

448.735 519.7692 968.5042

a c a c
y

a b a b

         
           

   
  

   
32.2449 + 5.868 + 1 = 100 % 

Gur gëlqeror = 82.44 %
Argjilë = 15 %
Mineral hekuri = 2.56 %

Prej këtej marrim përzierjen : 

   2 2 2

2

82.44 15 2.56 3.45 82.44 64.61 15 13.56 2.5
12.88

100 100

G A HKSiO SiO SiO
SiO

         
  

   2 3 2 3 2 3

2 3

82.44 15 2.56 1.74 82.44 14.6 15 6.12 2.56
3.78

100 100

G AAl O Al O Al O
Al O

         
  

   2 3 2 3 2 3

2 3

82.44 15 2.56 0.73 82.44 6.4 15 65.81 2.56
3.24

100 100

G A HFe O Fe O Fe O
Fe O

         
  

   82.44 15 2.56 50.21 82.44 2.28 15 1.9 2.56
41.78

100 100

G A HCaO CaO CaO
CaO
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   82.44 15 2.56 0.63 82.44 2.8 15 1.22 2.56
0.97

100 100

G A HMgO MgO MgO
MgO

         
  

   82.44 15 2.56 42.8 82.44 6.81 15 1.08 2.56
36.33

100 100

G A HHK HK HK
HK

         
  

   3 3 3

3

82.44 15 2.56 0.3 82.44 0.25 15 0.81 2.56
0.3

100 100

G A HSO SO SO
SO

         
  

   2 2 2

2

82.44 15 2.56 10.01 82.44 1.18 15 0.57 2.56
0.19

100 100

G A HK O K O K O
K O

         
  

   2 2 2

2

82.44 15 2.56 0.02 82.44 1.96 15 0.52 2.56
0.22

100 100

G ANa O Na O Na O
Na O

         
  

Pasqyra 2.7 Përbërja kimike e përzjerjes
HK SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O

Përzierje 36.3 12.8 3.78 3.24 41.8 0.97 0.3 0.2 0.22

2.4.4  Njehsimi me katër komponent 

Hiri nuk merret si komponent por ai ndikon në klinker. Përqindja e hirit është 1.3 
duke kryer llogaritjet kemi :
Përbërja kimike e hirit të qymyrit :

Pasqyra 2.8 Përbërja kimike e hirit të qymyrit

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO HK SO3 K2O Na2O

Hiri 52.6 20.18 5.57 9.02 2.38 0.58 2.9     -     -  

                                                                                                                                          
Llogaritjet

Koeficenti i klinkerit = 
100

1.58
100 36.62




   2 2

2

1.3 13.29 1.58 52.58 1.3
21.65

100 100

Miell HiSiO K SiO
SiO

    
  

   2 3 2 3

2 3

1.3 3.8 1.58 20.18 1.3
6.25

100 100

Miell HiAl O K Al O
Al O

   
  

   2 3 2 3

2 3

1.3 2.53 1.58 6.75 1.3
4.08

100 100

Miell HiFe O K Fe O
Fe O

   
  

   1.3 42.03 1.58 9.02 1.3
66.45

100 100

Miell HiCaO K CaO
CaO

   
  

   1.3 0.98 1.58 2.38 1.3
1.58

100 100

Miell HiMgO K MgO
MgO
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   3 3

3

1.3 0.29 1.58 2.87 1.3
0.50

100 100

Miell HiSO K SO
SO

    
  

Pasqyra 2.9 Përbërja kimike e klinkerit

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

klinker 21.7 6.25 1.08 66.45 1.58 0.5

Prej këtu ne mund të llogaritim dhe përbërjen mineralogjike të klinkerit :

               3 2 2 3 2 34.071 7.6 6.718 1.43 4.07166.45 7.6 21.65 6.718 6.25 1.43 4.08 58.10CS CaO SiO AlO FeO                

2 2 32.867 0.754 2.867 21.65 0.754 58.10 18.27C S SiO C S        

3 2 3 2 32.65 1.692 2.65 6.25 1.692 4.08 9.66C A Al O Fe O        

4 2 33.043 9.043 4.08 12.43C AF Fe O    

   
2

2 3 2 3

21.65
2.10

6.25 4.08

SiO
MS

Al O Fe O
  

 

Mund të llogarisim fazën e lëngët në (1450 0 C)

2 3 2 3 2 3 23 2.25

3 3.80 2.25 4.08 1.58 0.32 0.52 25.37

Al O Fe O MgO K O Na O      

       
2 20.658 0.658 0.32 0.52 0.73Alkalin K O Na O      

2.5   NJEHSIMI I BILANCIT MATERIAL TË FURRËS SË PJEKJES SË 
ÇIMENTOS PORTLAND NË FURRË RROTULLUESE

2.5.1  Të dhënat materiale:
                                  

Pasqyra 2.10 Përbërja kimike e qymyrit

C H O N S Ë A Q(kkal)

Qymyr 67 4.7 17.5 1.3 0.7 1.9 13 6200

     
     a – konsumi specifik i nxehtësisë = 750 kkal/kg klinker

     b – sasia e lëndës së djegshme për 1 kg klinker : 
750

0.120
6200

x  

     c – prodhimtaria e furrës = 140 t/h
     d – koefiçenti i tepricës së ajrit 1.05 
     e – përbërja kimike e lëndës së parë :

2 3

2 3

6.25
1.53

4.08

Al O
MA

Fe O
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Pasqyra 2.11 Përbërja kimike e miellit

HK SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O

M
ie

ll
36.1 19.93 3.74 3.21 41.4 0.95 0.3 0.21 0.32 100

                          
     f – sasia e klinkerit që humbet me pluhurat 0.001 kg/kg
     g – densiteti i gazeve dalëse në kushte normale 0 1.46 
     h – densiteti i ajrit në kushte normale 1.293a 

     i – temperatura e gazeve dalëse 0320gdt C

2.5.2  Vëllimi teorik i ajrit për 1 kg qymyr: 

    3
0 0.089 0.267 0.033 0.089 67 0.026 2.3 0.033 0.7 17.5 5.468 /V C H S O Nm kg           

2.5.3  Vëllimi praktik i ajrit për djegien e 1 kg qymyr:

    0 5.468 1.05 5.74 /V V kg kg     

2.5.4   Njehsimi i sasisë së gazeve që dalin nga djegia e 1 kg qymyr:

I  - Sasia e CO2 :
a -

2

30.0187 0.0187 67 1.25 Nm /  qymyrCOV C kg    

b -
2 2

44
1.25 1.96 2.45 kg/kg qymyr

22.4CO COG V    

II  – Sasia e O2

a –    
2

3
00.21 1 0.21 1.05 1 5.46 0.057 Nm /  qymyrOV V kg        

b -
2 2

32
0.081 kg/kg qymyr

22.4O OG V  

III – Sasia e N2

a -
2

30.79 0.008 0.79 5.74 0.008 1.3 4.54 Nm /  qymyrNV V N kg        

b -
2 2

28
4.54 1.25 5.67 kg/kg qymyr

22.4N NG V    

IV – Sasia e SO2

a -
2

30.07 0.07 0.7 0.049 Nm /  qymyrSOV S kg    

b -
2 2

64
0.049 2.85 0.139 kg/kg qymyr

22.4SO SOG V    

V – Sasia e H2O
a -

2

30.112 0.112 4.7 0.052 Nm /  qymyrH OV H kg    

b -
2 2

18
0.052 0.8 0.042 kg/kg qymyr

22.4H O H OG V    
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VI – Sasia e përgjithshme e gazeve të djegies

2 2 2 2 2

3

1.25 0.057 4.54 0.049 0.052

5.948 Nm /  qymyr

gd CO O N SO H O

gd

V V V V V V

V kg

          



2 2 2 2 2
2.45 0.081 5.67 0.139 0.042

8.382 kg/kg qymyr

gd Co O N SO H O

gd

G G G G G G

G

          



2.5.4.1   Njehsimi sipas reaksioneve të djegies të sasisë së gazeve që dalin nga djegia 
e 1 kg qymyri.  

I.     

2

2 2

2 2

N

CO

32
0.67 1.786 kg

12
77

G 1.786 3.34 5.98 kg/kg qymyr
23

G 1.786 0.67 2.546 kg/kg qymyr

C
O

C C
O

O C

G

G

G G

  

    

    

II.        2 2 22 2H O H O 

       

2

2 2

2 2

N

H

32
0.023 0.184 kg/kg qymyr

4
77

G 0.184 3.34 0.616 kg/kg qymyr
23

G 0.184 0.023 0.207 kg/kg qymyr

H
O

H H
O

O O N

G

G

G G

  

    

    

III.   2 2S O SO 

2

2 2

2 2

N

SO

32
0.0356 0.0356 kg/kg qymyr

32
77

G 0.0356 3.34 0.12 kg/kg qymyr
23

G 0.0356 0.0356 0.0712 kg/kg qymyr

S
O

S S
O

S O

G

G

G G

  

    

    

IV.     Sasia e gazeve të djegies për 1 kg qymyr

      a -
2 2

322.4
2.456 0.5 1.25 Nm /  qymyr

44CO OV G kg    

      b -
2 2

322.4
0.207 1.24 0.26 Nm /  qymyr

15H O H OV G kg    

      c -
2 2

322.4
0.072 0.35 0.025 Nm /  qymyr

64SO NV G kg    

     d -
2 2 2

5.98 0.616 0.12 0.01 6.726 kg/kg qymyrC H S
N N N NG G G G       

          
2 2

322.4
6.726 0.973 6.544 Nm /  qymyr

28N NV G kg    

V.    Sasia teorike e gazeve dalëse për 1 kg qymyr 
a -

2 2 2 2
=2.46+0.207+0.0712+6.276=9.465 kg/kg qymyrgd CO H O SO NG G G G G             
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b-
2 2 2 2

31.25 0.26 0.025 5.38 6.915 Nm /  qymyrgd CO H O SO NV V V V V kg        

VI.   Sasia praktike e gazeve dalëse nga djegia e 1 kg qymyr
               36.915 1.05 7.26 Nm /  qymyrgd gdV V     
VII.    Teprica e ajrit 
         7.26 6.915 0.345gd gdV V    
VIII.     Sasia e O2 të tepërt
      a -

2

30.21 0.345 0.0724 Nm /  qymyrtep
OV kg  

       b -
2 2

32
0.0724 1.42 0.102 kg/kg qymyr

22.4
tep tep
O OG V    

IX.   Sasia e N2 të tepërt
       a -

2

30.79 0.0345 0.272 Nm /  qymyrtep
NV kg  

       b -
2 2

28
0.272 1.25 0.34 kg/kg qymyr

22.4
tep tep
N NG V    

X.   Sasitë përfundimtare të gazeve dalëse për 1 kg qymyr

        

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

1.25 Nm /  qymyr = 2.456 kg/kg qymyr

H 0.26 Nm /  qymyr = 0.207 kg/kg qymyr

SO 0.025 Nm /  qymyr = 0.0712 kg/kg qymyr

N 5.93 Nm /  qymyr = 7.413 kg/kg qymyr

O 0.0724 Nm /  qymyr = 0.102 kg/k

CO kg

O kg

kg

kg

kg









 g qymyr

       a -
2 2 2 2 2

31.25 0.26 0.025 5.23 0.0724 7.537 Nm /  klinkergd CO H O SO N OV V V V V V kg          
       b -

2 2 2 2 2
2.456 0.207 0.0712 7.134 0.107 9.9752 kg/kg qymyrgd CO H O SO N OG G G G G G          

2.5. 5  Sasia e gazeve të djegies që dalin për 1 kg klinker

I. Sasia e CO2

    a -
2 2

, 31.25 0.121 0.151 Nm /  klinkerCO COC V x kg    

    b -
2 2

, , 44
0.151 1.96 0.3 kg/kg klinker

22.4CO COG V    

II. Sasia e O2

     a -
2

, 30.057 0.121 0.0068 Nm /  klinkerO OV V x kg    

     b - , , 32
0.0065 1.42 0.0096 kg/kg klinker

22.4O OG V    

III. Sasia e N2

     a -
2 2

, 34.54 0.121 0.67 Nm /  klinkerN NV V x kg    

     b -
2 2

, , 28
0.67 1.25 0.837 kg/kg klinker

22.4N NG V    

IV. Sasia e SO2    
      a -

2 2

, 30.049 0.121 0.005 Nm /  klinkerSO SOV V x kg          

      b-
2 2

, , 18
0.006 0.8 0.005 kg/kg klinker

22.4H O H OG V    
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VI.  Sasia e përgjithshme e gazeve të djegies për 1 kg klinker
      a -

2 2 2 2 2

, , , , , , 30.151 0.0068 0.67 0.005 0.006 0.8388 Nm /  klinkergd CO O N SO H OV V V V V V kg          

      b -
2 2 2 2 2

, , , , , , 0.3 0.0096 0.837 0.0168 0.005 1.1684 kg/kg klinkergd CO O N SO H OG G G G G G          

2.5. 6  Sasia e gazeve që  dalin nga shpërbërja e lëndës së parë ( miell)

I. Sasia e CO2 që del nga shpërbërja e CaCO3.

         3

2

44
0.4253 0.4253 0.785 0.33 kg/kg miell

56
CaCO
COG     

II. Sasia e CO2 që del nga shpërbërja e MgO.

      
2

44
0.0096 0.0096 1.09 0.01 kg/kg miell

40.3
MgO
COG     

III. Sasia totale e CO2 që del nga shpërbërja e lëndës së parë
       3

2 2 2
0.33 0.01 0.3404 kg/kg miell = 34.04 %CaCOM MgO

CO CO COG G G    
IV. Sasia e SO3 që përmban lëndën e parë
         

3
0.0029 0.29 %M

SOG  
V. Sasia totale e gazeve që del nga shpërbërja e lëndës së parë
        

2 3
0.3404 0.0029 0.3433 kg/kg miellM M M

gd CO SOG G G    
VI . Sasia e miellit që nevojitet për 1 kg klinker

         
1000 1000

1000 1000 1.61 kg miell
100  relative 100-37.06-1MG

HK Lende
    

 
VII . Sasia e miellit që humbet me pluhrat
         0.001 kgh

MG 
VIII . Sasia e plotë e miellit që nevojitet për 1 kg klinker       
          1.61 0.001 1.611 kg/kg klinkertotal h

