Proçesi i filtrimit të birrës është një nga proçeset kryesore në prodhimin e birrës. Gjatë filtrimit duhet të
largohen përbërsit e turbullisë të cilët janë me natyra të ndryshme si biologjike, koloidale, mekanike etj, me
qëllim për të marrë një birrë sa më të kthjellët. Një filtrim i mirë ka të bëjë jo vetëm me përftimin e një
birre të filtruar mirë por dhe me një kosto optimale. Për të marrë një birrë sa më cilësore shtohen në të
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adsorbentë të ndryshëm. Gjatë shtimit të adsorbentëve në birrë mund të ndryshojë dhe turbullia totale para
filtrimit ose pas tij. Në këtë rast duhet të merren masa për korrektimin e mënyrës së filtrimit. Filtrimi i
birrës me kieselguhr është filtrimi më i përhapur në ditët e sotme. Ai ka disa përparësi si vëllime të madha
shtresë filtruese do të japi dhe cilësi të ndryshme të filtrimit në varësi të kërkesave që lindin. Shtresa
filtruese ka rolin kryesor në filtrimin e birrës kështu që ka një rëndësi të madhe kombinimi i duhur dhe
trashësia e saj. Përveç qëllimit kryesor që kanë adsorbentët e përdorur në birrë janë matur dhe parametra të
tjerë të birrës për të konstatuar ndonjë efekt anësor.

Fjale kyçe: Adsorbentë, turbulli, shtrese filtruese, kieselguhr

Abstract
Beer filtration process is one of the main processes in the manufacture of beer. During filtration turbidity
compounds should be left which are different in nature as biological, colloidal, mechnichal, ect in order to
get clear beer. A good filtering applies not only to a better filtered beer but with an optimal cost. Different
adsorbents may be added to get a more quality beer. Whale adding adsorbents into beer, total turbidity may
be changed before or after its filtration. In this case, should be taken measures to correct the maner of
filtration. Kieselguhr beer filtration is the most widespread one nowdays. It has several advantages as large
volume of filtered beer, clear one ect. Combining different kieselguhr in various reports filtering layer
texture will give different depending on the requirements that arise. Filter layer has a main role in beer
filtering. So, it has a great importance the proper combination and it thickness. Besides the main goal that
the adsorbents used into beer, other parameters are measured to notice any side effect.
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të birrës së filtruar, birrë të kthjellët etj. Kombinimi i kieselguhrëve të ndryshëm në raporte të ndryshëm në
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PARATHENIE

Industria e prodhimit të birrës në Shqipëri është një industri relativisht e re. Kjo
industri është e interesuar në rritjen e mëtejshme të cilësisë së produktit me kosto sa
më optimale. Unë kam eksperiencë mbi 10 vjet në prodhimin e birrës pranë
kompanisë Stefani & Co, gjë e cila më ka motivuar për një njohje më të thellë të
proçeseve teknollogjike. Për këtë arsye punimin e masterit dhe këtë disertacion ia
kam kushtuar proçesit të filtrimit të birrës. Filtrimi i birrës është një nga proçeset më
të rëndësishme në prodhimin e saj. Gjatë maturimit, filtrimit, birrës mund ti shtohen
adsorbentë të ndryshëm për përmirësimin e parametrave të saj. Në këtë punim janë
studiuar disa nga adsorbentët kryesore që përdoren në birrë me qëllim marrjen e një
informacioni më të plotë për të gjithë efektet primare dhe sekondare te tyre. Për
matjet e kryera jane përdorur aparatura të ndryshme: Turbidimetër, Gas kromatograf
me dedektor FID, Spektrofotometër UV-VIS duke marrë një informacion të gjerë në
lidhje me këto adsorbentë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar përdorimit të
kieselguhrit, duke qënë se është adsorbenti që përdoret në filtrimin e birrës.
Në kapitullin e parë jepet informacion mbi lëndën e parë në prodhimin e birrës dhe
përshkruhet përbërja e birrës.
Në kapitullin e dytë janë trajtuar shkurt, përbërja fiziko-kimike e turbullisë dhe
komponentët përbërës kryesore të saj, origjina dhe mekanizmat e formimit gjatë
proçesit të prodhimit të birrës.
Në kapitullin e tretë janë përshkruar adsorbentët e përdorur në birrë (kieselguhri,
silikaxheli, karboni aktiv).
Në kapitullin e katërt “Filtrimi i birrës” janë trajtuar llojet e ndryshme të filtrave të
përdorur në industrinë e prodhimit të birrës.
Ky punim krahas përshkrimit të shpejtë të përmbajtjes, vlen të theksohet për
paraqitjen në formë mjaft të përmbledhur. Ky disertacion ka fillimin, shtjellimin dhe
përfundimin e vet, si dhe protagonisten ( birrën) dhënë nëpërmjet këndvështrimit tim.
AUTORI
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Hyrje

