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PËRMBLEDHJE

Në punim analizohet procesi teknologjik në 

varësi nga përqindja e plumbit (Pb) në aglome-

rat dhe raporti teorik e real i prodhimit të 

plumbit teknik dhe skorjes. Të dhënat e paraqi-

tura mbështeten në punën e furrës shahte dhe 

janë rezultat i studimit teorik e eksperimental për 

sasinë e skorjes dhe përqindjes së plumbit (Pb) 

në skorje. Gjatë analizës së procesit teknologjik të 

prodhimit të plumbit është kërkuar rritja e sasisë 

së plumbit teknik të prodhuar si dhe zvogëlimi 

i sasisë së tij në skorie. Nëpërmjet sasisë së sko-

ries dhe plumbit teknik të prodhu ar është synuar 

të optimizohet për qindja e plumbit në ngarkesë 

si dhe e parametrave të procesit teknologjik me 

qëndrueshmëri ekonomike dhe mjedisore. Gjatë 

llogaritjeve identifikohen për qin djet optimale 

të plumbit në aglomerat i cili hyn në procesin e 

shkrirjes reduktuese në fu rrat shahte në Trepçë. 

Kjo sasi e plumbit në aglomerat mundëson rritjen 

e kapaciteteve teknologjike.

Fjalët kyçe: Plumbi, ngarkesa, skoria, furrat 

shahte, optimizimi, procesi teknologjik.

ABSTRACT

The paper analyzes technologic process de-

pending on percentage of lead (Pb) in agglomer-

ate and theoretical and real proportion of produc-

tion of technical lead and slag. Data presented 

rely on the work of Water-Jacket furnace, and 

they emerge as a result of theoretical and experi-

mental studying about the amount of the slag and 

the percentage of lead in the slag. During the tech-

nological process analyses of lead production we 

researched to increase the technical lead amount 

produced and the reduction of the lead amount in 

the slag. Through the amount of slag and the tech-

nical lead produced we aimed to optimize the lead 

percentage in a load as well as the parameters of 

the technological process with an economical and 

environmental stability. During the calculations 

we identified the optimal percentage of the lead 

(Pb) in agglomerate which enters in the process of 

reductive melting in the Water-Jacket furnaces in 

“Trepçë”, which amount of the lead is the cause to 

increase technological capacities.

Key words: Lead, load, slag, Water-Jacket fur-

nace, optimum, technological process.

1. HYRJE

Menaxhimi i sasisë së plumbit teknik, sasisë 

së skories dhe humbjeve të plumbit me skorie në 

shkri rjet reduktive në furrat shahte është kom-

pleks dhe i rëndësishëm në procesin teknologjik 
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të përfitimit të plumbit. Në pjesën e poshtme të 

furrës (pusin) kemi materialin e shkrirë i cili për-

bëhet nga plumbi teknik dhe skoria, ku shtresimi 

dhe ndarja e tyre bëhet sipas peshës specifike. Për-

bërja e plumbit teknik, skories dhe humbjeve të 

plumbit me skorie është komplekse dhe varet nga 

shumë faktorë. Menaxhimi i sasisë së skories dhe 

humbjeve të plumbit me skorie është objekt stu-

dimi në këtë punim i cili i referohet parame trave 

të procesit teknologjik të shkrirjes. Parametrat të 

cilët ndikojnë në humbjet e plumbit me skorie 

janë: bilanci i ngarkesës, temperatura e ngarkesës, 

lartësia dhe përbërja e ngarkesës e cila dozohet në 

furrë për shkri rje. Analizat e procesit të shkrirjes së 

ngarkesës dhe produkteve të shkrirjes gjatë përfi-

timit të plumbit bëhen për të arritur efekte tekniko-

tek nologjike dhe ekonomike. 

2. MENAXHIMI I PËRFITIMIT TË PLUMBIT TEKNIK

Kapaciteti i furrës është i kufizuar nga shumë 

faktorë dhe deri sot kësaj fushe nuk i është kush-

tuar kuj des i duhur. Kohët e fundit është bërë ob-

jekt studimi i institucioneve shkencore dhe kom-

panive prodhuese për rritjen e produktivitetit [1].

Llogaritja e kapacitetit të furrës bëhet me mo-

delin matematikor të mëposhtëm për sasi të ndry-

shme të plumbit në aglomerat [5].  
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Alternativa II, llogaritja e përfitimit të plum bit 

teknik kur aglomerati përmban 48%Pb
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Alternativa III, llogaritja e përfitimit të plum-

bit teknik kur aglomerati përmban 50%Pb
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Alternativa IV llogaritja e përfitimit të plum bit 

teknik kur aglomerati përmban 51%Pb
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Madhësitë e fituara gjatë llogaritjeve nga Alter-

nativa I-IV paraqiten në tabelën 1 dhe figurën 1.

3. MENAXHIMI I SASISË SË SKORIES

Menaxhimi i sasisë së skories në procesin e 

përfitimit të plumbit teknik bëhet me punimin 

e bilancit material të përbërjes së ngarkesës për 

shkrirje reduktive dhe zgjidhjet konstruktive në 

hapësirën punuese në furrat shahte me qëllim të 

qëndrueshmërisë ekonomike dhe mjedisore të 

procesit. Llogaritja e sasisë së skories bëhet sipas 

barazimit [3].