M M MG G G    

IX . Sasia e miellit që futet në furrë për 1 orë
        140 1.0611 225 t/hore

MG   

2.5.7  Sasia e gazeve që dalin nga furra për 1 kg klinker:

I . Sasia e CO2 që del nga mielli për 1 kg klinker  

      a -
2

2 34.04
1.611 0.54 kg/kg klinker

100 100

M
M tot
CO M

Ca
G G        

      b -
2 2

322.4
0.274 Nm /  klinker

44
M M

CO COV G kg  

II . Sasia e SO3 që del nga Mielli për 1 kg klinker

      a -
2

2 0.29
1.611 0.0046 kg/kg klinker

100

M
M tot
SO M

SO
G G    

      b -
2 2

322.4 22.4
0.0046 0.0016 Nm /  klinker

64 64
M M

SO SOV G kg    

III . Sasia e CO2 në gazet dalëse të furrës për 1 kg klinker
       a -

2 2 2

, 31.51 0.274 0.413 Nm /  klinkergd M
CO CO COV V V kg    

       b -
2 2 2

, 0.3 0.54 0.84 kg/kg klinkergd M
CO CO COG G G    
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IV . Sasia e O2 – në gazet dalëse të furrës për 1 kg klinker 
         , 30.0068 Nm /  klinkergd

O OV V kg 
V . Sasia e N2 në gazet dalëse të furrës për 1 kg klinker
           

2 2

, 30.67 Nm /  klinkergd
N NV V kg 

VI . Sasia e SO2 në gazet dalëse të furrës për 1 kg klinker
     a -

2 2 2

, 30.005 0.0056 0.0106 Nm /  klinkergd M
SO SO SOV V V kg    

     b -
2 2 2

, 0.0168 0.0018 0.0186gd M
SO SO SOG G G    

VII . Sasia e H2O në gazet dalëse të furrës për 1 kg klinker
           a -

2 2

, 30.006 Nm /  klinkergd
H O H OV V kg 

           b -
2 2

, 0.024 kg/kg klinkergd
H O H OG G 

2.5.8  Sasia e përgjithshme e gazeve dalëse në furrës  për 1 kg klinker:

         a 
2 2 2 2 2

30.274 0.0016 0.413 0.67 0.0106 1.3692 Nm /  klinkergd gd gd gd gd
gd CO O N SO H OV V V V V V kg          

         b -
2 2 2 2 2

0.54 0.0046 0.84 0.0168 0.024 1.425 kg/kg klinkergd gd gd gd gd
gd CO O N SO H OG G G G G G          

2.5.9 Sasia  orare e gazeve dalës të furrës

I . Sasia e gazeve në kushte reale   
     a - 3140 1000 140 1000 1.3692 191.688 Nm /ore

gd gdV V h      

     b - 140 1000 140 1000 1.425 199.5 t/hore
gd gdG G      

II . Sasia orare e gazeve dalëse me temperaturën e daljes

        
 

350
320

gdora
gd

gd

V
V




       0
320

273
1.46 0.672

273 320go

T

T t
    

 

           
3

320

191.688
285.25 Nm /

0.672
ora

gdV h 
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KAPITULLI I TRETË

METODAT E KONTROLLIT TË CILËSISË TË LËNDËVE TË PARA DERI 
TEK PRODUKTI PËRFUNDIMTAR

Kontrolli i cilësisë së prodhimit të çimentos në fabrikën Antea kryet duke ndjekur 
analizat hap pas hapi që nga lëndët e para deri tek produkti përfundimtar.

3.1 LËNDËT E PARA
Testimi dhe analizimi i përzjerjve të lëndëve të para që përdoren të tilla si: 

I. Gur gëlqeror si burim i CaO.
II. Argjilë si burim SiO2 , Al2O3, Fe2O3 .

III. Mineral hekuri si burim shtesë i Fe2O3 .
IV. Boksit si burim shtesë i Al2O3.

Testet kryhen në lëndët e para për përmbajtjen e lagështisë dhe përbërjen kimike
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O).
Rezultatet e testimit, regjistrohen në përbërjen kimike të mostrës dhe pirgut.

3.2 PËRZJERJA E LËNDËVE TË PARA DHE USHQIMI I FURRËS

Marrja e Mostrave: Mostra e përzjerjes së lëndëve të para merret çdo orë, ushqimi i 
furrës çdo 2 orë, duke analizuar imtësinë me anë të instrumentit Alpine në sitë 90 μm, 
dhe përbërjen kimike duke përdorur instrumentin e fluoreshencës me rreze X  ( XRF).

Modulet llogariten nga ekuacionet e mëposhtme:

Koeficenti i ngopjes

)3265.03218.128.2(

100

OxFeOxAlxSiO

xCaO
LSF




Moduli Silikat

)3232(

2

OFeOAl

SiO
MS


              

Moduli Aluminat

32

32

OFe

OAl
MA 

Rezultatet e testimit regjistrohen në përbërjen kimike të përzjerjes së lëndëve të para.

3.3 LËNDËT DJEGËSE
Për lëndën djegëse të ngurtë (PET Coke),  pas mbërritjes bëhet marrja e mostrave nga 
kamionët dhe testimi për: përmbajtje lagështie, fuqinë kalorifike, përmbajtjen e hirit, 
përmbajtjen e squfurit dhe lëndëve volatile.
Për lëndën djegëse të lëngët bëhet testimi  për : fuqinë kalorifike dhe përmbajtjen e
squfurit. Për lëndën djegëse të ngurtë (Pet Coke të përpunuar) bëhet testimi  për: 
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imtësinë në sitë  90μm,  fuqinë kalorifike, përmbajtjen e hirit, përmbajtjen e squfurit 
dhe lëndëve volatile.

3.4 KLINKERI
Marrja e mostrave të klinkerit bëhet çdo orë, përmbajtja e gëlqeres së lirë (CaO e lirë) 
kryet çdo orë, dhe përbërja kimike testohet çdo 2 orë duke përdorur instrumentin e 
fluoreshencës me rreze X  ( XRF) [8], [11].

Përbërja kimike e klinkerit përcaktohet duke përdorur ekuacionet e mëposhtme:
Modulet

Koeficenti i ngopjes

)3265.03218.128.2(

100

OxFeOxAlxSiO

xCaO
LSF




Moduli Silikat

)3232(

2

OFeOAl

SiO
MS




Moduli Aluminat

32

32

OFe

OAl
MA 

Formulat  Bogue 

Silikati trekalcik (C3S)

Silikati trekalcik (C3S) me SO3 të korrigjuar

Silikati dykalcik (C2S)

Silikati dykalcik (C2S) me SO3 të korrigjuar

Aluminati trekalcik (C3A)

Ferroaluminati katerkalcik (C4AF)  

Rezultatet e testimit janë të regjistruara në përbërjen kimike të klinkerit.

3.5 SHTESAT E MULLIRIT TË ÇIMENTOS ( GIPSI )
Mostrat e gipsit merren nga kamionët dhe pastaj analizohen për: përmbajtje të ujit të 
lirë, përmbajtjen e ujit  kristalor dhe përmbajtjen e SO3 me anë të analizave kimike
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ose duke përdorur instrumentin e fluoreshencës me rreze X  ( XRF) [1], [8].
Llogaritjet kryhen si më poshtë:

                       ( A – B ) 
Uji i lirë  =  ---------------  · 100
                           C   
ku: 
A  =  pesha fillestare e mostrës.
B  =  pesha e mostrës së tharë deri në peshë konstante në temperaturë  45°C.

C  =  pesha fillestare e mostrës.               
                              ( B – D ) 
Uji kristalor  =  ---------------  ·  100
                                ( B )   
ku: 
B = pesha e mostrës së tharë deri në peshë konstante në temperaturë  45°C
D = pesha e mostrës së tharë deri në peshë konstante në temperaturë  220°C

 Çimento 
Mostra e çimentos merret çdo orë dhe analizohet për:
Imtësinë në 90 µ, sipërfaqen specifike nëpërmjet metodës së Blaine, përbërjen kimike
duke përdorur instrumentin e fluoreshencës me rreze X  ( XRF). Përmbajtja e gëlqeres 
së lirë analizohet çdo 2 orë, humbjet në kalcinim kryen në 3-4 mostra për turn.

3.6 PËRCAKTIMI I LAGËSHTISË
Peshojmë në një pjatë të pastër, të thatë një sasi të mostrës së çimentos. E ngrohim 
pjatën të pambuluar në një termostat në një temperaturë 100-105 ° C për 1 - 2 orë.  
Kur procesi i tharjes përfundon, e heqim pjatën me mostrën e tharë nga termostati dhe
e lemë të ftohet në eksikator deri në temperaturën e dhomës, për rreth 10-15 minuta. 
Nëse ka ndonjë dyshim që tharja nuk është e plotë, e rithajmë në 100-105 oC për 30
min të tjera deri sa çdo ndryshim në peshë të mos e kalojë 1 mg [8].
Lagështia e materialit të analizuar, e shprehur në përqindje ndaj peshës, jepet nga
ekuacioni i mëposhtëm:

                ( B – C )
Lagështia        =  ---------------  · 100

               ( B )
ku
B – është pesha në gr e materialit para tharjes
C – është pesha në gr e materialit pas tharjes.
Kjo metodë është përdorur për përcaktimin e lagështisë për lëndët e para, qymyrit 
koks, çimentos etj.     

3.7 PËRCAKTIMI I HUMBJES NË KALCINIM
Peshojmë një kroxhol ( porcelani ose platini ) të pastër, të thatë dhe bosh deri në +/-
0.1 mg. Shtojmë deri në 1 gr mostër dhe e ripeshojmë. E ngrohim kroxholin e 
pambuluar në furrë në temperaturë 950 oC për 1 orë.
Kur procesi i kalcinimit të ketë përfunduar, e heqim kroxholin me mostrën e kalcinuar 
nga furra dhe e lëmë të ftohet në një eksikator deri në temperaturën e dhomës për rreth 
10-15 minuta. Kur të arrihet temperatura e dhomës e ripeshojmë deri në vlerën +/- 0.1 
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mg. Nëse ka ndonjë dyshim që kalcinimi nuk është i plotë, e rikalcinojmë në 950 oC
për 15 min të tjera deri sa çdo ndryshim në peshë të mos e kalojë 0.01 mg.

Humbja në kalcinim e materialit të analizuar,( HK) shprehet si një përqindje ndaj 
peshës, dhe jepet nga ekuacioni i mëposhtëm:

HK = (m1 – m2) / (m2) · 100
ku
m1  – është pesha në gr e materialit para tharjes
m2   – është pesha në gr e materialit pas tharjes
Kjo metodë është përdorur për përcaktimin e humbjes në kalcinim për lëndët e para, 
përzjerjes së lëndëve të para, ushqimit të furrës ( miellit ) , miellit të nxehtë, çimentos
etj [8].

3.8 PËRCAKTIMI I IMTËSISË
Përcaktimi i imtësisë së bluarjes të çimentos portland, kryhet duke peshuar një sasi të
caktuar materiali në një sërë sitash metalike dhe duke peshuar mbeturinat mbi çdo 
sitë. Sipas standartit të çimentos , për këtë qëllim përdoren dy sita me përmasa 900 
dhe 4900 vrima për cm2 me përmasa vrimash 200 dhe 90µ dhe diameter teli 
respektivisht 0.13 dhe 0.055 mm. Provat kryhen me dy kampione prej 50 gr çimento 
secila. 

Çimentua thahet më parë në termostat për 1 orë në 110 oC dhe ftohet deri në 
temperaturë mjedisi në eksikator. Kampioni vendoset në ansamblin e sitave, sita e 
sipërme 900vr/cm3, sita e poshtme 4900vr/cm3 e vendosur mbi fundin e mbyllur dhe 
ansambli mbulohet me kapak. 
Ansambli i sitave montohet në sitën vibruese, ose tundëse mekanike të pajisur me 
çekiç dhe sitet për rreth 10 minuta. Prova konsiderohet e përfunduar kur në intervalin 
midis 2 min nuk kalon nga sita e hollë më shumë se 10 mg material. Rezultatet e 
imtësisë së bluarjes ( JB), paraqiten nga raportet e peshave të mbeturinave të çimentos 
mbi sitat përkatëse dhe shprehen në % ndaj peshës së përgjithshme të materialit të 
marrë në provë. [10],[20].
                                                              a

JB  =  -------  · 100, në %
                                                             A

ku: 
                             a – sasia e mbetjes mbi sitat përkatëse, në g
                             A – sasia e materialit të marrë për provë, në g.

3.9 PËRCAKTIMI I SIPËRFAQES SPECIFIKE

Imtësia e çimentos, matet si sipërfaqe specifike, duke matur kohën që i nevojitet një 
sasie të caktuar të ajrit, të rrjedhë nëpërmjet një shtrati kompakt çimentoje me
dimensione e porozitet të caktuar. Në kushte të standardizuara sipërfaqja specifike e 
çimentos është proporcionale me   , ku t është koha që i nevojitet një sasie të 
caktuar të ajrit të rrjedhë nëpërmjet një shtrati kompakt çimentoje. Numri dhe 
madhësia e poreve individuale në shtratin e specifikuar përcaktohen me anë të
shpërndarjes së madhësisë së grimcave të çimentos, i cili gjithashtu përcakton kohën 
për rrjedhjen e sasisë së caktuar të ajrit. Laboratori në të cilin do të kryet testi i 
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përshkueshmërisë së ajrit duhet të mbahet në një temperaturë 20 ± 2oC dhe lagështi 
relative që nuk e  tejkalon 65% .

E përzjejmë mostën që do të testohet duke e tundur për dy minuta në një qese të 
mbyllur plastike për të shpërndarë grimcat e saj në mënyrë sa më të njëtrajtshme.
Peshojmë me kujdes masën përkatëse në gram për llojin e çimentos me dendësi të 
njohur në peshoren laboratorike, deri në +/- 0,0001 mg. E transferojmë sasinë e 
peshuar tek qeliza konike e aparatit Blaine duke përdorur një hinkë, ku më parë është 
vendosur membrana metalike dhe një letër filtri me një diametër prej 12.7 mm. 
Vendosim përsëri një tjetër letër filtri në krye dhe e shtypim me presën e aparatit 
Blaine sasinë e çimentos të hedhur në qelizën konike derisa presa të arrijë qelizën 
konike. 

E vendosim qelizën konike në krye të aparatit Blaine. (nëse është e nevojshme 
përdorim vazelinë për të siguruar një izolim të mirë të qelizës konike në pjesën e 
jashtme të saj) . Duhet patur kujdes që të mos prishet shtrati i çimentos. Përdorim 
valvulën për të lëvizur lëngun e aparatit deri në shenjën e sipërme, dhe pastaj e 
lejojmë që lëngu të shkojë poshtë. Kur lëngu arrin në shenjën e dytë duke filluar nga 
sipër masim kohën në sekonda që i duhet lëngut të zbresë deri në shenjën e poshtme 
[10],[20]. Llogaritjet e sipërfaqes specifike bëhen duke përdorur formulën e 
mëposhtme.

                        524.2 · K · 
Sipërfaqja specifike    =    --------------------    ( cm2/g)

                       ρ
ku 

t  – është koha e regjistruar në sekonda.
K – është konstantja e aparatit. 
ρ – densiteti  i çimentos ( gr/cm3).