Proçesi i filtrimit është një nga proçeset kryesore në prodhimin e birrës. Gjatë filtrimit
duhet të largohen përbërësit e turbullisë të cilët janë me natyra të ndryshme si
biologjike, koloidale, mekanike etj, me qëllim që të merret një birrë sa më e kthjellët
por dhe me kosto optimale. Për të përfituar një birrë sa më cilësore bëhet trajtimi me
adsorbentë të ndryshëm sipas nevojave të kërkuara. Gjatë shtimit të adsorbentëve në
birrë mund të ndryshojë dhe turbullia totale para filtrimit ose pas tij. Në këtë rast
duhet të merren masa për korrektimin e mënyrës së filtrimit. Për filtrimin e birrës ka
mënyra të shumta që nga më të vjetrat e deri te më modernet. Filtrimi i birrës me
kieselguhr është filtrimi më i përhapur në ditët e sotme. Ai ka disa përparësi sepse
përpunon vëllime të mëdha të birrës së filtruar, jep birrë të kthjellët etj. Duke qënë se
ka disa lloj kieselguhrësh, përsa i përket granulometrisë dhe stukturës së brendëshme
poroze, ka mundësi për kombinimin e tyre. Kombinimi i kieselguhrëve të ndryshëm
në raporte të ndryshëm në shtresë filtruese do të japë cilësi të ndryshme të filtrimit në
varësi të kërkesave që lindin. Shtresa filtruese ka rolin kryesor në filtrimin e birrës
kështu që ka një rëndësi të madhe kombinimi i duhur dhe trashësia e saj. Rol të
rëndësishëm luan dhe dozimi i kieselguhrit në mënyrë të vazhdueshme gjatë filtrimit
të birrës. Në këtë rast nga kombinimi i kieselguhrëve mes tyre dhe sasia e dozimit do
merret një filtrim optimal. Përveç qëllimit kryesor që kanë adsorbentët e përdorur në
birrë janë matur dhe parametra të tjerë të birrës për të konstatuar ndonjë efekt anësor
të pranueshëm ose jo.
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PJESA TEORIKE
HISTORIK I SHKURTËR I PRODHIMIT DHE PËRDORIMIT TË BIRRËS
Birra është një nga pijet më të vjetra që njerëzit kanë prodhuar, që daton të paktën
pesëmijë vjet përpara e regjistruar në historinë e shkruar të Egjiptit të vjetër dhe
Mesopotamisë. Si drithërat dhe pothuajse çdo frut që përmban sheqerna të caktuara
mund t'i nënshtrohet fermentimit spontan për shkak të majave të egra në ajër, prandaj
është e mundur që birra si pije, të jetë zhvilluar e pavarur në të gjithë botën pasi një
fis ose kulturë të kishte drithëra të zbutura. Testet kimike të kavanozave qeramike të
lashta tregojnë se birra është prodhuar rreth 7.000 vjet më parë atje ku sot është Irani.
Në Mesopotami, dëshmia më e vjetër e birrës mendohet të jetë një shkrim sumer
6000-vjeçar në pllaka balte që tregojnë se pirja ishte një dukuri mjaft e respektuar,
dhe se shumica e konsumatorëve mund të ishin femra.
Birra ishte pjesë e dietës së përditshme të faraonëve egjiptianë. Roli i birrës në
shoqërinë egjiptiane ka qenë shumë më i gjerë se vetëm një pije. Shpesh, birra ishte
detyrim për të trajtuar sëmundje të ndryshme. Birra është konsideruar si dhurata më e
përshtatëshme për t'u dhënë faraonëve egjiptianë, dhe kjo është ofruar edhe si një
sakrificë për zotat.
Pirja e birrës u rrit shumë gjatë përhapjes së krishtërimit në Europë. Kjo ishte
kryesisht për shkak të rolit që kishin murgjit në prodhimin e birrës. Manastiret ishin të
parat që krijuan birrën për tregti.
Përdorimi i lupolove në birrë është shkruar në 822 nga një abat i Karolingëve. Birra e
aromatizuar me lupolo ka qenë njohur të paktën që nga shekulli i 9-të. Birra me
përmbajtje të lupolos u përsos në qytetet mesjetare të Bohemisë në Republikën Çeke
në shekullin e 13-të. Qytetet gjermane u bënë pionere të një shkalle të re të tregtimit të
birrës me fuçi me madhësi të standardizuar të lejuara për eksport në shkallë të gjerë.
Pas përmirësimeve të rëndësishme në efikasitetin e motorit me avull në 1765,
industrializimi i birrës u bë një realitet. Risi të mëtejshme në procesin e prodhimit të
birrës ishin përdorimi i termometrit më 1760 dhe hidrometrit më 1770, e cila i lejoi
prodhuesit e birrës të rrisin efikasitetin dhe kujdesin.
Zbulimi më 1857 rolit të majasë në proçesin e fermentimit nga Louis Pasteur dha
metodat e prodhimit të birrës për të parandaluar problemet e birrës nga
mikroorganizmat e padëshirueshme.
Sot, industria e prodhimit të birrës është një biznes i madh global, i përbërë nga disa
kompani shumëkombëshe, dhe mijëra prodhues të vegjël. Zhvillimet në rritje, të
marketingut, të anijeve transkontinentale dhe tregtisë kanë rezultuar në një treg
ndërkombëtar, ku konsumatori ka qindra zgjedhje midis llojeve të ndryshme të birrës.
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KAPITULLI 1
1.1 LLOJET E BIRRËS
Lëndët e para për prodhimin e birrës janë maltoja, uji, humulus-lupulus dhe majaja.
Maltoja është lënda kryesore për prodhimin e birrës. Humulus-lupulus është lëndë e
parë që i jep hidhtësinë birrës. Uji është përbërësi me sasi më të madhe në birrë dhe
përbërja kimike e tij ndikon në shije dhe në proçeset e tjera kimike. Majaja shërben
për fermentimin e mushtit dhe kthimin e tij në birrë.
Llojet e birrave përcaktohen nga lloji i lëndës së parë që përdoret.(John Wiley
et.al.2001). Në bazë të llojit të maltos birrat i klasifikojmë në tre grupe kryesore.
Birrat me ngjyrë të çelët (bjonde) me ngjyrë 6.5-11 EBC, të cilat përgatiten nga
maltoja me ngjyrë të çelët që tretet lehtë, dhe ujë me përmbajtje të ulët kripërash.
Birra gjysëm të errëta me ngjyrë 24-31 EBC, të cilat prodhohen me malto të errët dhe
ujë me fortësi të lartë. Birra të errëta me ngjyrë 31-95 EBC e cila përgatitet me malto
të errët duke shtuar dhe malto të pjekur. Uji që përdoret për prodhimin e kësaj birre ka
përmbajtje të lartë karbonatesh por jo kripëra të tjera (Eckhardt, Fred 1993).
1.2 PËRBËRJA E BIRRËS
Përbërja mesatare e birrës së gatëshme është si vijon


Ujë 90-92%



Alkool etilik 3.5-5.6%



Gaz karbonik 0.35-0.45%



Ekstrakt 4-5%



Përbërës të avullueshëm (Në përbërësit e avullueshëm ndodhen edhe alkoole
të rendeve të larta 60-100 mg/L)



Estere 40-60 mg/L



Acid acetic deri në 130 mg/L



Aldehide (acet aldehide) 3-6 mg/L



Acid formik deri në 20mg/L

Këta përbërës ndikojnë shumë në shijen dhe aromën e birrës.
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1.3 PËRBËRJA E EKSTRAKTIT TË BIRRËS
Pas fermentimit, në birrë ndodhet 4-5% ekstrakt përbërja e të cilit është si më poshtë:


Karbohidrate 80-85%



Lëndë me përmbajtje azoti 6-9%



Glicerinë 5-7%



Lëndë minerale 3-4%



Lëndë të hidhura 2-3%



Rrëshira ose polifenole 2-3%



Vitamina në sasi të vogla



Përbërësit kryesorë në ekstrakt janë karbohidratet; në to përmbahen:



Dekstrina 60-70%



Mono dhe oligosaharidet 20-30%



Pentozane dhe polifenole 6-8%

Dekstrinat formohen pjesërisht gjatë hidrolizës së niseshtesë. Majaja e birrës
dekstrinën nuk e fermenton. Sasia e dekstrinës në birrë varet nga cilësia e maltos dhe
nga zierja e saj. Kurse pentozat formohen gjatë maltimit nga zbërthimi i
hemicelulozës.
Rëndësi të veçantë kanë dhe komponimet me përmbajtje azoti. Shija dhe shkuma janë
të lidhura ngushtë ndërmjet tyre. Edhe stabiliteti kimiko-fizik i birrës varet shumë nga
prania e substancave proteinike.
Glicerina formohet si produkt sekondar gjatë fermentimit alkoolik. Glicerina nuk luan
ndonjë rol në vetitë e birrës.
Sasia e lëndëve minerare në vartësi nga natyra e lëndëve të para ndryshon shumë.
2-3% e ekstraktit përbëhet nga polifenolet, nga lëndë të hidhura dhe lëndë
ngjyronjëse. Këto lëndë hyjnë në birrë pjesërisht nga maltoja (2/3 e sasisë) dhe
pjesërisht nga lupolot e hidhura dhe aroma (1/3 e sasisë).
Birra përmban dhe shumë lloje acidesh organike; sasia e përgjithëshme e tyre arrin
deri në 300-400 mg/L.
Në birrë përmbahen dhe vitamina si: viamina B1, riboflavin B2, piridoksina B6,
nikotinamida B5, acidi pantotenik B3, biotina inozita, acidi p-aminobenzoik dhe acidi
folik.
Në lëndët minerale të birrës, dallojmë edhe fosfatet të cilët luajnë një rol të
rëndësishëm puferik duke kundërshtuar ndryshimin e pH në birrë.
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Rrëshirat ose polifenolet futen në birrë nga maltoja dhe lupolot (180-250 mg/L). Këto
luajnë një rol negativ në qëndrueshmërinë e birrës dhe në qëndrueshmërinë e shkumës
së birrës.
1.4 FERMENTIMI KRYESOR
Sheqernat që ndodhen në mushtin e birrës me anë të majasë shëndrohen në alkool dhe
gas karbonik. Gjatë këtij fermentimi formohen dhe shumë nënprodukte të tjera që i
japin birrës shije dhe aromë karakteristike. Proçesi i fermentimit kushtëzohet nga disa
faktorë, siç janë:
Përbërja e mushtit të birrës, lloji i majasë dhe aftësia jetësore e saj, kushtet e
zhvillimit të fermentimit (koha, temperatura, presioni dhe forma e tankeve).
1.5 PRODUKTET SEKONDARE TE FERMENTIMIT
Produktet që formohen gjatë fermentimit, kanë një rëndësi të veçantë. Ata e bëjnë
birrën më të plotë, por shpesh i prishin asaj shijen dhe aromën. Zbatimi i proçeseve të
shpejtuara të fermentimit dhe të stazhionimit, shton sasinë e produkteve sekondare.
Formimi dhe zbërthimi i tyre paraqet një rëndësi të veçantë. Janë për tu përmendur
disa produkte sekondare:


Diacetili



Alkoolet e rendeve të larta



Esteret



Aldehidet



Komponimet me përmbajtje squfuri

1.5.1 Diacetili
Diacetili është ndër komponimet sekondare më të rëndësishme të fermentimit. Ky i
jep birrës një shije të keqe të tipit pasterizues ose karameleje të djegur. Edhe sasira të
vogla të tij (0.2mg/L kufiri i sipërm) i japin birrës shije të papëlqyeshme. Diacetili
formohet gjatë shkëmbimeve të lëndës në maja. Me kalimin e kohës ai shpërbëhet.
Gjatë fermentimit kryesor, afërsisht, pas 5-6 ditësh ai arrin përmbajtjen maksimle 1-2
mg/L. Në birrën e re ndihet mirë shija jo e këndshme e diacetilit. Në fazën e dytë të
fermentimit fillon të dominojë shpejtësia e zbërthimit të tij. Zbërthimi i diacetilit
realizohet nga pjesmarrja e enzimës reduktazë që përmbahet në maja. Shpejtësia e
proçesit të reduktimit është aq më e madhe sa më e madhe të jetë shpejtësia e
shumëzimit të majasë dhe sa më shumë qeliza majaje të ndodhen pezull në

(

musht Robert et.al 2012).Në temperatura të larta fermentimi, shpejtësia e formimit të
diacetilit është e madhe. Në këto kushte dhe shpejtësia e zbërthimit të tij është e lartë.
Ndikimi i temperaturës në shpejtësinë e reduktimit të tij paraqitet si më poshtë:
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Në 20oC 4-5 ditë
Në 15oC 9 ditë
Në 7oC 14ditë
Formimi dhe zbërthimi i diacetilit është lidhur edhe me llojin e majasë. Majatë që
karakterizohen me formim më të madh të diacetilit dallohen dhe për shpejtësi të lartë
të zbërthimit të tij. Në proçeset e fermentimit që zhvillohen nën trysni shpejtësia e
formimit dhe e zbërthimit është më e madhe. Futja e oksigjenit në proçes rrit
formimin e diacetilit. Përdorimi i dozave më të larta të majasë shpejton proçesin e
zbërthimit të diacetilit.
1.5.2 Alkoolet e rendeve të larta
Alkoolet e rendeve të larta, formohen nga shndërrime që ndodhin midis lëndëve
proteinike dhe majasë. Gjatë shumëzimit për ndërtimin e tyre qelizat e majasë
përdorin aminoacidet që ndodhen në musht. Kur sasia e aminoacideve në musht është
e vogël, këto i sintetizon vetë majaja. Në këto raste majaja përdor grupet aminike që
ndodhen në musht duke formuar ndërkohë alkoole të rendeve të larta në birrë.
Përbërja e lëndëve proteinike që ndodhen, ka shumë rëndësi për formimin e alkooleve
të rendeve të larta. Sasia e tyre në një litër birrë mund të arrijë deri në 16-120 mg/L.
Prania e alkooleve të rendeve të larta i japin birrës një shije të keqe, të egër dhe të
hidhur. Alkoolet aromantike i japin birrës aromë trëndafili dhe shije mjalti. Si
përfundim alkoolet e rënda në përgjithesi e prishin shijen e birrës shkumën dhe
cilësinë e saj.
Formimi i alkooleve të rendeve të larta lidhet ngushtë me shndërimet që ndodhin nga
pjesmarrja e majasë, dhe që formohen kryesisht gjatë fermentimit kryesor dhe në
fillimet e stazhionimit. Në kundërshtim me diacetilin alkoolet e rendeve të larta nuk
zbërthehen. Në temperatura të larta formimi i tyre është më i lartë. Prania e oksigjenit
rrit shumë asimilimin e proteinave si rrjedhim rritet dhe formimi i alkooleve të larta.
Në rastin e presioneve më të mëdha formimi i alkooleve të rendeve të larta është më i
ulët. Kur përdoret sasi e madhe majaje shtimi i saj është më i ulët dhe si rrjedhim
formimi i alkooleve të rendeve të larta është më i vogël.
1.5.3 Esteret
Sasia më e madhe e estereve si produkte sekondare formohet në ditët e para të
fermentimit alkoolik. Formimi i tyre ndodh gjatë gjithë proçesit të fermentimit, vetëm
se vjen duke u ulur. (H.Peddie.at al.1990). Dy esteret më të rëndësishme që formohen
në proçesin e fermentimit janë acetati i etilit me shije shumë të keqe dhe acetati
izoamilik me shijen e frutit të dardhës. Esteret e formuar nuk zbërthehen me kalimin e
kohës. Formimi i estereve kryesisht varet nga vetitë gjenetike të majasë. Birrat me
përmbajtje më të lartë alkoolesh zakonisht kanë dhe përmbajtje më të lartë esteresh.
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1.5.4 Aldehidet
Në tre ditët e para formimi i aldehideve është shumë intensiv, gjë që i jep birrës së re
të ashtuquajturën shije jeshile. Duke filluar nga dita e katërt e fermentimit fillon dhe
zbërthimi i aldehideve. Si formimi ashtu dhe zbërthimi i aldehideve vazhdon dhe në
stadet e më vonëshme.
1.5.5 Komponimet me përmbajtje squfuri
Në dallim nga produktet e tjera sekondare të fermentimit, komponimet e sufurit edhe
në sasi të vogël i japin birrës një shije dhe aromë shumë të keqe. Formimi i
komponimeve të squfurit është i lidhur me shëndrimet që pëson majaja gjatë proçesit
të fermentimit. Majaja përvetëson një pjesë të substancave që përmbajnë squfur që
ndodhen në musht duke i shëndrruar ato në komponime të avullueshme. Këto lloj
aromash vihen re në birrën e sapo fermentuar. Me kalimin e kohës në stazhionim dhe
me rritjen e temperaturës sasia e tyre ulet. Një pjesë e tyre largohet së bashku me
gazrat e fermentimit (A. Lentini. Et. al 1993).
1.5.6 Proçese dhe shëndrime të tjera
Gjatë fermentimit dhe stazhionimit përveç produkteve sekondare të përmendura
zhvillohen dhe shumë proçese dhe shndërime të tjera të cilat në teknologjinë e
prodhimit të birrës kanë një rëndësi të veçantë. Kështu përmendim uljen e vlerës së
pH, uljen e vlerës së rH, zbardhjen e ngjyrës së birrës, veçimin dhe dekantimin e
pjesshëm të izohumuloneve dhe veçimin dhe dekantimin e pjesshëm të polifenoleve
etj.
Ulja e vlerës së pH shpjegohet me tretjen në birrë të gazit karbonik që formohet gjatë
fermentimit si dhe dezaminizimin që ndodh gjatë fermentimit të substancave organike
me karakter acid. Në mushtin fillestar vlera e pH është 5.2-5.6, kurse në birrën e
gatshme është në vlerat 4.1-4.5. Ulja më e madhe e pH ndodh në tre ditët e para të
fermentimit kryesor.
Rëndësi të veçantë ka dhe vlera e rH të birrës. Vlera e rH karakterizon vetitë oksidoreduktuese të birrës. Vlera e rH ndryshon midis 0-42. Kur substancat janë shumë të
oksiduara vlera e rH është 35-42, kurse në rastin e substancave të reduktuara fort vlera
e rH është 0-7. Sa më e ulët të jetë vlera e rH aq më cilësore është birra.
1.6 MALTO
Maltoja është lënda kryesore për prodhimin e birrës. Malto është elb i përpunuar të
cilit i krijohen kushte për mbirjen e tij deri në një fazë të caktuar dhe më pas
ndërprerja e mbirjes me metoda të përcaktuara. Kjo bëhet për aktivizimin e enzimave
që ndodhen në kokrrën e elbit të cilat janë në pjesën më të madhe në gjendje inaktive.
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Në përbërjen e maltos ndodhen karbohidrate 80%, albumina 11%, yndyrna 2.5%,
lëndë minerale 2.6% dhe lëndë të tjera 3.9%. (Stevenset.et.al.2004).