 Gskorie = Gngarkesë – GPbteknik – Gpluhur

Gngarkesë - Sasia e ngarkesës e dozuar në furrën për 

shkrirje e matur në repart

GPbteknik - Sasia plumbit teknik të prodhuar në va rësi 
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të përqindjes së plumbit në aglomerat

Gpluhur - Sasia e pluhurave që dalin në atmosferë në 

varësi nga lartësia e ngarkesës për shkrirje

Alternativa I llogaritja e sasisë së skories kur 

aglomerati përmban 43.6%Pb.
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përbëhet nga: 
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Alternativa II llogaritja e sasisë së skories kur 

aglomerati përmban 48%Pb.
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Alternativa III llogaritja e sasisë së skories kur 

aglomerati përmban 50%Pb.
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Alternativa IV llogaritja e sasisë së skories kur 

aglomerati përmban 51%Pb.
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Madhësitë e llogaritura për sasinë e skories në 

varësi nga përmbajtja e plumbit në aglome rat, al-

ternativa I-IV, paraqiten në tabelën 2 dhe fig.  2.

4. MENAXHIMI I PLUMBIT NË SKORIE

Sasia e humbjeve të plumbit me skorie varet 

nga shumë faktorë si përqindja e plumbit në aglo-

merat, sasia e gazrave gjatë procesit teknologjik 

Aktet e Takimit Vjetor, Vëll. II, Nr. 2

Përqindja e plumbit 

në aglomerat (%) 

Sasia e plumbit 

teknik tPb/24h 

43 227.01 

48 235.30 

50 230.20 

51 229.06 

 Tabela 1. Paraqitja e përfitimit të plumbit 
teknik në funksion të përbërjes së plumbit në 

aglomerat me fushë veprimi (43.6-51)% Pb

Fig. 1. Përqindja e plumbit në aglomerat 
dhe ndikimi në përfitimin e plumbit teknik

 

Përqindja e 

plumbit në 

aglomerat 

Sasia e 

ngarkesës t/24h 

Sasia e plumbit 

teknik t/24h 

Sasia e 

skories t/24h 

43.6 639.44 227.01 361.28 

48.0 639.44 235.30 352.99 

50.0 639.44 230.20 358.09 

51.0 639.44 229.06 359.03 

 Tabela 2. Paraqitja e sasisë së skories në funksion 

të sasisë së ngarkesës dhe përqindjes së plumbit 
në aglomerat

Fig. 2. Përqindja e plumbit në 

aglomerat dhe ndikimi i tij në sasinë 
e skories



124

A. HAXHIAJ, M. RIZAJ, D. ELEZI

www.alb-shkenca.org

të shkrirjes reduktive të ngarkesës dhe hapësira 

punuese e furrës e cila si produkt jep plumbin 

teknik dhe skorien.

Sasia e oksidit të plumbit në skorie mund të 

llogaritet sipas modelit matematikor.

G
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h
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 - është sasia e skories,

0,236% - përbërja e oksidit të plumbit në skorie 

[6].

Alternativa I sasia e oksidit të plumbit në sko-

rie kur aglomerati përmban 43.6%(Pb)
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Alternativa III sasia e oksidit të plumbit në 

skorie kur aglomerati përmban 50%Pb
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Alternativa IV sasia e oksidit të plumbit në 

skorie kur aglomerati përmban 51%Pb
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Sasia e sulfatit të plumbit në skorie mund të 

llogaritet sipas barazimeve të shumta dhe është 

pozicion me rëndësi në strukturën e menaxhi mit 

të humbjeve të plumbit në skorje. Madhësitë e 

llogaritura për sasinë e oksidit të plumbit në skorie 

në varësi nga përmbajtja e plumbit në aglomerat, 

alternativa I-IV (mena xhi mi i plumbit në skorie), 

paraqiten në tab. 3 dhe fig. 3.

PËRFUNDIMI

Mbështetur në llogaritjet e bëra mund të kon-

statohet se të gjitha pozicionet e bilancit të plumbit 

teknik, skories dhe humbjeve të plumbit në skorie 

kanë vlerë të madhe në procesin e shkrirjes reduk-

tive në furrat shahte. 

Për të pasur humbje minimale të Pb në skorie 

duhet që krahas mbajtjes se disa parametrave 

në vlerat e përcaktuara më parë (si temperatura 

e skories, përmbajtja e Cu në ngarkesë, zbrazja e 

furrës të jetë e vazhduar), parametri i për mbajtjes 

së Pb në aglomerat duhet të jetë në kufijtë 43.6-

48%. Ky konstatim është analizuar në mënyrë 

analitike dhe grafike.

Rezultatet e fituara për humbjen e plumbit me 

skorie me vlerat prej 0.833-0.852 t/24h, para qesin 

madhësi të cilat shprehen për rëndësinë e sasisë 

së plumbit në aglomerat e cila për arritjen e efek-

teve ekonomike duhet të jetë në kufijtë 43.6-48%. 

Pjesa tjetër e plumbit në skorie (nga gjithsej 1,6% 

Pb) është e lidhur si PbSO
4
 dhe si plumb metalik 

(Pb).

Përqindja e 

plumbit në 

aglomerat 

Sasia e 

ngarkesës 

t/24h  

Sasia e skories 

t/24h 

Sasia e oksidit të 

plumbit në skorie 

t/24h 

43.6 639.44 361.28 0.852 

48.0 639.44 352.99 0.833 

50.0 639.44 358.09 0.845 

51.0 639.44 359.03 0.847 

Tabela 3. Sasia së oksidit të plumbit në skorje në 
varësi të përqindjes së plumbit në aglomerat dhe 

sasisë së skorjes

Fig. 3. Përqindja e plumbit 
në aglomerat dhe ndikimi 
i tij në sasinë e oksidit të 

plumbit në skorie
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