3.10 PËRCAKTIMI I PËRMBAJTJES SË GËLQERES SË LIRË.

Reagentët :  etilen glikol, acid klorhidrik 0.1N, indikator brom-timol blu
Peshojmë me kujdes 1 gram të materialit të bluar imët në një gotë konike 250 ml. 
Shtojmë 50 ml etilen glikol të ngrohtë dhe  vendosim një përzjerës magnetik brenda 
në gotën konike. E ngrohim gotën me përmbajtjen në një furnellë të nxehtë (~ 80 oC)
për 3-4 minuta, dhe pastaj përmbajtjen rezultante e filtrojmë (duke e larë gotën konike
me 10
ml etilen glikol) nëpërmjet një hinke BUCHNER e cila përmban një letër filtri. Në 
filtratin e përftuar shtojmë 2-3 pika të indikatorit brom-timol blu dhe e titrojmë me 
acid klorhidrik 0.1N. Pika e fundit është kur ndryshon ngjyra nga blu në të verdhë. 
Nga tabela e përmbajtjes së gëlqeres së lirë gjejmë vlerën korresponduese për sasinë 
në ml të HCl 0.1 N të harxhuar. Kjo analizë përdoret për mostrat e klinkerit dhe të
çimentos . [8], [15].

3.11 PËRCAKTIMI I  Cr ( VI)

Reagentët: Reagent Cr-1 (pluhur), Reagent Cr-2 (solucion),acid klorhidrik i 
përqendruar
Peshojmë me kujdes 450 gram  çimento në një pjatë të pastër dhe të thatë, e 
transferojmë në enën e përgatitjes së llaçit ku më parë është shtuar 225 ml ujë i 
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distiluar. Përgatitja e llaçit bëhet duke përdorur mikserin të vendosur në programin 
EN 196 - 2Ë duke shtuar 1.350 g të rërës standarde. Pasi llaçi është përgatitur, e 
filtrojmë atë nëpërmjet një hinke Buchner  nën  vakum. Nga filtrati i  përftuar duke 
përdorur një pipetë marrim 1ml  dhe e transferojmë atë në shishen e kitit ku më parë 
është shtuar 6 ml ujë i distiluar, një lugë reagent Cr- 1 dhe 6 pika reagent Cr-2, dhe 
më pas shtojmë 2 pika acid klorhidrik të përqendruar. E tundim mirë shishen dhe 
pastaj presim 2 minuta derisa ngjyra të mos ndryshojë më. Krahësojmë ngjyrën e 
lëngut në shishe me ngjyrën e ngjashme korresponduese të diskut krahasues [12]. 
(nëse vërejmë dallim në mes të ngjyrave, përsërisim matjen).
                             Rezultatet Cr ( VI ) = (X · 6 /2) ppm
X = vlera e matur në diskun krahësues.

3.12 PËRCAKTIMI I SULFATEVE 

Parimi
Jonet sulfate, të prodhuara nga shpërbashkimi i çimentos me acid klorhidrik, 
precipitohen në një pH midis 1,0 dhe 1,5 me, anë të solucionit të klorurit të bariumit. 
Precipitimi i sulfatit të bariumit, kryet në pikën e vlimit.  Përcaktimi bëhet 
gravimetrikisht dhe sulfatet shprehen si jone SO3.
Reagentët:  acid klorhidrik i përqendruar, acid klorhidrik i holluar 1:11 ( 1 ml HCl + 
11        
ml H2O) , solucion amoniakor i holluar 1:16 ( 1 ml NH4OH + 16 ml H2O), klorur 
bariumi, nitrat argjendi.

Procedura.
Peshojmë ( 1,00 ± 0,0005 ) g çimento, e vendosim në një gotë kimike 250 ml , dhe 
shtojmë 90 ml ujë të distiluar. Duke e përzjerë, shtojmë 10 ml acid klorhidrik të 
përqendruar. E ngrohim përzjerjen dhe e shtypim mostrën me fundin e rrafshuar të një 
thupre qelqi derisa shpërbërja të jetë e plotë. E lëmë përzjerjen të tretet për 15 min në 
një temperaturë poshtë asaj të vlimit. E filtrojmë mbetjen në një letër filtri të mesme 
në një gotë kimike 400 ml. E lajmë tërësisht me ujë të ngrohtë, derisa të mos ketë
prani të joneve klorur, ( testuar me anë të testit të nitratit të argjendit).  
E rregullojmë vëllimin në rreth 250 ml, nëse është e nevojshme, si dhe rregullojmë pH 
e solucionit në 1,0 - 1,5 me acid klorhidrik 1 + 11 ose hidroksid amoni 1 + 16. E 
ngrohim deri në vlim dhe e vlojmë për 5 min. Kontrollojmë nëse solucioni është i 
qartë. Duke e përzjerë energjikisht, e mbajmë solucionin në pikën e vlimit dhe 
shtojmë 10 ml klorur bariumi të ngohur nën pikën e vlimit. 
E mbajmë në ngohje përzjerjen,  nën pikën e  vlimit për të paktën 30 minuta , duke 
siguruar që vëllimi të jetë midis 225 ml dhe 250 ml  dhe pastaj gotën të mbuluar e 
lëmë  të qëndrojë në temperaturën e dhomës për 12 orë deri në 24 orë para filtrimit. E 
filtrojmë precipitatin në një letër filtri të ngadaltë. E lajmë tërësisht me ujë të ngrohtë, 
derisa të mos ketë prani të joneve klorur, (testuar me anë të testit të nitratit të
argjendit) . Letrën e filtrit e kalcinojmë në (950 ± 25) ° C deri në peshë konstante [ 6 ].

SHËNIM : Në përgjithësi, një periudhë prej 15 min është e mjaftueshme për të arritur 
një peshë konstante.

Llogarisim përmbajtjen e sulfateve , të shprehur si SO3 , në përqindje nga formula:
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ku:
B - është pesha në gram e mostrës që do të testohet;
A      -       është pesha në gram e sulfatit të bariumit, 

3.13 PËRCAKTIMI I MBETJES SË PATRETSHME NË ACID 
KLORHIDRIK  DHE KARBONAT NATRIUMI 

Parimi
Kjo, është një metodë në të cilën mbetja e patretshme në çimento, fitohet nga trajtimi 
me acid klorhidrik të holluar, në mënyrë që të minimizohet precipitimi i silicës së
tretshme. Mbetja që merret nga ky trajtim, trajtohet me një solucion që vlon të 
karbonatit të natriumit, në mënyrë që të ri -tresë gjurmët e silicës, të cilat mund të 
kenë precipituar. Pas djegies mbetja përcaktohet gravimetrikisht.

Reagentët : acid klorhidrik i përqendruar,  karbonat natriumi 5%, acid klorhidrik i  
holluar 1:19 ( 1 ml HCl + 19 ml H2O ), nitrat argjendi.
Procedura
Peshojmë ( 1,00 ± 0,0005 ) g çimento, e vendosim në një gotë kimike 250 ml, dhe 
shtojmë 90 ml ujë te distiluar. Duke e përzjerë, shtojmë 10 ml acid klorhidrik të 
përqendruar. E ngrohim përzjerjen dhe e shtypim mostrën me fundin e rrafshuar të një 
thupre qelqi derisa shpërbërja të jetë e plotë. E lëmë përzjerjen të tretet për 15 min në 
një temperaturë poshtë asaj te vlimit.
E filtrojmë mbetjen në një letër filtri të mesme dhe e lajmë tërësisht me ujë gati në
vlim. E transferojmë letrën e filtrit dhe përmbajtjen e tij përsëri në gotën fillestare dhe 
shtojmë 100 ml solucion karbonat natriumi 5%. E vlojmë për rreth 30 min. 
E filtrojmë në një letër të mesme filtri dhe e lajmë me ujë pothuajse të vluar, pastaj 
katër herë me acid klorhidrik të nxehtë 1 + 19 derisa të arrijë pH < 2 me anë të letrës 
së lakmuesit dhe e lajmë tërësisht me ujë të ngrohtë derisa të mos ketë prani të joneve 
klorur, (testuar me anë të testit të nitratit të argjendit). Letrën e filtrit e kalcinojmë në
(950 ± 25) ° C deri në peshë konstante [8].
                             
Llogarisim mbetjen e patretshme ( MP ) në përqindje nga formula        

A
MP  =  ---------------  · 100

B
ku

B - është pesha në gram e mostrës që do të testohet;
A – është pesha në gram që përcaktohet pas kalcinimit.
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KAPITULLI I KATËRT

REZULTATE DHE DISKUTIME

4. PËRCAKTIMI  I  LËNDËVE  TË  PARA  TË  FABRIKËS SË ÇIMENTOS 
ANTEA.
Për të përcaktuar lëndët e para  ( argjilë dhe gur gëlqeror ) të nevojshme për 
prodhimin e  klinkerit të cimentos portland për fabrikën e çimentos Antea, u bë
fillimisht marrja e mostrave nga karriera e argjilës në Borizanë, e cila është një zonë
argjilore me sasi të konsiderueshme argjile. Njëkohësisht u morrën mostra guri 
gëlqeror nga gurorja e gurit gëlqeror të zonës së Borizanës, në thellësi dhe në pika të
ndryshme në sipërfaqen e  gurores. Marrja e këtyre mostrave në sipërfaqe dhe në
thellësi të ndryshme u bë me qëllim për të analizuar përbërjen kimike dhe 
mineralogjike të tyre, si dhe  për të vlerësuar  profilin e cilësisë së tyre, si dhe 
përshtashmërinë e tyre për mundësinë e prodhimit të klinkerit të fabrikës Antea.

4.1 ARGJILA E ZONËS SË BORIZANËS
Mostrat e marra gjatë shpimeve në thellësi të ndryshme dhe në pika të ndryshme të
sipërfaqes së karrierës së argjilës, u përpunuan në laborator dhe u përzgjodhën nëntë
mostra të shpimit, si dhe dhjetë mostra përfaqësuese të marra në sipërfaqe të karrierës. 
Përbërja kimike e mostrave të mësipërme të argjilës së zonës së Borizanës, sipas 
mostrave të shpimit, është paraqitur në pasqyrën 4.1; ndërsa përbërja kimike e argjilës 
sipas profilit të saj është paraqitur në pasqyrën 4.2.  
    
Pasqyra 4.1  Përbërja kimike e argjilës të karrierës së Borizanës sipas mostrave 

të shpimit; në %
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1 56.98 8.41 4.83 8.9 5.12 1.36 0.68 0.44 12.58 4.48 7.00

2 54.57 8.05 4.99 10 5.53 1.31 0.61 0.22 13.89 4.3 8.48

3 57.01 7.52 4.36 9.39 5.47 1.22 0.68 0.37 13.33 5.04 7.07

4 57.75 9.33 5.01 9.13 4.12 1.51 0.59 0.19 11.66 4.15 11.76

5 54.98 7.46 4.25 8.81 4.64 1.2 0.62 0.39 11.98 4.74 7.82

6 50.8 9.93 5.53 10.5 5.47 1.65 0.71 0.33 14.2 3.31 8.30

7 56.8 7.84 4.95 9.33 5.22 1.22 0.61 0.38 13.00 4.71 7.89

8 53.3 8.69 4.8 8.76 5.10 1.44 0.61 0.25 12.44 3.97 8.38

9 55.92 9.11 5.24 9.18 4.85 1.52 0.71 0.27 12.46 4.18 6.65

Mesat 55.35 8.482 4.884 9.333 5.06 1.38 0.65 0.316 12.84 4.32 8.15

DevSTD 2.22 0.85 0.40 0.58 0.46 0.16 0.05 0.09 0.85 0.51 1.51

Max 57.75 9.93 5.53 10.50 5.53 1.65 0.71 0.44 14.20 5.04 11.76

Min 50.80 7.46 4.25 8.76 4.12 1.20 0.59 0.19 11.66 3.31 6.65
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Pasqyra 4.2  Përbërja kimike e argjilës të karrierës së Borizanës sipas profilit të 
saj ;  në %
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1 10.33 50.93 8.19 5.21 13.95 3.5 0.08 1.19 0.59 3.8 14.75

2 11.99 49.88 10.82 7.27 10.85 4.63 0.1 1.59 0.54 2.76 13.55

3 9.07 50.77 11.34 7.58 9.66 5.05 0.11 1.63 0.53 2.68 13.07

4 12.17 49.6 10.8 7.36 11.14 4.43 0.1 1.58 0.54 2.73 13.56

5 14.61 50.81 11.06 7.72 10.12 4.35 0.08 1.6 0.55 2.71 12.67

6 11.18 52.7 9.74 6.34 11.42 3.87 0.13 1.39 0.58 3.28 13.18

7 10.9 50.79 10.98 7.44 10.12 4.74 0.26 1.6 0.55 2.76 13.1

8 12.56 51.05 10.68 7.45 10.1 4.95 0.1 1.55 0.56 2.82 13.31

9 11.35 55.08 9.44 5.92 10.76 3.27 0.12 1.33 0.61 3.59 12

10 9.74 53.47 9.74 5.64 11.91 4.08 0.1 1.34 0.58 3.48 13.78

Mesat 11.49 51.49 10.4 6.91 10.81 4.34 0.12 1.5 0.56 2.97 13.2
Dev 
STD 1.57 1.71 0.98 0.92 1.25 0.60 0.05 0.15 0.03 0.43 0.72

Max 14.61 55.08 11.34 7.72 13.95 5.05 0.26 1.63 0.61 3.80 14.75

Min 9.07 49.60 8.19 5.21 9.66 3.27 0.08 1.19 0.53 2.68 12.00

4.1.1 Krahësimi i argjilës së Borizanës me argjilën e Fushë-Krujës dhe të Patrës
Për të vlerësuar përbërjen kimike dhe mineralogjike të argjilës së Borizanës, 
mundësinë e përdorimit të saj për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea, 
si dhe sjelljen e saj gjatë blueshmërisë dhe pjekjes, ajo u krahësua me dy argjila të 
njohura që tashmë jane duke u përdorur, siç janë argjila që përdor fabrika e Patrës në 
Greqi dhe ajo e Fushë-Krujës. Nga mostrat e argjilës së Borizanës u përgatit një 
mostër mesatare mbi bazën e së cilës u bë krahësimi me mostrat e argjilës së Patrës 
dhe të Fushë-Krujës. Këto tre mostra, iu nënshtruan analizave kimike dhe analizave të 
plota mineralogjike. Analizat kimike të argjilave, janë paraqitur në pasqyrën 4.3 dhe 
analizat mineralogjike te tyre në pasqyrën 4.4.