1.6.1 LËNDËT PLOTËSUESE TË MALTOS
Në prodhimin e birrës shpesh përdoren lëndë plotësuese të tjera të cilat janë me
përmbajtje niseshteje si: misri, orizi, elbi i pa maltuar dhe gruri. Veç këtyre lëndëve
përdoren shpesh dhe lloje të ndryshme sheqernash. Përdorimi i lëndëve plotësuese
përdoret në sasi të kufizuar, pasi tejkalimi i sasisë do të japë në birrë shije dhe aroma
të ndryshme duke ndikuar kështu dhe në cilësinë e birrës.
1.6.2 Misri si lëndë plotësuese
Në prodhimin e birrës përdoret misër që i është hequr embrioni, pasi embrioni i misrit
përmban 0.5% yndyrna. Shpesh përdoret dhe niseshte misri. Lagështia e misrit duhet
të jetë më e ulët se12-13%, në rast të kundërt magazinimi i tij ka qenë i keq. Në misrin
e cilësisë së mirë yndyra nuk e kalon 1%. Përmbajtja e ekstraktit llogaritet lëndë të
thatë në ajër rreth 78-80%, kurse për tharje të plotë 87-90%. Sasia e albuninave në
misër është 8.5-9.0%, lëndët minerale 1.0-1.5%. Niseshteja e misrit praktikisht nuk
përmban lëndë me përmbajtje azoti dhe yndyrna. Përdorimi i misrit në birrë
përmirëson dhe disa nga parametrat që i duhen birrës për filtrimin e saj. Birra e
prodhuar nga misri ka shije të plotë dhe të ëmbël. Kufiri i përdorimit të misrit si lëndë
plotësuese në birrë në Europë lejohet deri në 30% kurse në Amerikë deri në 50%
(D.E. Briggs,1998).
1.6.3 Elbi si lëndë plotësuese
Elbi si lëndë plotësuese e maltos nuk përdoret mbi sasinë 20%, sepse do të
vështirësonte filtrimin e mushtit. Për mënjanimin e disa pasojave gjatë përdorimit të
lëndëve plotësuese shpesh përdoret dhe shtimi i enzimave të ndryshme në sheqerizim.
1.6.4 Orizi si lëndë plotësuese
Orizi shtohet si miell dhe i bluar mirë. Përmbajtja e niseshtesë në oriz është e lartë dhe
arrin deri në 80-90%. Orizi përdoret për prodhimin e birrave të çelta. Përmbajtja e
yndyrnave në oriz është 0.5-0.7% dhe ndodhet në embrion, kurse albuminat janë në
kufijtë 8-9%.
1.6.5 Përdorimi i shirupeve
Shumica e shirupeve përgatitet nga hidroliza acide ose enzimatike e niseshtesë së
misrit. Përmbajtja e ekstraktit të shirupit është rreth 80%. Si lëndë plotësuese mund të
përdoret dhe sheqeri (saharoza) i ngurtë ose i lëngët, sheqeri i invertuar ose glukoza.
Shpesh përdoret dhe sheqer i karamelizuar.
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1.7 HUMULUS-LUPULUS
Humulus-lupulus është lëndë e parë e domosdoshme për prodhimin e birrës. Ky i jep
birrës shijen e hidhur, aromën, përmirëson vetitë e shkumës, rrit veprimin e saj
freskues, shkakton precipitimin e proteinave, si dhe shërben si lëndë natyrale
konservuese duke rritur kështu qëndrueshmerinë e saj.
Humulus-lupulus është bimë zvarritëse shumë vjeçare dhe bën pjesë në familjen e
linit. Në industrinë e birrës përdoren zakonisht boçet e bimës në gjendje të tharë.
1.7.1 Përbërja kimike e humulus-lupulus (HL)
Cilësia e HL, vlerësohet në bazë të rezultateve që japin analizat kimike.
Vlerën e hidhësisë së HL e përfaqëson sasia e përgjithshme e rrëshirave (15-23%), ku
pjesën kryesore e përbën lupulina. Kjo tretet zakonisht në tretësa organikë si eter,
alkool etj. Ajo përmban:
α-acid (humulon) …4-12%
β-acid (lupulon) …. 4-6%
rrëshira të buta…. 3-4%
rrëshira të ngurta…. 1.5-2%
Vlerat e rrëshirave të ndryshme në industrinë e birrës janë të ndryshme. Kjo varet
kryesisht nga aftësia e tretjes së tyre në musht ose në birrë. Nga kjo pikpamje më i
rëndësishëm është α-acidi. Hidhësia që krijon ky acid (gjatë oksidimit dhe
polimerizimit) gjatë formimit të rrëshirave të buta (hidhësia humulonike) ka vlerën
33%. Kurse vlera e hidhësisë së rrëshirave të ngurta nuk e kalon 12%. β-acidi nuk
shfaq hidhësi sa të α-acidit, tretet në eter dhe precipiton me kripëra plumbi. Mbi këtë
bazë bëhet përcaktimi sasior i tij, α-acidi tretet pak në ujë dhe në mushtin e birrës dhe
vetëm gjatë proçesit të zierjes së HL, produktet e zbërthimit të HL sikurse është
izohumuloni treten mirë në ujë dhe në musht. Proçesin e shëndrimit në fjalë, e quajnë
izomerizim.(J Clin Endocrinol Metab.1999). Ky proçes varet shumë nga pH i mushtit.
Në pH më të larta tretet më mirë.
Hidhësia HL sipas Wӧllmer, përcaktohet me formulën:
Hidhësia= α-acid +β-pjesë/9
Ku β-pjesë, jep β-acidin dhe gjithë sasinë e rrëshirave të buta.
Aromën karakteristike birrës ia japin vajrat HL. Sasia e tyre në HL arin në 1.5-3%.
65-75% të vajit të HL e përfaqësojnë derivatet e ndryshme të terpeneve. Aromën e
HL-së freskët në vajin e saj e përcakton myreen-i (mono-terpen). Një pjesë e vajrave
gjatë vlimit të HL largohet me avujt e ujit, kurse vetëm pjesa e mbetur i jep birrës
aromën e këndshme.
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Rrëshirat (polifenolet) e HL, kryesisht ndodhen në lupulinë, si dhe në yndyrnat e HL.
Në HL të thatë këto arrijnë 4-8%. Rrëshirat në HL ndodhen në gjendje të kondesuar.
Gjatë zierjes lëndët rrëshinore formojnë lidhje adsorbtive me albuminat dhe
koagulojnë (Pharm Weekbl Sci. 1992).
Forcën antiseptike të HL e shkaktojnë acidet e hidhura si dhe rrëshirat e HL.
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KAPITULLI 2.
KARAKTERIZIMI I TURBULLISË SË BIRRËS

2.1 PËRBËRJA E TURBULLISË SË BIRRËS
Për të marrë një birrë të qartë dhe një produkt të qëndrueshëm duhen larguar disa
grupe që përbëjnë turbullinë.


Majatë, të cilat rrisin turbullinë dhe ulin dukshëm stabilitetin e buketit.



Bakteret, të cilat rrisin turbullinë dhe ndryshojnë buketin.



Lëndë në pezulli jo biologjike që përfshijnë turbullitë permanente dhe të ftohta



Substanca të turbullisë potenciale ose prekursore, turbulli të cilat mund të
zhvillohen në turbulli të dukshme gjatë ruajtjes, veçanërisht në prani të
oksigjenit të tretur, që sjellin gjithashtu dhe ndryshim në buket.



Oksalate si kristale dhe sediment.

Centrifugat moderne largojnë një pjesë të mirë të mikrorganizmave dhe substancave
që kanë një rend madhësie ndërmjet 1 dhe 5 m me efikasitet 30 dhe 90 %.
Majatë dhe proteinat mund të dominojnë në proçesin e filtrimit, dhe në proçesin e
para kthjellimit të birrës. Qëllimi është largimi efektiv i majasë dhe proteinave. Më
pas janë karbohidratet ato që dominojnë karakteristikat e filtrimit. (Shee, M, et. al
1999).
Grupet e karbohidrateve më me rëndësi janë:


Amidoni i pamodifikuar



Dekstrinat



Pentozat



 - glukanet

Filtrueshmëria e një birre mund të jepet nga matja e vëllimit maksimal të filtratit,
Vmax, që kalon përmes filtrit në një presion diferencial të dhënë. Sa më e madhe të
jetë vlera e Vmax, aq më e filtrueshme do të jetë birra dhe aq më i vogël do të jetë
përqëndrimi i pjesëzave në pezulli. Ky njihet si testi Esser.
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2.2 PRINCIPET E FORMIMIT TË TURBULLISË
Birra e filtruar e humbet qartësinë e saj pas një periudhe të caktuar kohe, veçanërisht
kur birra është e ftohtë. Më pas do të shfaqet turbullia, ose do të shfaqen thërrmijat në
fund të shishes së birrës. Për konsumatorin kjo njihet si difekt. Për të mënjanuar këtë
difekt, birra shpesh trajtohet me agjentë kthjellues, të cilët sigurojnë që birra të mos
turbullohet për një periudhë kohe të gjatë.
Faktorët që ndikojnë në formimin e turbullisë janë:
o
o
o
o
o
o

Temperaturat e larta
Prania e oksigjenit në birrë
Oksidimi
Metalet e rënda
Lëvizja e birrës
Drita

Dy janë substancat kryesore që shkaktojnë turbullinë. Këto vijnë në birrë nga elbi dhe
lupolot dhe janë polifenolet dhe proteinat. Pjesëzat koloidale siç janë polifenolet,
polisaharidet dhe proteinat pas një periudhe të caktuar kohe do të rritin përmasat e
tyre. Kështu do të formohen molekulat e mëdha deri sa ato të jenë të dukshme si
turbulli. Turbullia e parë fillon të formohet në temperaturë të ulët, e cila quhet
turbullia e ftohtë. N.q.s birrën në fillim do ta ftohim deri në 0˚C, atëherë turbullia do
të quhet ―turbulli e ftohtë‖. Një turbulli e tillë do të zhdukej normalisht me ngrohjen e
birrës. Birra e mbajtur në paketim për një kohë të gjatë prodhon një turbulli të
qëndrueshme në temperaturën e ambjentit; të ashtuquajturën ―turbulli permanente‖
ose të qëndrueshme. Turbullia e ftohtë do të zhduket kur birra ngrohet përsëri në
20˚C. Megjithatë, pas një periudhe kohe, turbullia e ftohtë do të transformohet në një
turbulli permanente e cila nuk është më e prapësueshme (Cantrell, I. C. et. al 1993 ).
Turbullitë mund të shkatohen si rrjedhim i pranisë së mikroorganizmave në birrë të
cilat normalisht largohen me filtrim. Përsa i përket turbullive jo biologjike mund të
këtë probleme si rezultat i pezullive të oksalatit të kalçiumit ose nga gomat e  glukaneve. Megjithatë shumica e turbullive, pas paketimit janë për shkak të
komplekseve proteinë - taninë të tretësirës. Gjatë zierjes dhe ftohjes së mushtit,
proteinat asocijohen nëpërmjet polifenoleve dhe shfaqen në tretësirë në formën e
―trubullisë‖.

11

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

Koncepti i lidhjes proteinë-polifenol
Molekula e proteinës me një numër të
caktuar “vëndesh” ku lidhet fenoli

Molekula e fenolit

Fenol = Proteinë

Fenol > Proteinë

Fenol < Proteinë

Figura 2.1 Mekanizmi i lidhjes proteinë-polifenole

2.3 MEKANIZMAT E KRIJIMIT TË TURBULLISË
Duke analizuar prekursorin proteinik të turbullisë së ftohtë ose të qëndrueshme, mund
të thuhet se kemi të bëjmë me një përzierje të proteinave të vogla ose të polipeptideve
të rendit të peshës molekulare përzjerje10000 - 60000 dhe me pikë izoelektrike midis
pH 3 dhe 5,5. Kjo dallon nga proteina e asocijuar në shkumën e birrës që ka një peshë
molekulare 10000-15000, pikë izoelektrike midis pH 5,5 dhe 8 të cilat asociojohen me
sasi të mëdha karbohidratesh. Në këto turbulli mund të ketë mbi 25 % karbohidrate të
bashkuara me proteinat e turbullisë, sasi kjo e vogël në lidhje me 75 - 85 % e lidhur
me proteinën e shkumës.

Figura 2.2 Struktura e proantocianinës ose antocianogjenit e rëndësishme në krijimin
e turbullisë në birrë.
Materiali polifenolik që vepron në mënyrë aktive me proteinën mendohet që të jetë
dimer dhe trimer i disa proanhocianineve ose antocianogjeneve. Janë hedhur shumë
hipoteza për mënyrën se si zhvillohet reaksioni. Njëra sugjeron që polifenoli bëhet
aktiv në prani të oksigjenit të tretur dhe një joni metali të rëndë si katalizator, siç është
hekuri dhe bakri. Molekula e aktivizuar kombinohet me një ose më se një molekulë të
12
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proteinës. Në disa faza kjo masë e përbërë nga proteinat dhe taninet do të kalonte
pragun e tretshmërisë së vet dhe do të veçohej nga tretësira.