Pasqyra 4.3 Analizat kimike të argjilës së Borizanës, Fushë-Krujës dhe të Patrës.
Argjilë SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 MS MA

BORIZANË 55 8.24 4.66 10.7 5.5 1.3 0.64 0.7 4.2 1.8

FUSHË-
KRUJË

56 10.6 4.87 9.47 2.9 1.6 0,77 0,55 3.6 2.2

PATRA 62 9.8 4.7 9.7 1.5 1.1 1.1 0.58 4.3 2.1
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Pasqyra 4.4 Analizat mineralogjike të argjilës së Borizanës, Fushë-Krujës dhe të 
Patrës

ARGJILA
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Përshkrimi PATRA BORIZANË

FUSHË-
KRUJË

Si
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a Kuarc SiO2 25 29.03 30.54
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Albite (Na,Ca)A12Si2O8 12.8 8.8 14.73

Microclinë KAlSi3O8 7.3 6.2 6.5

Sanidinë (K,Na)(Si,Al)4O8 3.12

Total 48.22 44.03 51.77

M
in

er
al

e 
ar

gj
ilo

re

Kaolinite A12Si2O5(OH)4 2.3 2.4 2.03

Ilite (K,H3O)(Al,MgFe)2(Si,Al)4O10

[(OH)2,(H2O)]
16.2 11.3 8.7

Muscovite KA12(Si3Al)O10(OH,F)2 0.6 5.9 1.1

Clinochlore (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 14 17.1 18

Klorit Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18 7.8

(OH)12-5(H2O)
Total 40.9 36.7 29.83

K
ar

b
on

at
et Kalcite CaCO3 8.9 19.15 17.1

Dolomite CaCO3.MgCO3 1.3

Total 8.9 19.15 18.4

O
k

si
d

et

Hematite Fe2O3 0.2

T
ë 

tj
er

a Aegirinë NaFeSi2O6 1.8

Nga të dhënat e përmbledhura në pasqyrat e mësipërme mund të arrijmë në 
përfundimin se:

■  Nga analizat kimike të mostrave të marra në thellësi dhe sipas profilit të karrierës 
së Borizanës, rezulton që rezervat industriale të kësaj argjile, janë të mjaftueshme për 
të ngritur një karrierë shfrytëzimi të kësaj lënde të parë në afërsi të fabrikës.

■  Argjila e karrierës së Borizanës, është një material homogjen si në profil, ashtu dhe 
në thellësi. Kjo mund të shërbejë si lëndë e parë e vlefshme argjilore për prodhimin e 
çimentos portland.
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■  Duke krahësuar përbërjen kimike të kësaj argjilë me ato të Patrës dhe Fushë-
Krujës, rezulton që këto argjila janë të afërta dhe nuk kanë ndryshime të theksuara.
Nisur nga moduli silicor i kësaj argjile, përzjerja e lëndëve të para, nuk do të kërkojë
sasi të mëdha të materialeve korrigjuese të aluminit dhe të hekurit.

■ Kjo argjilë ka përmbajtje të ulët në alkale; prandaj kjo mund të shërbejë si lëndë e 
parë për prodhimin e klinkerave dhe çimentove me përmbajtje të ulët alkalesh.

■ Argjila e Borizanës përmban një sasi relativisht të lartë të MgO, por kjo sasi nuk do 
të përbëjë ndonjë problem në procesin teknologjik dhe pjekjen e klinkerit.

■ Duke krahësuar përbërjet mineralogjike të këtyre argjilave, vërehet një ngjashmëri e 
argjilave tona ( të Borizanës dhe Fushë-Krujës ) me argjilën e Patrës. Nisur nga kjo, 
pritet që sjellja e kësaj argjile gjatë procesit të bluarjes dhe të pjekjes të jetë e 
ngjashme. 

■ Sjellja e lëndëve të para, gjatë procesit të copëtimit dhe të bluarjes, ndikohet shumë
nga përbërja mineralogjike e tyre. Kur lëndët e para janë të pasura me materiale
kuarci, copëtohen dhe bluhen me vështirësi. Feldspatet, janë gjithashtu minerale të 
vështira, dhe shkaktojnë probleme të ngjashme me ato të kuarcit. Përveç bluarjes së 
vështirë, këto minerale paraqesin më shumë vështirësi në procesin e pjekjes dhe
kërkojnë konsum më të lartë të lëndës djegëse. Duke patur parasysh këto konsiderata, 
argjila e Borizanës ka një përmbajtje më të ulët të kuarcit + feldspat në krahësim më
ato të Patrës dhe të Fushë-Krujës, prandaj pritet që procesi i bluarjes dhe ai i pjekjes të
jenë më të lehta në realizim.

■ Përmbajtja e lëndëve karbonatike ( CaCO3 + MgCO3)  në argjilën e Borizanës, është
diçka më e lartë se ajo e argjilave të Patrës dhe të Fushë-Krujës. Prania më e lartë e 
lëndëve karbonatike, kompensohet me uljen e sasisë së gëlqerorit në përgatitjen e 
përzjerjes së lëndëve të para.

■ Meqënëse mineralet argjilore janë plastike, ato thithin lehtë ujë, ato mund të 
krijojnë vështirësi gjatë procesit të përpunimit të tyre, si: ngjitshmëri, bllokimin e 
makinerive, kullimin e guroreve dhe probleme gjatë copëtimit dhe tharjes së tyre. 
Probleme këto që zgjidhen hap pas hapi me zbatimin e procesit teknologjik të
prodhimit. 

4.1.3 Shpërndarja e madhësisë së grimcave të kuarcit në argjilë.       
Përmbajtja e sasisë së kuarcit dhe përbërja kokrrizometrike e kristaleve të tij janë të 
rëndësishëm për cilësinë e përzjerjes së lëndëve të para. Kjo lidhet jo vetëm me sasinë 
e tij, por edhe me shpërndarjen e grimcave të tij.  Për të vlerësuar madhësinë e
kristaleve të kuarcit, një pjesë e mostrave së argjilës, u tret në HCl 15%. Pas shtypjes 
së moderuar, për të prishur konglomeratet e formuara, përbërja kokrrizometrike e tij u 
përcaktua me anë të analizës sitore. Fraksionet e patretshme në acid, përbëhen
kryesisht nga feldspati dhe kuarci. [2], [3], [4]. Për analizën sitore u përdorën sita të
dimensioneve të ndryshme nga 200 µm deri në 32 µm si dhe më të vogla se 32 µm. 
Shpërndarja e fraksioneve të kuarcit të argjilës së patretshme në HCl, të përcaktuara 
me anë të analizës sitore është paraqitur në pasqyrën 4.5.
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Pasqyra 4.5 Shpërndarja e fraksioneve të kuarcit dhe feldspatit të argjilës së 
patretshme në HCl, në argjilën e Borizanës.

Kuarc + Feldspat

μm
Sasia 

diferencuar%
Sasia 

mbledhur%
200 3,56 3,56
125 6,06 9,62
90 4,69 14,31
45 9,12 23,43
32 2,37 25,80
-32 13,10 38,89

Grafiku 4.1 Shpërndarja e fraksioneve të kuarcit dhe feldspatit të argjilës së 
patretshme në HCl

Argjila e Borizanës përmban 29% kuarc dhe rreth 1 / 3 e tij është me përmasa më të 
vogla se 32μm. Sasia e kuarcit me përmasa më të mëdha se 45μm që kontribuon në
indeksin e pjekshmërisë u gjet ~ 50% të përmbajtjes totale të kuarcit. Kalimi në të
njëjtën seri sitash i një mostre të argjilës së PTR, tregoi se pothuajse të gjitha grimcat 
minerale të patretshme në HCl (kuarc + feldspat) ishin më të vogla se 32 μm. Për të
patur një masë krahësimi për shpërndarjen e fraksionve të kuarcit ne kryem në të
njëjtat kushte dhe analizën kokrrizometrike të kuarcit të argjilës së Patrës. Rezultatet e 
këtyre provave paraqiten në pasqyrën 4.6.
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Pasqyra 4.6 Përmbajtja e grimcave të kuarcit dhe feldspatit në argjilën e Patrës

                        

Duke krahësuar vlerat e shpërndarjes së fraksioneve të kuarcit dhe feldspatit për të dy 
argjilat ( argjilën e Borizanës dhe atë të Patrës ), ndërtojmë grafikun 4.2, ku janë
regjistruar përqindjet e mbetura në sitat nga 200 deri në 32 μm.                                                             
  

Grafiku 4.2 Përqindja e grimcave të kuarcit dhe feldspatit sipas përmasave të 
sitave për argjilat e Borizanës dhe Patrës

Nga krahasimi i diagramave të mësipërme, vërehet një ndryshim i konsiderueshëm
midis këtyre argjilave përsa i përket imtësisë së grimcave të patretshme në HCl. Nga 
grafiku duket që argjila e Patrës nga përbërja kokrrizometrike e grimcave të
patretshme, paraqitet  më e imët se ajo e Borizanës.

4.1.4  Diskutimi i rezultateve.
Përmbajtja dhe përbërja kokrrizometrike e kuarcit në argjilë, ndikon në thyeshmërinë, 
blueshmërinë dhe aftësinë pjekëse të saj. Duke krahësuar këtë argjilë, me argjila të 
njohura si ajo që shfrytëzohet nga fabrika e çimentos së Fushë-Krujës si dhe fabrika e 
Patrës arrijmë në disa përfundime.

■ Sasia e kuarcit në argjilën e Borizanës është e ngjashme (~ 29%), me atë të argjilës 
së Fushë-Krujës dhe të PTR, por përmbajtja e feldspat-it në argjilën e Borizanës në 
krahësim me atë të Fushë-Krujës dhe të PTR është më e ulët; kështu që thyeshmëria, 
blueshmëria dhe aftësia pjekëse janë të favorizuara.

μm %Differ.
+200 0,52
+125 0,16
+90 0,12
+45 1,20
+32 2,30
-32 95,70
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■ Përmasat e kuarcit në argjilën e Borizanës janë më të madha se në argjilën e PTR-
ës.  1 / 3 e sasisë së kuarcit në argjilën e Borizanës është në përmasa të përshtatshme 
(<32μm), ndërsa sasia e kuarcit të trashë (> 45μm) është ~ 50%. Ndërsa në argjilën e
PTR, kjo vlerë është më e vogël se 5%. Nisur nga këto konsiderata, për bluarjen e 
kësaj argjile do të duhet një bluarje më e lartë, në mënyrë që të piqet më lehtë. 

Në përgjithësi, duke vlerësuar anët pozitive dhe negative të kësaj argjile, pritet që
argjila e Borizanës të jetë e përshtatshme për prodhim çimentoje portland. Ky 
vlerësim u vërtetua që në fillim, nga provat e pjekjes së përzjerjeve të përgatitura në 
laborator.

4. 2 GURI GËLQEROR I ZONËS SË BORIZANËS
Mostrat e marra gjatë shpimeve në thellësi dhe në pika të ndryshme të sipërfaqes së
gurores së gurit gëlqeror në Borizanë u përpunuan në laborator dhe u përzgjodhën 
mostrat e paraqitura në pasqyrat e mëposhtme. Nga mostrat e shpimeve në thellësi, 
janë mesatarizuar dy mostra, mostra e parë ( nga sipërfaqja në 10 m thellësi ) dhe 
mostra e dytë ( nga 10 m deri në 20 m thellësi ). Përbërjet kimike të këtyre dy 
mostrave të mesatarizuara të shpimeve, paraqiten në pasqyrën 4.7; njëkohësisht në
këtë pasqyrë, paraqitet dhe përberja mesatare e argjilës në këtë gurore. Ndërsa në
pasqyrën 4.8 janë paraqitur përbërjet kimike të 10 mostrave të gurit gëlqeror, të
gurores së Borizanës, sipas profilit të saj.
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Pasqyra 4.7  Përbërja kimike e gurit gëlqeror të gurores së Borizanës të 
mostrave të shpimit;  në %
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Pasqyra 4.8   Përbërja kimike e gurit gëlqeror të gurores së Borizanës, sipas 
profilit të saj; në %.

N
R

S
iO

2

A
l 2

O
3

F
e 2

O
3

C
aO

M
gO

S
O

3

K
2O

N
a 2

O

C
aC

O
3

M
gC

O
3

H
K

L
ag

ës
h

ti
a

1 0.7 0.34 0.19 55.6 0.42 0.32 0.01 0.01 99.19 0.88 44.1 0.69

2 2.51 1.29 0.73 54.26 0.51 0.68 0.08 0.02 96.8 1.07 43.15 1.24

3 2.86 1.17 0.81 54.91 0.64 1.07 0.02 0.02 97.96 1.34 43.8 1.69

4 1.98 1.3 0.56 54.15 0.45 0.31 0.04 0.01 96.6 0.94 42.99 1.65

5 1.57 1.08 0.45 54.47 0.42 0.24 0.02 0.01 97.17 0.88 43.22 1.3

6 0.57 0.26 0.15 55.7 0.42 0.32 0 0.01 99.37 0.88 44.18 0.57

7 1.65 0.84 0.45 54.86 0.47 0.48 0.03 0.01 97.87 0.98 43.57 1.32

8 0.64 0.33 0.17 55.28 0.66 0.29 0 0.01 98.63 1.37 44.11 0.87

9 0.75 0.38 0.2 55.41 0.44 0.24 0 0.01 98.85 0.92 43.97 0.87

10 0.71 0.35 0.19 55.95 0.43 0.47 0 0.01 99.81 0.9 44.39 0.5

Mesat 1.42 0.72 0.4 55.07 0.5 0.46 0.02 0.01 98.24 1.04 43.77 1.09
Dev 
STD 0.85 0.44 0.25 0.63 0.09 0.26 0.03 0.00 1.12 0.19 0.49 0.43

Max 2.86 1.30 0.81 55.95 0.66 1.07 0.08 0.02 99.81 1.37 44.39 1.69

Min 0.57 0.26 0.15 54.15 0.42 0.24 0.00 0.01 96.60 0.88 42.99 0.50
                              
      
Nga të dhënat e përmbledhura në pasqyrat e mësipërme arrijmë në përfundimin se :

■ Nga analizat kimike të mostrave të marra nga shpimet në thellësi të ndryshme dhe 
sipas profilit të gurores, rezulton që rezervat industriale të këtij guri gëlqeror, janë të
mjaftueshme për të ngritur një gurore shfrytëzimi të kësaj lënde të parë kryesore në
afërsi të fabrikës.

■ Guri gëlqeror, i gurores së Borizanës është një material gati i pastër, me përmbajtje 
të kalcitit që e tejkalon 95% dhe është plotësisht i përshtatshëm për prodhimin e 
klinkerit të çimentos së fabrikës Antea. 

■ Guri gëlqeror i Borizanës, për shkak të përmbajtjes së ulët të Fe2O3,  mund të jetë i 
përshtatshëm për prodhimin e çimentos së bardhë.  Ky gur gëlqeror përmbush të
gjitha kërkesat e standartit EN 197-1 si material shtesë për prodhimin e çimentos 
Portland.

■ Analizat kimike të gurit gëlqeror të Borizanës treguan prani të formacioneve
argjilore në disa nga gropat e shpimit ku argjila ishte e pranishme si shtresë e 
ndërmjetme.

■ Formacionet argjilore në zonën e gurit gëlqeror, përmbajnë sasi të larta Al2O3 dhe 
mund të shërbejnë si një burim i vlefshëm i aluminit, duke kufizuar përdorimin e
boksitit si material shtesë në përzierjen e lëndëve të para.  
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4. 3 MATERIALET SHTESË TË LËNDËVE TË PARA
Nga analizat kimike të argjilës së Borizanës, sipas mostrave të shpimit dhe profilit të
saj, vërehet se kjo argjilë paraqet disa mangësi lidhur me përmbajtjen e SiO2 , Al2O3

dhe Fe2O3. Njëkohësisht, meqënëse kjo argjilë do të shërbejë për përgatitjen e 
çimentove të llojeve dhe markave të ndryshme, të cilat kanë kërkesa të ndryshme për
përbërësit kimik të argjilave, jemi të detyruar që për të garantuar ecurinë normale të
procesit teknologjik dhe pjekjen normale të këtyre klinkerave, duhen përdorur sipas 
rastit shtesa mineralogjike të ndryshme të lëndëve të para si shtesa silicore, aluminore 
dhe shtesa hekurmbajtëse. Materialet shtesë që mund të përdoren janë paraqitur më
poshtë:

1.Shtesa aluminore ( Al2O3): Boksit, Kaolinë
2.Shtesa silicore ( SiO2) : Guri ranor, Shtufë ranor
3.Shtesa hekurmbajtëse (Fe2O3): Skorje të piritit 

Boksiti është marrë nga Mali i Zi, meqënëse në vend nuk egzistojnë rezerva të  
përshtatshme si nga pikëpamja e cilësisë dhe nga ajo e sasisë. Shtufi ranor është marrë
nga zonat në afërsi të fabrikës, ndërsa shtesa hekurmbajtëse është marrë nga skorjet e 
piritit në ish uzinën e Laçit.
Nga mostrat e materialeve shtesë të mësipërme, u përgatitën mostra mesatare për 
secilin material dhe analizat kimike të tyre janë paraqitur në pasqyrën e mëposhtme.
                          

Pasqyra 4.9   Përbërja kimike e materileve shtesë silicore, aluminore dhe 
hekurmbajtëse

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3

Boksit 6.4 49.9 17.8 5 0.1 0.1 0.39 0.1

Shtuf Ranor 81,62 6,12 4,84 0,25 0,57 0,66 0,81 0

Mineral 
Hekuri

3.9 0.28 93 2 0.2 0,50 0.5 0.4

4.4. VLERËSIMI I BOKSITIT TË MALIT TË ZI, TË ARGJILËS SË MILLIS 
DHE ARGJILAVE TË ANTEA-s. KOMPROMISI MIDIS ALKALEVE DHE 
BOKSITIT.

4.4.1  Boksitet e Malit të Zi.
Për shkak të mungesës në vend të materialeve shtesë aluminore (boksit) si nga 
pikëpamja e cilësisë ashtu dhe e rezervave të mjaftueshme për të garantuar prodhimin 
normal të procesit teknologjik dhe pjekjen normale të klinkerit, u bë vlerësimi i boksitit 
të ardhur nga pesë pika të ndryshme të një karriere boksiti në Mal të Zi.
Një pjesë e analizave kimike të mostrave të boksitit të ardhura nga karriera e boksitit 
të Malit të Zi, janë dërguar nga furnizuesi dhe janë paraqitur në pasqyrën e 
mëposhtme.
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Pasqyra 4.10 Analizat kimike të mostrave të boksitit të Malit të Zi
BOKSIT SiO2(%

)
Al2O3(%) Fe2O3(%) TiO2(%)

1 7-17 47-71 1-7 2-4

2 30-45 45-55 5-10 2-4

3 25-40 45-55 5-10 2-4
4 8-17 45-64 10-30 2-4

5 20-25 45-53 12-17 2-3

Boksiti i Malit të Zi është një mineral homogjen me përmbajtje të lartë të Al2O3 në 
masën 45-70% dhe mund të përdoret me sukses si lëndë ndihmëse korrigjuese në 
prodhimin e klinkerit standart. Edhe pse vlera mesatare e Al2O3 është afërsisht 45-70 
%, ndryshimi i oksideve të tjera është mjaft i lartë, veçanërisht për SiO2 (7% - 45%). 
Këto mostra të boksitit i përdorëm në skenarët e mëposhtëm të përzierjeve për të parë 
nëse do të ishte e mundur prodhimi i klinkerit me LSF, MS dhe MA të caktuar.    

4.4.1.1 Skenarët e përzjerjeve.
Për të vlerësuar mundësinë e përdorimit të pesë mostrave të boksitit të Malit të Zi për 
prodhimin e klinkerit  të fabrikës Antea, analizuam skenarë përzjerjesh për të pesë
mostrat e boksitit. Në të dy skenarët e përgatitur, patëm parasysh që klinkeri që do të 
përgatitej prej tyre, të ishte një klinker normal me këto karakteristika cilësore: LSF 98, 
MS 2.5, MA 1.35. Në skenarin e parë, u analizuan pesë përzjerje të lëndëve të para 
duke përdorur gur gëlqeror dhe argjilë të zonës së Borizanës, si dhe shtesa korrigjuese 
aluminore dhe hekurmbajtëse (Pasqyra 4.11). Ndërsa në skenarin e dytë, u analizuan 
pesë përzjerje të këtyre mostrave, duke përdorur gur gëlqeror të zonës së Borizanës, si 
dhe shtesa korrigjuese hekurmbajtëse, silicore dhe aluminore, por pa praninë e argjilës
së zonës së Borizanës ( Pasqyra 4.12).  Këto skenarë janë paraqitur në pasqyrat e 
mëposhtme.

Pasqyra 4.11 Skenarë përzierjesh të lëndëve të para me argjilën e Borizanës

Skenari 
Nr.1

1 2 3 4 5

Gur 
gëlqeror

72 72.6 72.4 72.2 72.2

Argjilë 
Borizanë

25.25 24.3 24.4 25.3 24.8

Mineral 
Hekuri

1.2 1.15 1.14 0.91 0.97

Boksit 1.56 2.04 2 1.68 1.97

LSF 98

MS 2.5

MA 1.35
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Pasqyra 4.12 Skenarë përzierjesh të lëndëve të para pa argjilën e Borizanës

Skenari 
Nr.2

1 2 3 4 5

Gur 
gëlqeror

79.3 80.11 79.88 79.8 79.68

Argjilë 
Borizanë

0 0 0 0 0

Mineral 
Hekuri

2.19 1.93 1.92 1.28 1.46

Boksit 4.83 5.87 5.84 5.29 5.93

Shtuf 
ranor

13.6 12.09 12.36 13.7 12.93

LSF 98

MS 2.5

MA 1.35

Duke komentuar skenarët e mësipërm të përzjerjeve mund të arrijmë në përfundimin 
se:

■ Me të pesë boksitet e Malit të Zi, të përdorura sipas dy skenarëve të mësipërm 
mund të realizohen përzjerje të lëndëve të para, me ose pa argjilë dhe mund të arrihet 
prodhimi i klinkerave me LSF, MS dhe MA të kërkuar. 

■ Duke u bazuar në skenarët e mësipërm të përzjerjes së lëndëve të para, pjesëmarrja 
eboksitit do të jetë në shkallën 1,5-2,5%, kur përdoret argjila e Borizanës dhe 4,8-
5,9% kur nuk përdoret argjilë.

4.4.2. Argjilat e furnizuara nga Kompania Millis.
Meqënëse fabrika e çimentos Antea, do të prodhojë çimento të llojeve dhe markave të
ndryshme si dhe çimento speciale, çimento antisulfate, çimento me termicitet të ulët për 
puse të naftës etj, do të nevojitej që përveç argjilës së Borizanës të merreshin në
konsideratë dhe argjila të tjera të njohura, në mënyrë që të garantojë pjekjen normale të 
këtyre klinkerave dhe prodhimin normal të procesit teknologjik. Për këtë qëllim, ne
bëmë vlerësimin e materialeve shtesë, si boksit nga Mali i Zi si dhe të argjilës së
furnizuar nga kompania Millis në Greqi. 
Mostrat e argjilës të përftuara gjatë shpimeve në katër pika në thellësi të ndryshme 
dhe të furnizuara nga Kompania Millis në Greqi, u ndanë në katër grupe të ndryshme 
sipas thellësisë së shpimit dhe analizat kimike të tyre janë paraqitur në pasqyrën e 
mëposhtme.
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Pasqyra 4.13 Analizat kimike të mostrave të argjilës nga Kompania Millis
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O HK MS

Shpimet 1
3-7m 58.54 13.74 8.15 3.29 2.75 0.23 1.94 1.33 7.27 2.68

7-9m 51.19 16.10 8.78 0.95 4.02 0.23 2.65 1.26 7.75 2.06

9-12m 57.55 15.66 7.66 1.64 3.89 0.24 2.66 1.30 8.50 2.47

12-15m 50.19 16.12 8.28 3.50 4.17 0.23 2.26 1.22 5.57 2.06

15-18m 47.21 15.22 7.78 7.19 4.34 0.24 1.92 1.22 14.18 2.05

18-20m 60.13 11.78 7.84 3.03 6.67 0.25 1.45 1.34 6.63 3.06

Mesatarja 54.24 14.81 8.06 3.42 4,09 0.24 2.15 1.28 8.39 2.37

Dev STD 5.29 1.71 0.41 2.17 1.29 0.01 0,47 0.05 3.04 5.20

Shpimet 2
3-6m 48.27 15.84 9.71 1.75 4.50 0.20 2.90 1.22 8.19 1.89

6-8,5m 51.79 16.45 8.32 2.50 4.00 0.23 2.66 1.22 5.42 2.09

8,5-11 m 66.00 14.95 6.88 1.62 2.41 0.24 2.33 1.41 6.05 3.02

11-13,5m 59.71 15.18 7.18 2.66 1.37 0.26 2.42 1.38 7.02 2.67

13,5-16m 51.92 17.23 8.32 1.66 3.41 0.24 2.81 1.23 9.61 2.03

16-18,5m 62.18 15.07 7.20 1.17 3.25 0.23 2.16 1.33 5.55 2.79

18,5-21m 54.13 16.98 9.07 1.29 2.96 0.23 2.37 1.24 8.71 2.08

21-24m 56.18 15.46 8.07 2.81 3.72 0.22 2.40 1.30 7.89 2.39

24-27m 61.81 15.78 7.39 1.00 3.60 0.22 2.23 1.34 5.72 2.67

Mesatarja 56.81 15.87 8.04 1.83 3.48 0.23 2,48 1,30 7.14 2.38

Dev STD 5.88 0.83 0.95 0.67 0.61 0.02 0,26 0,07 1.54 5.88
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SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O HK MS

Shpimet 3

5-8m 63.65 15.42 6.87 2,20 2.46 0.22 2.55 1.46 5.27 2.86

10-13m 55.18 16.28 7.91 1,65 3.99 0.23 2.70 1.24 9.03 2.28

13-15m 47.19
19

17.55 8.50 0,97 4.43 0.32 2.91 1,21 13.54 1.81

15-18m 42.91 17.98 8.32 1,18 3.66 0.27 2.77 1.23 14.55 1.80

18-21m 48.02 16.86 9.23 1,71 4.38 0.23 2.62 1.23 10.20 1.84

21-24m 57.63 15.95 7.90 1,07 4.04 0.23 2.40 1.30 7.17 2.42

24-27m 55.37 14.93 8.92 1,34 4.44 0.29 1.99 1.29 9.90 2.32

Mesatarja 53.97 16.37 8.22 1,47 3.89 1.25 2.55 1.28 9.77 2.19

Dev STD 6.26 1.11 0,78 0,43 0.70 0.04 0.30 0.09 3.28 6.26
Shpimet 4

7-9m 50.31 16.95 8.62 0.94 4.66 0.26 2.91 1.23 8.32 1.97

9-11 m 52.72 18.48 7.45 0.86 3.45 0.30 3.04 1.23 10.33 2.03

13-15m 49.50 17.78 7.88 1.05 3.97 0.28 3.06 1,22 12.77 1.92

15-17m 44.49 17.82 8.30 1.36 3.91 0.34 2.73 1.20 19.83 1.70

17-19m 47.27 17.53 8.72 1.22 3.71 0.39 2.71 1.20 19.05 1.63

19-21m 68.38 14.72 7.01 1.18 2.83 0.23 2.05 1.35 5.21 3.15

21-23m 60.60 15.78 7.61 0.97 3.55 0.23 2.34 1.31 6.91 2.59

23-25m 50.98 15.59 8.98 2.34 4.28 0.23 2.62 1.26 9.09 2.07

25-27m 50.18 16.19 9.02 2.00      4.45 0.22 2.76 1.23 8.99 1.99

Mesatarja 53.05 16.74 8.08 1.29 3.80 0.27 2.68 1.25 10.83 2.14

Dev STD 7.87 1.25 0.72 0.51 0.56 0.06 0.33 0.05 5.14 7.87

Mesatarja 
Totale

54.59 15.99 8.1 1.94 3.79 0.25 2.47 1.28 8.96 2.27

Nga të dhënat e përmbledhura në pasqyrën e mësipërme mund të arrijmë në
përfundimin se:
■ Argjilat e furnizuara nga kompania Millis në Greqi janë materiale pak a shumë
homogjene edhe pse devijimi standart i SiO2 është në shkallën 5,29-7,8%.

■ Duke krahësuar argjilën e karrierës së Borizanës me argjilën e furnizuar nga 
kompania Millis në Greqi dallojmë ndryshime cilësore ndërmjet tyre. Më i 
rëndësishëm është moduli silicor i ulët i materialit të argjilës Millis (2,27), në 
krahësim me atë të karrierës së Borizanës (4,32).  Kjo vjen si rezultat i përmbajtjes së
ulët të oksidit të silicës  në argjilën e Millis.

■ Këto argjila përmbajnë një sasi më të lartë shkrirësish (Al2O3 dhe Fe2O3) se argjila e 
Borizanës. Këto argjila janë më të përshtatshme për të krijuar më lehtë fazën e lëngët 
në procesin e klinkerizimit, gjë që ndikon në përmirësimin e kushteve të pjekjes dhe 
uljen e konsumit të lëndës djegëse.
■ Duke u nisur nga modulet silicore të ulëta të këtyre argjilave për të prodhuar 
përzjerje të lëndëve të para që të arrijnë objektivat e cilësisë ( LSF, MS, MA ), është i 
nevojshëm përdorimi i një materiali korrigjues silicor.
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4.4.2.1 Skenarë përzjerje me argjilën e Millis
Për të vlerësuar mundësinë e përdorimit të argjilës së Millis për prodhimin e klinkerit 
të fabrikës Antea, analizuam dy skenarë përzjerjesh ku përveç skenarit të përzjerjes 
fillestare në të cilin kemi përdorur gur gëlqeror dhe argjilë nga zona e Borizanës, u 
analizua dhe skenari i përzjerjes në të cilin në vend të argjilës së zonës së Borizanës 
kemi përdorur argjilën e furnizuar nga kompania Millis në Greqi.  Për të prodhuar një 
klinker standart me LSF. MS dhe MA të caktuar, në të dy skenarët e mësipërm, kemi 
përdorur sipas nevojës, lëndë korrigjuese hekurmbajtëse, aluminore dhe silicore. 
Raportet e përzjerjes në këto skenarë, për argjilën e Borizanës dhe atë të Millis-it, janë
paraqitur në pasqyrën 4.14.