2.4 MËNYRAT E LARGIMIT TË TURBULLISË
Për të larguar mundësinë e formimit të turbullisë në birrën e paketuar, duhet të
largohen oksigjeni i tretur dhe jonet e metaleve të rënda. Metalet që gjenden më
shpesh në birrë janë, kallai, titani dhe plumbi. Një praktikë e mirë e zbatuar do të na
sigurojë një nivel të oksigjenit të tretur të ulët (0,1 ppm ose më ulët). Metoda e
reduktimit përfshin shtimin e agjentëve reduktues, siç janë metabisulfiti i kaliumit
dhe acidi askorbik në birrë.
Disa nga rrugët e ndalimit të formimit të turbullisë janë:
1. Mos përdorimi i produkteve me sasi të lartë proteinash komplekse gjatë
prodhimit të birrës
2. Largimi i një pjese të proteinave komplekse.
3. Reduktimi enzimatik i proteinave komplekse.
4. Largimi i një pjese të polifenoleve gjatë prodhimit të birrës.
5. Reduktimi enzimatik i polifenoleve.
6. Fermentimi i dytë në temperaturë të uët.
7. Eliminimi ose zvogëlimi i sasisë së oksigjenit.
8. Largimi i metaleve të rënda në birrë.
9. Zvogëlimi i lëvizjeve të birrës.
10. Mbrojtja e birrës nga drita.
Për një birrë e cila do të ruhet gjatë, rrugët e më sipërme nuk janë të mjaftueshme për
të marrë një produkt pa turbulli. Kështu është e nevojshme të trajtohet birra me
agjentë stabilizues të tjerë. Duhet të largohen sa më shumë proteina dhe/ose polifenole
nëpërmjet aditivëve të ndryshëm. Kjo zakonisht mund të bëhet përpara, gjatë, ose
direkt pas filtrimit. Një nga metodat e mira për të larguar turbullinë është ftohja e
birrës në temperatura të ulta mundësisht përpara filtrimit përfundimtar, që do të thotë
që, një pjesë e madhe e kompleksit proteinë-taninë që veprojnë si prekursorë të
turbullisë do të veçohen nga tretësira dhe do të filtrohen. Një mënyrë tjetër, është
ballancimi i proteinave dhe polifenoleve. Në këtë mënyrë, një birrë me tepri
proteinash dhe polifenolesh të pamjaftueshme duhet t’i shtojmë acid tanik. Proteinat
në këtë mënyrë do të precipitojnë.
Proteinat mund të trajtohen me një enzimë proteolitike dhe këtu më e përdorshmja
është enzima nga paw - paw e quajtur papain.
Kur kemi tepri polifenolesh, trajtimi më i lirë është shtimi i formaldehidit në maja.
Kjo metodë nuk lejohet në shumë vende sepse formaldehidi vepron me shumë
përbërje dhe mund të japë disa komponime të dëmshme. Polifenolazat u izoluan nga
mikroorganizmat dhe u përdorën me sukses në eksperimentet në shkallë pilot. Më tej
një tjetër arritje është përdorimi i adsorbentëve të patretshëm. Eshtë e mundur
përzierja e tyre në tank dhe stabilizimi i tyre pas reagimit. Ato mund të paketohen në
një filtër dhe birra mund të kalojë përmes tyre. Shkalla e efektshmërisë do të jetë
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funksion i rrjedhjes së birrës në filtër ose reaktor. Pavarësisht nga metoda e përdorur,
adsorbenti nuk duhet të kalojë në birrë, pra nuk duhet të jetë ingridient i birrës. Si
adsorbentë përdoren shumë polivinilpirolidone të polimerizuar (PVPP); të cilët janë
poliamide dhe kështu formojnë lehtësisht lidhje kovalente me polifenolet. PVPP
mund të rigjenerohet nga materialet e përdorura duke i trajtuar me alkale të fortë dhe
ky fakt ndikon në koston ekonomike. Polifenolet e rëndësishmë në formimin e
turbullisë janë dimere (mundësisht dhe trimere) të diol flavoneve. Këto kur
acidifikohën do të japin antocianine të ngjyrosura - pigmente lulesh; dhe pikërisht
këto do të quhen antocianogjene ose proantocianine. Filtrimi i birrës në të ftohtë,
është një alternativë teknollogjike për pasterizimin termik, i cili na jep mundësinë e
prodhimit të një birrë të sigurt, duke ruajtur në të njëjtën kohë freskinë e saj (Van
Strien, J. 1979). Filtimi është një hap i nevojshëm për të mbajtur pjesëzat e PVPP pas
stabilizimit me PVPP. Pastërtia mikrobiologjike është thelbësore për konsistencën dhe
cilësinë e birrës. Filtrimi i birrës sjell besueshmëri dhe siguri në hapat e ndryshëm të
proçesit të prodhimit. Meqënëse filtrat e birrës largojnë pjesën më të madhe të
pjesëzave me dimension më të vogël së 1m, të gjitha majatë do të largohen me anë
të filtrimit por largimi i baktereve është jo i plotë.
Qëllimi i filtrimit është të merret “brilanca”, e përshtatshme. Ky proçes ka një
përparësi, pasi nuk lejon të mbeten substancat e imëta (p.sh. substancat proteinike,
komponimet e vitaminës C, papainës dhe rezinat e lupulos), majatë (rastësisht të
ndodhura) dhe bakteret që shkaktojnë prishjen e birrës. Me anë të filtrimit birra jo
vetëm që do të jetë më e pastër, por nga pikëpamja e shijes dhe stabilitetit që krijohet
me anë të largimit të grimcave që shkaktojnë turbullinë biologjike, mund të themi së
ato përmirësohen shumë. Materialet që shkaktojnë turbullinë, ndryshojnë nga njëra
tjetra për sa i përkët aftësisë për tu filtruar në varësi vetëm nga përmasat e grimcave të
tyre. Dimesionet e grimcave të pezullisë bruto janë mbi 0,1 mikron. Meqënëse
turbullia është e dallueshmë me sy të lirë, në mikroskop duket se janë të pranishme, si
proteinat e koaguluara, ashtu dhe majatë dhe bakteriet. Grimcat koloidale (me
dimesion 0,001–0,1 mikron) pjesërisht në praktikë mund të shihen në provëzën që
përshkrohet nga drita e thyer (efekti Tindal). Ato përbëhen prej acideve proteino–
tanike, rrëshirave dhe rezinave të lupolos. Zvogëlimi i sasisë së tyre përmirëson
stabilitetin fiziko–kimik, por zvogëlon aftësinë për të formuar një shkumë konsistente
dhe të qëndrueshme gjithashtu; ndikon negativisht në buketin e birrës.
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KAPITULLI 3
ADSORBENTËT E PËRDORUR NË BIRRË

3.1 KIESELGUHRI
Kieselguhri ose ―toka diatomite‖ është një mineral i përbërë nga skelete diatomite, të
cilat janë mikroorganizma deti të një diametri prej disa mikron, të mbuluara nga një
mburojë e përbërë nga silic i pastër, me forma e struktura të larmishme. Skeletet prej
silici të këtyre mikroorganizmave janë lëshuar në liqene të vjetra dhe formojnë tani
shtresa mineralesh me qëndrueshmëri të butë. Mund të gjesh nga pak ngado në botë,
ndonjëherë në dendësi shumë të mëdha duke arritur deri në qindra metra. Kieselguhri
është shpesh i përzierë me lëndë organike, rërë, deltinë dhe kripë të patretshme, ashtu
si karbonatet dhe kripërat e hekurit. Kur e përdorim si agjent për filtrim ai nuk duhet
të përmbajë lëndë organike as deltinë që zënë shtratin e filtrimit. Gjithashtu lëndët
organike mund ti komunikojnë një shije toke birrës. Karbonatet e patretshme, duhet
gjithashtu edhe ato të shkatërrohen për të mos u tretur në birrë. Për këtë, kieselguhri i
destinuar për filtrim duhet të jetë i shkrumbëzuar, që të shkatërrojë lëndët organike
dhe të transformojë deltinën dhe karbonatet në kripëra të patretshme që nuk e
turbullon filtrimin. Kieselguhri, ekstrakt shtresash minerale është pikësëpari i bluar,
pastaj i shkrumbëzuar në furra nga 800-900 gradë celsius e më pas akoma i ndarë në
kategori të ndryshme grimcimi, duke shtruar pluhurin e tij në veprimin e një rryme
ajri. Atëherë, grimcat e imta të ndryshme depozitohen në pjesë të ndryshme dhe i
mbledhim veç e veç me ndihmën e cikloneve. Dimensioni i grimcave ndryshon nga 1
në 15 mikron (diametri). ( Lloyd E. 1997).

Figura 3.1 Lloje të ndryshme kieselguhrësh
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Ndonjëherë shtohen alkale që mund të shkrihen ndaj shkrumbëzimit, me qëllimin që
të avullojë oksidi i hekurit.
Megjithatë përmasa dhe forma e ndryshme e kieselguhrëve do të çonte në porozitetin
e ndryshëm të kategorisë së ndihmës–filtrit. Të gjitha format kur përdoren korrekt na
japin një kapacitet të shkëlqyer të filtrimit.
Karakteristikat e ndihmës - filtrit kiselghur janë si më poshtë:



Pjesëzat kanë strukturë të brendëshme poroze.
Përbërje inerte silici

Tabela 3.1 Përmbledhja e tipeve të tokës diatomite
Përmasa Mesatare Poroziteti m3
e thërmijes m

Klasifikimi

Ngjyra tipike

Naturale

E verdhë ose gri

< 14

< 0,05

E kalçinuar

Rozë

7 -20

0,01 - 1,0

E kalçinuar – e
derdhur

E bardhë

> 20

> 1,0

3.1.1 Kieselguhr i thatë
Për të prodhuar këtë lloj kieselguhri materiali thahet në rreth 300˚C dhe pastaj bluhet.
Në këtë mënyrë prodhohen të ashtuquajturit kieselguhrët e imët. Këto kieselguhrë
prodhohen në këto rrugë:

3.1.1.2 Nxehja dhe kalcinimi i kieselguhrit
Për të realizuar këtë proçes lënda e parë nxehet në furra rrotulluese në temperaturë
nga 600-800˚C dhe më pas sitet. Ky proçes në varësi të temperaturës së djegjes dhe
sitjes, prodhon kieselguhr të imët dhe mesatar.