Pasqyra 4.14 Skenarë përzjerjesh me argjilën e kompanisë Millis
Përzjerja 
fillestare 

me argjilën 
e Borizanës

Përzjerja 
me 

argjilën e 
Millis

Gur gëlqeror 71.9 77.25

Argjilë 
Borizanë 25.4 0

Argjilë Millis 0 18.66

Mineral 
Hekuri

0.91 0.77

Boksit 1.81 0
Shtuf ranor 0 3.33

LSF 98

MS 2.5

MA 1.35

                              
Duke analizuar skenarët e mësipërm të përzjerjeve mund të arrijmë në përfundimin se:

■ Për të arritur kërkesat cilësore të klinkerit standart me LSF, MS dhe MA të caktuar, 
në të dyja përzjerjet e lëndëve të para duhen shtuar mineral hekuri, shtesë boksiti ose 
shtesë silicore sipas llogaritjes së nevojshme me katër komponente.

■ Për argjilën e Borizanës është e nevojshme përdorimi i shtesave korrigjuese 
shkrirëse si mineral hekuri ( 0.91%) dhe mineral boksiti (1.81%), ndërsa është e 
panevojshme shtesa silicore e shtufit ranor.

■ Për argjilën e Millis-it, e cila ka MS të ulët, për shkak të përmbajtjes së lartë të
aluminës në të, nuk paraqet nevoja për shtesë aluminore ( boksiti ), mjafton një shtesë
e vogël (0.77%) mineral hekuri për të rregulluar modulin shkrirës. Kjo argjilë ka 
nevojë të ndjeshme për shtesë silicore, e cila arrihet nëpërmjet shtesës së shtufit ranor 
në masën 3.33%.

4.4.3  Kombinimi i argjilës së Borizanës dhe Millis.
Për të vlerësuar mundësinë  e përdorimit të kombinuar të argjilës së Millis dhe të 
Borizanës për prodhimin e klinkerit të fabrikës Antea, analizuam disa skenarë 
përzjerjesh të ndryshëm. Në të gjitha përzjerjet (5 përzjerje) në këtë skenar, u nisëm
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nga kërkesa për të prodhuar klinker standart me LSF, MS dhe MA të caktuar. Me 
përjashtim të përzjerjes fillestare, ku është përdorur vetëm argjilë dhe gur gëlqeror i
Borizanës, në të katër përzjerjet e tjera janë analizuar përzjerje të dy argjilave ( 
Borizanë + Millis ) në raporte të caktuara. 
Në të gjitha përzjerjet, është përdorur si komponent i parë guri gëlqeror i gurores së 
Borizanës; dhe sipas rastit, në secilën nga këto përzjerje (1,2,3,4) janë përdorur shtesa 
korrigjuese; mineral hekuri, shtesa aluminore dhe silicore në mënyrë që të arrihet 
prodhimi i një klinkeri standart me LSF: 98, MS:2.5 dhe MA 1.35. Këto skenarë të 
përzjerjes së argjilës së Borizanës me atë të Millis, janë paraqitur në pasqyrën 4.15

Pasqyra 4.15 Skenarë përzjerje me argjilën e Borizanës dhe Millis

Përzjerja 
fillestare

1 2 3 4

Gur gëlqeror 71.90 74.30 73.08 76.78 76.67
Argjilë Borizane 25.40 12.69 19.02 2.00 6.00

Argjilë Millis 0.00 12.28 6.16 17.65 7.33
Mineral Hekuri 0.91 0.76 0.83 0.77 1.00

Boksit 1.81 0.00 0.91 0.00 2.56
Shtuf ranor 0.00 0.00 0.00 2.81 6.45

LSF 98.00
MS 2.50
MA 1.35

Duke bërë krahasimin midis përzjerjes fillestare ( argjilë Borizane + gur gëlqeror ) me 
përzjerjet e  realizuara të argjilës së Borizanës me atë të Millis-it, për të prodhuar një 
klinker standart ( LSF: 98, MS:2.5 dhe MA 1.35 ) arrijmë në këto përfundime:

■ Në skenarin e përzjerjes 1, jemi munduar të realizojmë një përzjerje afërsisht 1:1 
midis të dyja argjilave. Përllogaritjet e kryera, tregojnë se në këto raporte; sasia e gurit 
gëlqeror duhet të jetë pak më e lartë dhe duhet shtuar një sasi minimale mineral 
hekuri, në mënyrë që të realizohet pjekja dhe prodhimi i klinkerit standart.

■ Në skenarin e përzjerjes 2, kemi realizuar një përzjerje argjilore në raport 3:1 ( 
argjilë Borizane me argjilë Millis ). Në këtë rast, për të arritur në prodhimin e klinkerit 
standart, duhet shtuar si korrigjues përveç mineralit të hekurit dhe mineral boksiti në 
masën 0.91%. 
■ Skenari i  përzjerjes 3, është mbështetur kryesisht në përdorimin primar të argjilës 
së Millis-it, ndërsa argjila e Borizanës është ulur në sasinë 2%. Për të arritur 
prodhimin e klinkerit standart, përveç shtesës së zakonshme të mineralit të hekurit, 
duhet të përdoret dhe një sasi 2.81% shtesë silicore.

■  Në skenarin e  përzjerjes 4, ulet në mënyre ekuivalente sasia e argjilave përkatëse 
në masën 6-7% dhe rriten në mënyrë respektive të tre shtesat korrigjuese. Për të arritur 
prodhimin e dëshiruar, duhet të rritet shumë shtesa silicore (shtufi ranor) deri në 
masën 6.45%. 
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4.4.4 Provat me argjilën e karrierës së Fushë-Krujës.
Argjila e Millis-it, është argjilë e njohur dhe e vlefshme për prodhimin e klinkerit të 
çimentos portland; por distancat e shfrytëzimit, bëjnë që kostua e saj e përdorimit të 
jetë e lartë. Për këtë qëllim ne u munduam të zgjerojmë bazën e prodhimit, duke 
kërkuar burime alternative të njohura dhe me kosto më të ulët.
Për të gjetur burime alternative argjilore, që të garantojnë ecurinë normale të procesit 
teknologjik të pjekjes së klinkerit, ne morrëm në shqyrtim një burim të njohur dhe të 
afërt me fabrikën. Për këtë qëllim zgjodhëm argjilën e karrierës së Luzit, në distancë 
të afërt me fabrikën tonë, e cila përdoret në prodhimin e klinkerit në fabrikën e 
çimentos Fushë-Krujë.
U përgatitën me këtë argjilë katër mostra mesatare, të marra nga katër zona të 
ndryshme të kësaj karriere dhe u kryen analizat e plota kimike. Analizat kimike të 
këtyre mostrave janë paraqitur në pasqyrën e mëposhtme 4.16.

Pasqyra 4.16 Analizat kimike të mostrave të argjilës nga karriera e  Fushë-
Krujës

Nr i 
mostrës SiO2 A12O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 HK MS

1 56.8 15 7.97 4.04 2.5 2.39 0.99 0 6.2 2.3

2 61.1 15.85 8.23 1.2 2.55 2.38 0.93 0 8.1 2.3

3 57.8 16.73 10.49 4.97 3.24 2.06 0.91 0 8 2.5

4 59.4 16.23 8.43 0.5 2.4 2.86 0.69 0 9 2.2

Mesatarja 58.78 15.95 8.78 2.68 2.67 2.42 0.88 0.00 7.83 2.33

Dev STD 1.88 0.73 1.16 2.16 0.38 0.33 0.13 0.00 1.17 0.13

Max 61.10 16.73 10.49 4.97 3.24 2.86 0.99 0.00 9.00 2.50

Min 56.80 15.00 7.97 0.50 2.40 2.06 0.69 0.00 6.20 2.20

Duke u bazuar në analizat kimike të paraqitura në këtë pasqyrë dhe duke i krahasuar 
këto     
rezultate me ato të argjilës së Borizanës arrijmë në përfundimin se:

■ Argjila e Fushë-Krujës është lëndë e parë plotësisht e përshtatshme për prodhimin e 
çimentos portland; por meqënëse kjo argjilë ka MS ( modul silicor ) të ulët, ka 
gjithmonë nevojë për shtimin e materialeve korrigjuese silicore. Praktikisht moduli 
silicor i argjilës së Fushë-Krujës është afërsisht 2.3, pra një vlerë mjaft më e ulët nga 
argjila e Borizanës afërsisht 4.3. 

Kjo argjilë, mund të përdoret e kombinuar me argjilen e Borizanës, për të përmirësuar 
MS të saj dhe për të ulur ose eliminuar sasinë e korrektuesve aluminor në prodhimin e 
klinkerit standart. Njëkohësisht në qoftë se do të prodhohen çimento të markave të 
larta, me këtë argjilë, do të nevojitet një sasi gjithmonë më e lartë e mineralit të 
hekurit, në mënyrë që të realizohet në klinker sasia e fazës së shkrirë të nevojshme.

4.4.4.1  Skenarë të përgatitjes së përzjerjes së lëndëve mbi bazën e këtyre argjilave.
Për të krahasuar përdorimin e këtyre argjilave në përzjerjen e lëndëve të para për 
prodhimin e klinkerit standart në fabrikën e çimentos Antea, u përgatitën dy skenarë 
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përzjerjesh. Në skenarin e parë u përdorën si lëndë e parë gur gëlqeror dhe argjilë e 
Borizanës; ndërsa në skenarin e dytë u përdor gur gëlqeror i Borizanës dhe mostër 
mesatare e argjilës së Fushë-Krujës. Për të prodhuar në të dy rastet klinker standard, u 
përllogaritën shtesat respektive të mineralit të hekurit, boksitit dhe shtufit ranor sipas 
LSF, MS dhe MA të caktuar. Përbërja e përgatitjes së përzjerjes së lëndëve të para për 
të dy skenarët e argjilave, paraqitet në Pasqyrën 4.17 

Pasqyra 4.17 Skenarë të  përgatitjes së përzjerjes së lëndëve të para mbi bazën e 
këtyre argjilave

Përzjerja 
fillestare

Përzjerja me 
argjilë Fushë-

Kruje

Gur gëlqeror 71.9 77.63
Argjilë 
Borizane 25.4 0
Argjilë Fushë-
Krujë 0 18.49

Mineral Hekuri 0.91 0.63

Boksit 1.81 0

Shtuf ranor 0 3.25

LSF 98

MS 2.5

MA 1.35

Duke analizuar skenarët e mësipërm të përzjerjeve mund të arrijmë në përfundimin se:

■  Mund të përgatiten përzierje të lëndëve të para që të arrijë objektivat e cilësisë
LSF, MS dhe MA duke përdorur argjilën e Fushë-Krujës. Si material korrigjues 
silicor duhet përdorur shtufi  ranor në masën 3.25%, ndërsa duhet përdorur dhe një 
sasi shtesë shkrirëse në masën 0.63% mineral hekuri.
■  Moduli i ulët silicor i argjilës së Fushë-Krujës është i kombinuar me përmbajtje të
lartë të aluminit, prandaj në këtë rast nuk është i nevojshëm shtimi i materialit 
korrigjues aluminor (boksiti) .

4.5 VLERËSIMI I ARGJILËS TË KARRIERËS A-7 DHE SHTUFIT RANOR 

4. 5.1. Argjila dhe shtufi ranor
Për të siguruar burime alternative të lëndëve të para argjilore dhe lëndës korrigjuese 
silicore ( shtuf ranor ) për prodhimin e klinkerit në fabrikën e çimentos Antea, ne 
morrëm në shqyrtim studimin e karrierës A-7; një karrierë kjo në distancë relativisht
të afërt me fabrikën dhe ku ndodhen në sasi të konsiderueshme të dy këto lëndë të 
para; argjila dhe shtufi ranor. 
Të nisur nga këto konsiderata, ne morrëm në studim këtë karrierë kodrinore, si për 
lëndën e parë argjilore, ashtu dhe për lëndën ndihmëse silicore. Në karrierën e argjilës 
ne përcaktuam 19 (nëntëmbëdhjetë) pika shpimi dhe morrëm për secilën mostra 
përfaqësuese, nga sipërfaqja deri në thellësi 8 m. Për pjesën e shtufit ranor, pranë 



69

kësaj karriere, në përzgjodhëm  në të njëjtën mënyrë, 11 (njëmbëdhjetë) mostra 
përfaqësuese. 
Mostrat përfaqësuese të argjilës të karrierës A-7, iu nënshtruan analizave të plota 
kimike, për të vlerësuar cilësinë e tyre si lëndë e parë për prodhimin e klinkerit të 
fabrikës Antea. Rezultatet e analizave të plota kimike për mostrat e argjilës së karrirës 
A-7, janë paraqitur në pasqyrën e mëposhtme 4.18.

Pasqyra 4.18 Analizat kimike të mostrave të argjilës të karrierës A-7

Numri i 
mostrës

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O HK MS

Nr1 55,82 16,29 8,04 3,27 2,37 0,13 2,37 1,00 7,64 2,29

Nr2 58.8 15.86 7.92 0.89 2.19 0 2.33 1 8.4 2.5

Nr3 33,90 13,40 6,00 10,10 2,00 2,42 1,25 0,47 30,79 1,75

Nr4 52,47 21,21 7,23 0,48 3,18 0,77 3,37 0,80 9,50 1,85

Nr5 59.8 14.39 8.23 1.84 2.38 0 2.14 1.11 7.56 2.6

Nr6 60.4 16.06 7.6 0.65 2.13 0 2.32 0.85 8.5 2.6

Nr7 63,47 14,79 7,59 0,41 1,56 0,00 1,60 0,83 6,61 2,84

Nr8 42.1 19.3 11.18 0.59 1.75 0.2 3.05 0.46 20.3 1.4

Nr9 58,80 17,12 8,03 0,88 2,21 0,36 3,06 1,28 5,92 2,34

Nr10 58,08 15,58 6,81 1,60 2,10 2,87 2,75 1,31 7,72 2,59

Nr11 66,02 10,84 6,34 3,82 2,45 0,00 1,48 1,27 7,02 3,84

Nr12 73,02 11,61 5,94 0,12 1,03 0,00 2,08 1,02 4,31 4,16

Nr13 64,14 14,97 8,13 0,41 1,40 0,00 1,94 0,81 7,61 2,78

Nr14 64,85 14,33 8,71 0,39 1,21 0,00 2,01 0,82 6,81 2,82

Nr15 54,87 16,71 11,32 0,63 2,39 0,14 2,53 0,95 8,07 1,96

Nr16 57,30 20,20 7,31 0,82 2,35 0,22 3,77 1,14 6,56 2,08

Nr17 55.5 19.28 6.66 0.75 2.3 0.1 3.23 0.92 8.63 2.1

Nr18 71.7 13.27 4.56 0.26 0.72 0 1.75 0.79 5.16 4

Nr19 49,72 21,60 10,30 0,78 2,74 0,00 2,27 0,49 10,51 1,56

Mesatarja 57,93 16,15 7,78 1,51 2,02 0,38 2,38 0,91 9,35 2,53

Dev STD 9,30 3,05 1,72 2,30 0,61 0,82 0,68 0,26 6,14 0,78

Nga analiza e të dhënave për argjilën e karrierës A-7, arrijmë në këto përfundime.