3.1.1.3 Nxehja e kieselguhrit me shtesa të tjera
Këto tipe prodhohen nga ridjegja në1000˚C e guhrit gati të ndezur duke shtuar CaCO3
ose shtesa të tjera. Skeletet diatomite dhe shtesat e përdorura çimentohen së bashku në
struktura më të mëdha të cilat përdoren në përgjithësi si parashtresa. Në këtë mënyrë
prodhohet kieselguri i ashpër ose ndryshe kieselguri i bardhë.
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Shpejtësia e filtrimit varet nga IMTESIA e kieselguhrit. Sa më i imët të jetë
kieselguhri aq më e lartë do të jetë qartësia e lëngut që filtrohet por në të njëjtën
kohë aq më e madhe është koha e filtrimit. Kieselguhri i ashpër bën filtrimin
shumë më shpejt por nga ana tjetër nuk e bën filtrimin të plotë.
Prurja në dalje të filtrit dhe qartësimi siç shihet janë në varësi të zhdrejtë siç e tregon
më mirë dhe tabela më poshtë.
Tabela 3.2 Parametrat e filtrimit për kieselguhr të ndryshëm

Tipi i
kieselguhrit
Filtër-Cel
Celite 577
and 505
Standard
Super-Cel
Celite 512
Hyflo
Super-Cel
Celite 503
Celite 535
Celite 545
Celite 560

Prurja
relative
100
115

Qartësimi
relativ
100
98

për filtrim
birre
Kieslguhr i imët

213
326

85
76

Kieselguhr i mesëm

53458
910
1,269
1,830
2,670

42
35
32
29

Kieselguhr i ashpër

Një kërkesë shumë e rëndësishme për ta bërë përdorimin ekonomik të kieselguhrit
është matja e densitetit të lagësht të tij që nuk është gjë tjetër veçse vëllimi që zë
kieselguhri nën presion. Densiteti i lagësht matet në g/L. Më të përshtatshëm për
filtrim janë kieselguhrët me densitet më të ulët se 300 g/L. Nëse do të përdoret një
densitet më i lartë, duhet të përdoret një sasi më e madhe kieselguhri me qëllim që të
merret një presion më i lartë. (Cummins, 3rd ed. 1960). Përdorimi i kieselguhrit
varion nga 80 -200 g/hl dhe zakonisht doza më e përdorur është nga 150 deri në180
g/hl.

3.1.2 Analiza kimike dhe biologjike të kieselguhrit.
Kieselguhri ka si parametra përmbajtjen e lagështisë, humbjen ndaj shkrumbëzimit, të
substancave të lëngshme, të alkalinit, të hekurit të lëngshëm, të shijes komunikuar
birrës dhe të sterilitetit.
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3.1.2.1 Lagështia
Lagështia nuk duhet të kalojë 2%. Një lagështi shumë e lartë mund të vijë si mungesë
e shkrumbëzimit, e cila do të përcaktohet nga humbja e shkrumbëzimit. Por ajo mund
të sjellë gjithashtu grumbullim në një vënd të lagështisë; në këtë rast humbja ndaj
shkrumbëzimit do të jetë e vogël. Humbja ndaj shkrumbëzimit duhet të jetë
normalisht më e ulët së1 % dhe sigurisht nuk mund të tejkalojë 1.5 %.

3.1.2.2 Steriliteti
Kieselguhrët duke qënë të shkrumbëzuar janë pothuajse gjithmonë sterile. Por tek
kieselguhrët të keq shkrumbëzuar nuk është gjetur kurrë veçse myk. Pra nuk janë
veçse kieselguhr të infektuar nga konservimi i keq që mund të formojnë një burim
infeksioni të rrezikshëm për birrën.

3.1.2.3 Alkaliniteti
Në kieselguhrët me ngjyrë të kalçinuar mirë alkaliniteti arrin nga 0.5 në 1.5 %. Në
kieselguhrët e kalçinuar keq dhe mbi të gjitha te kieselguhrët e bardhë arrin nga 1.5
deri në 3 %. Nëse marrim në konsideratë që kieselguhri përdoret mjaft rrallë më
shumë se 200 g/hl në birrë, dhe dozat më të larta nuk mund të rrisin pH e saj në
mënyrë të ndjeshme.(Lartigue, E. et. al 2004 ).

3.1.2.4 pH i kieselguhrit
PH i pezullisë së kieselguhrit është përgjithësisht nga 6.0 deri në 7.0 përveç
kieselguhrëve të bardhë ku gjejmë pH më të lartë pra alkaliniteti është më i fortë. Janë
gjetur pH që shkojnë deri dhe në 10.6.

3.1.3.1 Kieselguhri dhe përdorime të tjera
Në 1866, Alfred Nobel zbuloi se nitroglicerina mund të bëhet shumë më e
qëndrueshme, nëse zhytet në kieselguhr. Kjo lejon transportin shumë më të sigurt dhe
se nitroglicerina në formën e saj fillestare. Ai e patentoi këtë përzierje si dinamit në
1867, dhe kjo përzierje është quajtur ndryshe dhe si dinamit guhr.

3.1.3.2 Kieselguhri si filtrues
Kieselguhri mund të përdoret si një filtër i mesëm. Ai ka një porozitet të lartë, për
shkak se kieselguhri është i përbërë nga pore shumë të vogla. Toka diatomite është
përdorur në kimi si një ndihmës filtër, për të filtruar grimca shumë të imta të cilat
mund të kalojnë përmes ose të bllokojnë letrën e filtrit. Ai përdoret gjithashtu për të
filtruar ujin, sidomos në proçesin e trajtimit të ujit të pijshëm, e ujit të akuariumeve
dhe lëngjeve të tjera, të tilla si birra dhe vera. Ai gjithashtu mund të filtrojë shurupe,
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sheqer, mjaltë, pa hequr ose ndryshuar ngjyrën, shijen, apo vetitë ushqyese të tyre.
(Root, A. I et. Al 2005).

3.1.3.3 Kieselguhri si abraziv
Përdorimi më i vjetër i kieselguhrit është ai si një abraziv shumë i butë dhe, për këtë
qëllim, ai ka qenë përdorur edhe në pastën e dhëmbëve, në bojra të metaleve, si dhe
për pastrimin e fytyrës(Fields et. al 2002).

3.1.3.4 Kieselguhri si pesticid
Kieselguhri është përdorur si një insekticid, për shkak të vetive të tij fiziko-sorptive.
Pluhuri i imët adsorbon lipide nga shtresa e jashtme e dylltë e skeletit të jashtëm të
insekteve, duke i shkaktuar atyre dehidratim. Insektet ngordhin si pasojë e mungesës
së presionit të ujit, duke u bazuar në ligjin e difuzionit të Fick. Ky gjithashtu vepron
dhe kundër gastropodeve dhe përdoret zakonisht në kopshtari për të luftuar kërmijtë.
Megjithatë, kërmijtë jetojnë në mjedise të lagësht, dhe efikasiteti i kieselgurit në këto
raste është shumë i ulët. Kieselguhri përzihet ndonjëherë me additive për të rritur
efektivitetin e tij. Kieselguhri përdoret më tepër në vend të acidit borik, dhe mund të
përdoret për të ndihmuar në kontrollin dhe eliminimin e infektimit nga buburrecat dhe
pleshtat. Kieselguhri ka aplikim të gjerë për kontrollin e insekteve në magazinimin e
grurit. (Fernandez,M. I".Animal Science 66 (3)).
Edhe pse konsiderohet të jetë relativisht me rrezik të ulët, kieselguhret si pesticide nuk
janë të përjashtuar nga rregullat në Shtetet e Bashkuara dhe duhet të jenë të regjistruar
në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit. (EPA. January 2013).

3.1.3.5 Kieselguhri si absorbues
Cilësitë e tij absorbuese e bëjnë atë të dobishëm për pastrimin e ujrave dhe Qendra
amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve e rekomandon atë për të pastruar derdhjet
toksike të lëngshme (Faulde,M.et.al 2006). Kieselguhri mund të thithi deri në 6
gjashtë herë peshën e tij në ujë. Ai gjithashtu mund të përdoret në absorbimin e gazit
etilen për të reduktuar prishjen e frutave dhe të prodhimit. Kombinimi i ngrirjes dhe
kieselguhrit si një filtër i mesëm është një nga mënyrat më të mira për të zgjatur
jetgjatësinë e frutave në prodhimin tregtar dhe në frigorifer në shtëpi.