■  Në përgjithësi, argjila e karrierës A-7, mund të shërbejë si lëndë e parë për 
prodhimin e klinkerit të çimentos portland, por ka disa mangësi që janë 
teknologjikisht të rregullueshme.

■ Argjila e karrierës A-7, paraqet një material johomogjen. Për ta përdorur si lëndë të 
parë argjilore në fabrikë, kërkon një punë suplementare seleksionuese dhe 
përzgjedhëse në mënyrë që të arrijë në një masë argjilore homogjene.
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■ Argjila ka ndryshime të theksuara në lidhje me përmbajtjen e përbërësve të saj; 
veçanërisht i ndjeshëm është ky ndryshim, përsa i përket përmbajtjes së silicës dhe 
deri diku të aluminës.

■ Në përgjithësi argjilat e karrierës A-7, kanë module silicore të ulëta dhe për të 
prodhuar klinker standart me LSF, MS dhe MA të caktuar, do të kërkojnë përdorimin 
e shtesave relativisht të larta të materialit korrigjues silicor ( shtufit ranor ).

■ Kjo argjilë mund të përdoret si argjilë shtesë, ose e kombinuar me argjilën e 
Borizanës. Ky kombinim mund të ulë sipas nevojës së prodhimit, modulin silicor të 
lartë të argjilës së Borizanës.

■ Karriera e argjilës A-7, mund të shërbejë si karrierë ndihmëse ose sekondare, sipas 
kërkesës dhe nevojave të prodhimit që do të ketë kjo fabrikë.

Mostrat përfaqësuese të shtufit ranor të karrierës A-7, 11 mostra përfaqësuese, iu 
nënshtruan analizave të plota kimike, për të vlerësuar cilësinë e tyre si shtuf ranor që 
mund të përdoret si material korrigjues silicor në prodhimin e klinkerit të fabrikës 
Antea.
Rezultatet e analizave të plota kimike të mostrave përfaqësuese të karrierës A-7, janë 
paraqitur në pasqyrën e mëposhtme 4.19

Pasqyra 4.19 Analizat kimike të mostrave të shtufit ranor të karrierës A-7

Numri i 
mostrës

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O HK MS

Nr1 81,62 6,12 4,84 0,25 0,57 0,00 0,66 0,81 2,42 7,45

Nr2 72,87 9,29 6,73 0,68 2,72 0,00 0,92 0,96 5,04 4,55

Nr3 75.7 9.21 4.67 0.5 1.2 0 1.6 1.29 3.8 5.5

Nr4 76.7 10.33 3.65 0.38 0.95 0 2.2 1.31 3 5.5

Nr5 77.4 8.77 3.85 0.42 1.23 0 1.58 1.23 3.3 6.1

Nr6 74,74 10,13 6,35 0,31 1,01 0,00 1,17 0,49 4,46 4,54

Nr7 83.7 7.64 2.83 0.19 0.41 0 1.31 0.6 3.5 8

Nr8 75,76 10,19 4,02 0,23 0,79 0,00 1,59 0,83 4,31 5,33

Nr9 72,29 11,96 5,33 0,41 1,46 0,00 1,55 1,04 4,42 4,18

Nr10 77.3 11.16 4.32 0.27 0.39 0 1.02 0.55 3.3 5

Nr11 86.4 6.53 1.98 0.23 0.4 0.1 1.51 0.8 3.6 10

Mesatarja 77.7 9,21 4.41 0,35 1,01 0,00 1,37 0,90 3.1 6

Dev STD 4.44 1.83 1,40 0,14 0,67 0,02 0,42 0,29 0.9 1,81

Duke shqyrtuar të dhënat e mësipërme për shtufin ranor të karrierës A-7 arrijmë në
përfundimin se:

■ Shtufi ranor është një material mjaft homogjen me ndryshime të vogla dhe të 
parëndësishme të përbërjes të cilat nuk e ulin vlerën e materialit ndihmës. 
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■ Duke vlerësuar, rezultatet kimike të marra për këtë shtuf, mendojmë se mund të 
përdoret me sukses si material korrigjues silicor në përzjerjen e lëndëve të para për 
prodhimin e klinkerit të çimentos Antea

4.5.2 Skenarë të përgatitjes së përzjerjes së lëndëve të para mbi bazën e argjilës 
së karrierës A-7.
Nga 19 mostrat përfaqësuese të argjilës së karrierës A-7 u përgatit një mostër 
mesatare e cila u përdor si mostër përfaqësuese e argjilës së karrierës A-7. Po në këtë 
mënyrë u veprua për përgatitjën e  mostrës përfaqësuese të shtufit ranor të karrierës 
A-7. Për të vlerësuar mundësinë e përdorimit të argjilës dhe shtufit ranor të karrierës 
A-7, në përzjerjen e lëndëve për prodhimin e klinkerit standart në fabrikën e çimentos 
Antea, ne përgatitëm dy skenarë përzjerjesh. Në skenarin e parë (1) u përdor argjilë e 
karrierës A-7 me gur gëlqeror të Borizanës. Në skenarin e dytë (2) u përdor një 
përzjerje argjilore e të dy argjilave; argjilë e karrierës A-7 me argjilë Borizane ( në 
raportet 13.3:10 % ) dhe gur gëlqeror Borizane. Për të prodhuar në të dy rastet klinker 
standart u përllogaritën shtesat respektive korrigjuese të mineralit të hekurit, boksitit 
dhe shtufit ranor A-7. Këto skenarë u krahasuan me përzjerjen fillestare të përgatitur 
me argjilë dhe gur gëlqeror Borizane, me shtesat korrigjuese përkatëse për prodhimin 
e klinkerit standart sipas LSF, MS dhe MA të caktuar. Raportet e përzjerjes, të 
përzjerjes fillestare dhe e skenarëve 1 dhe 2 të përgatitur mbi bazën e argjilës A-7, 
paraqiten në pasqyrën e mëposhtme 4.20

Pasqyra 4.20  Skenarë të përgatijes, së përzjerjes së lëndëve të para mbi bazën e 
argjilës A-7

Përzjerja 
fillestare

Skenari 
1

Skenari 
2

Gur Gëlqeror Borizanë 71.9 77.84 75.29

Argjilë Borizanë 25.4 0 10

Argjilë Alfa 7 0 15.76 13.3

Mineral hekuri 0.91 0.84 0.82

Boksit 1.81 0 0

Shtuf ranor Alfa 7 0 5.56 0.59

Alkale ( % ) 0.56 0.77 0.76

LSF 98.00

MS 2.50

MA 1.35

Nga analiza e skenarëve të mësipërm, arrijmë në këto përfundime:

Prodhimi i klinkerit standart me LSF, MS dhe MA të caktuar, mund të arrihet, si në 
skenarin 1 ku përdoret vetëm argjilë e karrierës A-7, ashtu dhe në skenarin 2 ku 
përdoren të kombinuara argjila A-7 me atë të Borizanës.
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Për skenarin 1:

■   Kur në përzjerjen e lëndëve të para përdoret vetëm argjilë e karrierës A-7, është e 
detyrueshme të përdoret një sasi e konsiderueshme e shtesës së shtufit ranor A-7, në 
masën 5.56%.

■ Për të realizuar sasinë e nevojshme të fazës së lëngët në procesin e pjekjes së 
klinkerit, në përzjerjen e lëndëve të para, duhet përdorur dhe një sasi shkrirësi, 0.84% 
mineral hekuri. 

■ Argjila e karrierës A-7, ka sasi relativisht të mjaftueshme alumine (Al2O3), prandaj 
në përgjithësi nuk ka nevojë për shtesë korrigjuese boksiti 

Për skenarin 2:

■ Në përzjerjen e kombinuar të dy argjilave në raporte 13.3 : 10 %, mund të 
realizohet prodhimi i klinkerit standart, duke përdorur një sasi të ulët shtesë shtufi 
ranor A-7 ( 0.59%).

■ Meqënëse argjila e karrierës A-7 ka një MS të ulët, kjo mund të përdoret me sukses 
në përzjerje me argjilën e Borizanës, mbasi kjo ka MS të lartë.

4.6  MODELIMI  LABORATORIK I  PËRZJERJES SË LËNDËVE TË PARA
Për të provuar cilësinë e lëndëve të para argjilore dhe gëlqerore, të karrierave që do të 
furnizojnë fabrikën e çimentos Antea në Borizanë, ne përgatitëm në kushte 
laboratorike disa skenarë të përzjerjes së lëndëve të para, që do të furnizojnë këtë 
fabrikë. Njëkohësisht për të bërë krahasimin e këtyre skenarëve, ne përgatitëm dhe një 
përzjerje lëndësh të para, duke përdorur argjilë të fabrikës së çimentos Fushë-Krujë.
Qëllimi i këtij modelimi laboratorik, është për të përcaktuar në kushte laboratorike 
indeksin e pjekshmërisë ( IP ) dhe vartësinë e tij nga LSF e klinkerit të prodhuar.
Për këtë modelim laboratorik, ne përgatitëm katër skenarë përzjerjesh ( në gjëndje të 
thatë) me argjilë Borizane dhe një skeanar me argjilë të fabrikës së çimentos Fushë-
Krujë. Në të gjittha rastet, si lëndë e parë karbonatike, u përdor guri gëlqeror i 
Borizanës. Për secilin skenar përllogaritëm sasinë e shtesave korrektuese të 
nevojshme, me bazë mineral hekuri dhe boksit.
Përpara bluarjes, ne përcaktuam me analizë sitore, sasinë në % të kuarcit dhe të 
feldspatit që përmban çdo përzjerje, për të parë dhe ndikimin e tyre në indeksin e 
pjekshmërisë ( IP ) të klinkerit. Përzjerjet e përgatitura, u bluan në mulli laboratorik 
rrotullues deri në arritjen e imtësisë së nevojshme të miellit sipas standartit ( 10% 
mbetje mbi sitën 900 vr/cm2 ). Mjellrat e përgatitur sipas përzjerjeve, u poqën në furrë 
në kushte standarte me kushtet e prodhimit të tyre. Në klinkerat e përftuar u llogaritën 
LSF, MS, MA dhe përbërja e tyre mineralogjike ( C3S, C2S, C3A) dhe sasia e gëlqeres 
së lirë.
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Pasqyra 4.21 Modele laboratorike të përzjerjes së lëndëve të para

Përzjerje të lëndëve të 
para

BORIZANË FUSHË-
KRUJË

1 2 3 4 5
Gur Gëlqeror (%) 73.96 74.32 75.17 74.17 75.16

Argjilë Borizanë(%) 23.53 24.18 23.4 23.4 23.41

Mineral hekuri (%) 0.77 0.6 0.58 0.58 1.44

Boksit (%) 1,75 0.9 0.85 0.85 0

Koha e bluarjes (min) 9.3 9.3 9.3 9.3 10

Kuarc (%) 6.8 7 6.8 6.8 7.1

Feldspat (%) 3.5 3.6 3.5 3.5 5

KLINKER
LSF 91.74 91.38 93.93 95.54 94.89

MS 2.53 2.91 2.86 2.95 2.47
MA 1.31 1.33 1.43 1.34 1.01

C3S 54.89 55.88 61.42 66.62 64.05

C2S 21.36 21.95 14.54 12.75 13.11

C3A 6.63 6.07 6.62 5.9 4.26

CaO lirë 1.26 1.74 2.46 3.53 2.32

4.7  PËRMBAJTJA E METALEVE TË RËNDA NË KLINKER DHE NDIKIMI 
MJEDISOR
Në bazë të direktivës së komitetit Europian: 2000/76 EC, shtrohen kërkesa ekologjike 
rigoroze për përmbajtjen në klinker të metaleve të rëndë, si dhe për emisionet e CO në 
lidhje me përmbajtjen e KOT ( Karbon Organik Total) në përzjerjen e lëndëve të para. 
Përsa i përket përmbajtjes së metaleve të rënda në klinker, ne përcaktuam sasinë e 
këtyre metaleve, në klinkerat e pjekur në kushte të modelimit laboratorik, të 
pasqyruara në pasqyrën 4.21. 
Metodika e përgatitjes së skenarëve të këtyre klinkerave, kishte për qëllim prodhimin 
e tre klinkerave përfaqësues. Si lëndë e parë gëlqerore u përdor guri gëlqeror i gurores 
së Borizanës; ndërsa si lëndë e parë argjilore, u përdor sipas skenarëve argjilë e 
karrierës së Borizanës ( skenari 1 ), argjilë e karrierës A7 ( skenari 2 ) dhe argjilë e 
Fushë-Krujës ( skenari 3). Në të tre këto përzjerje, u shtuan sasitë respektive të 
shtesave korrigjuese, për të realizuar pjekjen normale të klinkerit. Me klinkerat e 
përgatitur me argjilë Borizane ( përzjerjet 1,2,3,4, pasqyra 4.21 ) u përgatit një klinker 
përfaqësues ( skenari 1). Me klinkerat e skenarëve 1,2 të përgatitur me argjilë të 
karrierës A-7  ( pasqyra 4.20 ) u përgatit një klinker mesatar ( skenari 2 ). Si skenar 3 
u përdor klinkeri i përftuar nga argjila e Fushë-Krujës, me gur gëlqeror të gurorës së 
Borizanës ( përzjerja 5, pasqyra 4.21 ). Klinkerat e të tre skenarëve të përgatitur ( 
1,2,3), iu nënshtruan analizave kimike për përcaktimin e metaleve të rëndë. Rezultatet 
e këtyre analizave, paraqiten në pasqyrën 4.22.
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Pasqyra 4.22 Përcaktimi i sasisë së metaleve të rënda në klinkerat e prodhuar.

Përzjerja e lëndëve të para në 
%

Skenarët

1 2 3

Gur Gëlqeror Borizanë 74.2 77.8 75.2

Argjilë Borizanë 23.3 0 0

Argjilë A 7 0 16.6 0

Argjilë Fushë-Krujë 0 0 23.4

Mineral hekuri 0.8 0.8 1.4

Boksit 1.7 0 0

Shtuf ranor 0 4.8 0

Cr total                (ppm) 166 110 118

Cr VI valent        (ppm) 20 12 18

Mn                       (ppm) 318 274 292

Hg                        (ppm) 0.05 0.03 0.02

Nga shqyrtimi i rezultateve të përftuara prej këtyre klinkerave dhe sipas kërkesave të 
komitetit Europian : 2000/76 EC rezulton që:

■ Sasia e metaleve të rënda që mbeten në klinkerin e pjekur, nuk përbën ndonjë 
problem shqetësues ekologjik, për përdorimin e këtyre çimentove në ndërtim; 
përjashtim bën përmbajtja pak e lartë e Cr VI valent, i cili i tejkalon kërkesat e 
komitetit Europian.

■ Nga analizat/sondazhe të kryera në lëndët e para dhe ndihmëse, për përmbajtjen e 
kromit, rezulton që sasia kryesore e tij vjen nga argjila. Por ndotësi i fuqishëm për 
kromin, është minerali i hekurit i cili përmban nga 300-3000 p.p.m Cr.

4.8  KONTROLLI I LËNDËVE TË PARA
Meqënëse përmbajtja e kromit dhe manganit është relativisht e lartë në klinker, ne 
menduam të analizojmë përmbajtjen e të gjitha metaleve të rëndë dhe të 
komponentëve volatile që ndotin mjedisin në të dy lëndët e para bazë të kësaj fabrike: 
argjilë e karrierës së Borizanës dhe gurin gëlqeror të gurores së Borizanës. Për të dy 
këto lëndë të para u përgatitën mostra përfaqësuese mesatare dhe iu nënshtruan 
analizave të plota kimike si për përmbajtjen e metaleve të rënda ashtu dhe për 
komponentët volatile ndotës të mjedisit. 
Rezultatet e përftuara nga këto analiza paraqiten në pasqyrën e mëposhtme 4.23
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Pasqyra 4.23 Përmbajtja e metaleve të rënda dhe e komponentëve volatile në dy 
lëndët e para bazë.

Argjilë 
Borizane

Gur 
Gëlqeror 
Borizane

Cr (ppm) 374 6

Mn (ppm) 657 34

Co (ppm) 29 6

Cu (ppm) 23 9

Zn (ppm) 68 18

Pb (ppm) <18 <18

Cd (ppm) <1 1

Hg (ppm) 0.05 0.012

KOT (%) 0.28 0.06

Duke shqyrtuar të dy këto seri analizash, për argjilën dhe gurin gëlqeror, arrijmë në 
këto përfundime. 

■ Ndotësi më i fuqishëm në përzjerjen e lëndëve të para, që futen në furrë, është 
komponenti argjilor, i cili përmban pjesën kryesore të këtyre metaleve të rëndë dhe të 
produkteve volatile që ndotin mjedisin.  

■ Sasia relativisht e lartë e kromit në argjilë është një nga arsyet e përmbajtjes së lartë 
të kromit në klinker. Ulja e sasisë së kromit në klinker, mund të arrihet duke 
kombinuar përdorimin e përbashkët të argjilës së karrierës së Borizanës, me argjilën e
karrierës A-7, sepse kjo argjilë përmban sasira të vogla kromi.

■  Sasia relativisht e lartë e manganit në komponentin argjilor nuk ka ndonjë ndikim 
të ndjeshëm në furrë; sasia e tij në klinker përgjysmohet dhe në këto vlera pothuajse 
nuk ndikon teknologjikisht në pjekjen e klinkerit dhe në formimin e unazave dhe cipës
mbrojtëse të furrës.

■  Përmbajtja e zhivës në lëndët e para, është e ulët: 0.05 ppm në komponentin 
argjilor dhe 0.012 ppm në komponentin gëlqeror. Në këto kushte emisionet përkatëse 
gjatë pjekjes së klinkerit, pritet të jenë nën kufirin limit Europian 0.05 ppm; prandaj 
nuk do të përbëjë ndonjë problem për mjedisin.

■  Përmbajtja e KOT ( Karboni Organiik Total ) është e ulët në të dy komponentët, si 
në argjilë ( 0.28%) ashtu dhe në gur gëlqeror ( 0.06%). Për këtë arsye, emetimet e CO 
( monoksidit të karbonit ) me origjinë nga komponentët e mësipërm nuk pritet të 
shkaktojnë probleme.
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4.8.1 Problemi i lëndëve volatile në furrë.
Kjo lidhet me përmbajtjen e alkaleve, squfurit dhe klorit, që pjesërisht avullojnë dhe 
qarkullojnë me gazet e furrës, dhe pjesërisht kondensojnë si në furrë, duke formuar 
unaza, ashtu dhe në parangrohës, duke depozituar material të kondensuar.
Kështu, volatiliteti mund të jetë përgjegjës për formimin e:

■  Bllokimeve të parangrohësit dhe parakalcinatorit
■  Unazë në furrë, në hyrje, mbas zonës së zjarrit dhe në kalcinim
■  Unazë skorjesh ( të hirit të qymyrit )
■  Unazë klinkeri/ Snowman.

Si rezultat i formimit të unazave, apo materialeve të kondensuara, bllokohet rrjedhja 
normale e materialit të ngurtë dhe lëvizja e gazeve, duke prishur regjimin normal të 
furrës dhe duke ulur rendimentin e saj. Të gjitha këto krijojnë:

- Rritjen e konsumit  të nxehtësisë
- Uljen e  prodhimit të klinkerit
- Bllokime të furrës dhe cikloneve, që çon në ndalesa të shpeshta
                        
Për të verifikuar sasitë e lëndëve volatile që futen në furrë me lëndet e para, ne 
përgatitëm një përzjerje të mesatarizuar mjelli të thatë dhe përcaktuam në të sasinë e 
Cl-, SO3, K2O dhe Na2O. Këto rezultate, i ballafaquam me limitet tipike të hyrjes të 
lejueshëm të elementeve qarkullues. Rezultatet e matura si dhe limitet e hyrjes së 
elementëve qarkullues paraqiten në pasqyrën 4.24

Pasqyra 4.24  Përmbajtja e elementëve volatile dhe limitet e hyrjes

Limitet e hyrjes së  elementëve qarkullues 
%

Elementët qarkullues në 
përzjerjen e  lëndëve të 

para, %

Cl
<0.02% Rast Normal, pa probleme

0.004
>0.05%

Bllokime të rënda, 
probleme

SO3

<0.5% Rast Normal, pa probleme
0.26

>1.25%
Bllokime të rënda, 

probleme

K2O
<1.0% Rast Normal, pa probleme

0.52
>1.5%

Bllokime të rënda, 
probleme

Na2O
Ka avullueshmëri të ulët, 

nuk shkakton shumë 
probleme

0.21

Sikurse shihet nga pasqyra e mësipërme, matjet e elementeve volatile ( qarkulluese) 
në përzjerjen e lëndëve të para, treguan se janë mjaft nën vlerat kritike të shfaqjes së 
problemeve.
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Për të verifikuar vërtetësinë e këtij pohimi, kriteri më i rëndësishëm është kriteri i 
squfurit të avulluar komplet, që është raporti molar midis squfurit dhe alkaleve, 
korrigjuar nga klori.                      
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Normalisht lejohet 0.8-1.2. 
Duke llogaritur këtë kriter në përzjerjen e lëndëve të para, rezulton :
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Ky kriter në përzjerjen e lëndëve të para, është mjaft më i ulët nga limiti i lejueshëm 
1.2. Kjo tregon se lënda e parë, që do të përdoret në këtë fabrikë nuk do të jetë 
problem për skemën e qarkullimit të lëndëve volatile në furrë. Por me përdorimin e 
qymyreve dhe të koksit, këto vlera do të ndryshojnë shumë; sepse ndotësi më i 
fuqishëm me squfur dhe lëndë volatile qarkulluese, është lënda djegëse. Sipas raportit 
të kriterit të squfurit ( MSO3), kjo lëndë e parë lejon përdorimin e qymyreve dhe 
kokseve me përmbajtje deri 5.3 % squfur. Kur përdorimi i squfurit në lëndën djegëse, 
kalon mbi këtë sasi, atëherë do të shfaqen probleme në furrë; si formimi i 
formacioneve në hyrje të furrës ( unaza) dhe në pjesën e poshtme të parangohësit (
grumbullime ). 
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PËRFUNDIME

GURI GËLQEROR

■ Nga studimi i mostrave të marra nga shpimet në thellësi dhe sipas profilit të gurores 
së Borizanës, rezulton që guri gëlqeror i kësaj gurore, kënaq kërkesat e fabrikës në 
sasi dhe në cilësi.

■Guri gëlqeror i kësaj gurore është material mjaft homogjen, mjaft i pastër, me 
përmbajtje CaCO3 mbi 95 % dhe është plotësisht i përshtatshëm për prodhimin e 
klinkerit të çimentos portland.

ARGJILA E BORIZANËS

■  Nga analizat kimike të mostrave të marra në thellësi dhe sipas profilit të karrierës 
së Borizanës, rezulton një material homogjen, me rezerva industriale të mjaftueshme, 
si lëndë e parë argjilore për prodhimin e çimentos portland.

■ Përmbajtja e kuarcit dhe feldspatit në argjilën e Borizanës është më e ulët se e 
argjilave të Fushë-Krujës dhe të Patrës, por përmasat e kokrrizave të kuarcit janë më 
të mëdha në argjilën e Borizanës, kjo argjilë do të kërkojë një bluarje më të lartë  që të 
piqet më lehtë.

■  Argjila e Borizanës ka MS të lartë ( 4.32 ) ; për pjekjen normale të klinkerit me 
këtë argjilë, do te jetë e nevojshme përdorimi i shtesave korrigjuese shkrire si mineral 
hekuri dhe boksit. 

ARGJILA MILLIS

■  Janë argjila të përshtatshme për prodhim klinkeri dhe kanë MS të ulët 2.27 nga 
4.32 që është MS i argjilës së Borizanës

■  Këto argjila përmbajnë një sasi të lartë shkriresish ( Al2O3 dhe Fe2O3) dhe janë më 
të përshtatshme për të krijuar lehtë fazën e lëngët në procesin e klinkerizimit. Prandaj 
kjo argjilë mund të përdoret si shtesë e kombinuar me argjilën e Borizanës, për të ulur 
MS të saj.

ARGJILA E FUSHË-KRUJËS

■  Argjila e karrierës së Fushë-Krujës, është një lëndë e parë alternative, në distancë të 
afërt me Fabrikën ANTEA dhe mund të përdoret direkt si lëndë e parë në këtë fabrikë.

■  Argjila e Fushë-Krujës, mund të përdoret dhe e kombinuar me argjilën e Borizanës, 
për të përmirësuar MS të saj dhe për të ulur, ose për të eliminuar sasinë korrigjuese të 
boksitit.

■  Argjila e Fushë-Krujës, mund të shërbejë për prodhimin e çimentove të markave të 
larta. Në këtë rast do të nevojitet një sasi gjithmonë e më e lartë e mineralit të hekurit, 
në mënyrë që të realizojë në klinker, sasinë e nevojshme të fazës së shkrirë.
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ARGJILA E KARRIERËS A-7

■Argjila e karrierës A-7, është një material johomogjen dhe kërkon një punë 
suplementare seleksionuese që të arrijë në një masë argjilore që të arrijë në një masë 
argjilore homogjene.

■  Kjo argjilë, mund të përdoret si argjilë shtesë, sipas nevojave të prodhimit, për të 
ulur MS të lartë të argjilës së Borizanës. Kjo argjilë mund të shërbejë si argjilë 
ndihmëse ose sekondare, sipas kërkesës dhe nevojave të prodhimit që ka kjo fabrikë.

SHTESAT KORRIGJUESE

 Shtufi ranor i karrierës A-7

■  Shtufi ranor i kësaj karriere, është një material mjaft homogjen, në distancë të afërt 
me fabrikën dhe me përmbajtje të lartë silicore.

■ Ky shtuf mund të përdoret me sukses si lëndë shtesë korrigjuese, në përzjerjen e 
lëndëve të para, për prodhimin e klinkerave të çimentos ANTEA; sidomos për të 
prodhuar çimento me termicitet të ulët, për tamponimin e puseve të naftës.

 Boksiti i Malit të Zi

■ Boksiti i Malit të Zi, është një mineral homogjen me përmbajtje të lartë Al2O3, në 
masën 45-70%; ky mund të përdoret me sukses si lëndë ndihmëse korrigjuese për 
prodhimin e klinkerave standart

■  Boksiti, mund të përdorët, në sasi më të madhe për prodhimin e çimentove 
antisulfate.

 Minerali i hekurit

■ Përdoret për shtëse korrigjuese për prodhimin e të gjitha llojeve të klinkerave, sepse 
rrit sasinë e fazës së lëngët, gjatë pjekjes së klinkerit, duke ulur konsumin termik. 

■ Si mineral hekuri mjaft i përshtatshëm mund të përdoren mbeturinat e skorjeve të 
përftuara nga djegia e piritës në Laç. Këto skorje të përbëra prej oksidesh hekuri, 
përmbajnë një sasi të madhe Fe2O3 ( oksid ferror ), i cili ndikon shumë në uljen e 
temperaturës së shfaqjes së fazës së lëngët në klinker.

METALET E RËNDA DHE KOMPONENTËT VOLATILE

■  Argjila është komponenti ndotës potencial i klinkerit me metale të rënda dhe 
produkte volatile, që ndotin mjedisin.

■  Sasia e metaleve të rënda që mbeten në klinker, nuk përbën ndonjë problem 
shqetësues ekologjik; përjashtim bën përmbajtja pak e lartë e Cr VI valent, dhe e 
manganit. Ulja e përmbajtjes së këtyre metaleve, mund të arrihet me përdorimin e 
kombinuar të argjilës së Borizanës, me argjilën e karrierës A-7, e cila përmban pak 
nga këta elemente.
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PROBLEMI I LËNDËVE VOLATILE QARKULLUESE

■  Lëndët e para që do të përdorë kjo fabrikë, nuk do të shkaktojnë probleme në 
skemën e qarkullimit në furrë, sepse përmbajtja e këtyre lëndëve ( SO3, K2O, Na2O, 
Cl ), është e ulët dhe e llogaritur me kriterin e squfurit ( si MSO3), kjo rezulton e ulët, 
0.37 nga 1.2 që është limiti maksimal i lejueshëm.

■  Kjo përzjerje lëndësh të para, do të lejojë përdorimin e qymyreve ose kokseve me 
përmbajtje deri 5.3% squfur. Kalimi mbi këtë sasi të squfurit, do të krijojë probleme 
në furrë dhe në parangrohës.
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