3.1.3.6 Kieselguhri në pastrimin e ADN
Kieselguhri (Celite) mund të përdoret për heqjen e ADN-së, në prani të agjenteve
shumë të koncentruar kaotropik si jodur natriumi, klorur guanidiniumi dhe
guanidinium thiocyanate. Si me silikate e tjera, Kieselguhri do të heqë ADN, por jo
ARN ose proteinat, (John L.et.al 2008 ) .
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3.1.3.7 Përdorimi në bujqësi i kieselguhrit
Kieselguhri është përdorur edhe si një anthelmintic (antikrimb neutral). Disa fermerë
e shtojnë atë në ushqimin shpendëve dhe bagëtive për të parandaluar mpiksjen e
ushqimit. (Goren,R.et.al2002). "Klasa ushqimeve me kieselguhr është gjerësisht e
pranishme në dyqanet e furnizimit me ushqim bujqësor. Kieselguhri është i
pranueshëm si një agjent kundër mpiksjes së ushqimit për bagëtinë.

3.1.3.8 Kieselguhri në eksperimente të ushqyerit të kafshëve
Kieselguhri natyror (i tharë, jo kalçinuar) është përdorur rregullisht në kërkimin të
ushqimit shtesë për blegtorinë si një burim i hirit i acidit të patretshëm (AIA), i cili
është përdorur si një shënues i patretshëm. (Fernandez,M. I". Animal Science 66 (3)).
Duke matur përmbajtjen e AIA në lidhje me ushqimin në dietat në përmjet testit dhe
feçes apo mostrës së tretur nga çapoku terminal (pjesa e tretë e fundit e zorrës së
vogël) përqindja e kësaj lënde ushqyese që tretet mund të llogaritet duke përdorur
ekuacionin e më poshtëm:

ku:
% N është përqindja e ushqimit të tretshëm
% Nf është përqindja e ushqimit në feçe
% NF është përqindja e ushqimit në ushqim
% Af është përqindja e AIA në feçe
% AF është përqindja e AIA në ushqim

3.1.3. 9 Siguria dhe konsiderata
Kieselguhri është miratuar për përdorim në ushqim, por përbën një rrezik në
frymëmarrje, sepse ai mund të shkaktojë silikoza. Kieselguhri natyror apo i thatë në
përgjithësi përmban silicë kristalore. Kieselguhri i prodhuar për filtrim është i trajtuar
me temperaturë të lartë (kalçinimi) duke prodhuar dioksidin e silicit në formën
kristalore. Gjatë punës me kieselguhr është e nevojshme mbajtja e një maske për
evitimin e thithjeve të pluhurave(S.Demers, et.al1998).
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3.2 FILTRI ME KIESELGUHR
Filtrat me kieselguhr janë sisteme shumë të thjeshta të cilët japin rezultate të
kënaqshme dhe sot. Madhësia e këtyre filtrave varion nga 20 x 20 deri në140 x 140
dhe me sipërfaqe filtruese që shkojnë deri në 300 m2 për një prurje prej 4-5 hl/orë.
Ciklet e filtrimit varen nga:
o Përbërja e birrës në veçanti
o Filtrueshmëria e saj dhe
o Nga gjendja e filtrit
Eshtë shumë e rëndësishme që të përdoret një parashtresë e mjaftueshme prej 700 deri
në1000 gr/m2 kieselguhr. Në disa raste bëhet dhe « ushqimi » me kieselguhr ose me
një përzierie të kombinuar (optimizohet në varësi të përbërjes së birrës dhe të tipit të
filtrit të përdorur), gjatë proçesit të filtrimit.
Një filtrim i dyfishtë me kieselguhr lejon të presim prurje prej 15 hl/m2/orë. Pjesa e
parë filtrohet me kieselguhr me madhësi të madhe dhe mesatare. Ndërsa pjesa e dytë
bëhet me kieselguhr të imët dhe ndonjëherë dhe me përbërje specifike si p.sh.
silikaxhel dhe PVPP. Pllakat filtruese me PVPP sigurojnë një stabilitet koloidal të
mirë. (Baimel SH, 2004). Këto pllaka mund të rigjenerohen.

3.2.1 Filtrat qirinj me kieselguhr
Filtrat me qiri janë tanke cilindrike, vertikale, në presion me fund konik. Nën kapakun
e filtrit ndodhen pllaka e qirinjve filtrues në të cilin janë të montuara qirinjtë e filtrit.
Qirinjtë vendosen vertikalisht në një enë cilindrokonike prej inoksi. Qirinjtë janë të
përbërë nga unaza me një largësi të caktuar midis tyre të montuara në një bosht
qëndror.
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Drejtimi
i
rrjedhjes së
lëngut që do
të filtrohet

Drejtimi
i
rrjedhjes së
lëngut
të
filtruar

Keku i filtrit me
papastërti dhe
pjesëzat e
ndihmës filtrit

Rrjeta e filtrit
Parashtresa e
ndihmës filtrit

Figura 3.2 Paraqitja e skemës së filtrit qiri me kieselguhr
Filtrat qiri janë filtra bazë në të cilët si shtresë përdoret filtri ndihmës me kieselguhr.
Për të bërë të mundur filtrimin vendoset në formë rrethore një rrjetë teli me pore 5080 mikron. Për gjatë gjithë gjatësisë të qiririt të filtrit e cila mund të jetë dhe mbi 2 m,
ekziston një hapesirë shumë e ngushtë por shumë e gjatë. Meqënëse në filtër mund të
vendosen mbi 700 qirinj, sipërfaqja filtruese e marrë do të jetë shumë e madhe. Kjo
sipërfaqe garanton një kapacitet të lartë filtrues duke bërë të mundur përdorimin e
filtrit pa pjesë lëvizëse.

22

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

3.3 SILIKAXHELI
Përdoren disa lloje silikaxheli, si në formën e kseroxheleve me më pak se 20%
lagështi totale, ose hidroxhele me lagështi totale nga 20–70%. Xhelet me lagështi të
lartë kanë një densitet të madh, dhe nuk janë në formë pluhuri, si rezultat i
zëvendësimit të ajrit në strukturën e porit me ujë.Të gjitha këto produkte stabilizojnë
në përmjet adsorbimit selektiv të proteinave ose komplekseve proteinë/polifenol.
Selektiviteti si për proteinat aktive të turbullisë dhe për proteinat aktive të shkumës
varet nga madhësia e porit dhe nga mekanizmi i lidhjes hidrogjenore që lidh proteinat
nëpërmjet grupit të tyre karbonil në sipërfaqe. Produktet silikamorfe përfshijnë
reaksionin e silikatit të natriumit me një acid mineral në kushte të kontrolluara midis
temperaturës 450 dhe 550˚C. Ky reaksion çon në precipitimin e pjesëzave koloidale
me një diametër nga 15 deri 30 Angstrom, i cili vepron për të formuar një solid me një
strukturë të mbyllur me fazën ujore të përfshirë brenda kësaj matrice. Në këto kushte
silika hidroxheli thyhet në pjesëza të vogla dhe lahet në kushte të kontrolluara të
temperaturës dhe pH për të largur sulfatin e natriumit të mbetur. Ky stad larjeje
shërben gjithashtu për të përcaktuar diametrin e porit, vëllimin e porit dhe sipërfaqen
e tij brenda strukturës së hidrogelit. Silika hidroxheli përmban përzjerje70% ujë dhe
30% SiO2. (Maryann Feldman. et. al2003). Ai edhe mund të bluhet dhe pjesëzat e
vogla me madhësinë e dëshiruar mund të thahen duke marrë kështu një kseroxhel.
Molekule proteinë pa
vend për të bërë
lidhjen me polifenolet

Molekule proteinë me
vend për të bërë lidhjen
me polifenolet

Molekule polifenoli
Absorbent Silikaxhel

Figura 3.3 Mekanizmi me anë të të cilit Silikaxheli adsorbon
kompleksin proteinë-polifenol
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Silici adsorbon proteinën brënda strukturës së tij. Silikatet stabilizuese zgjidhen në
bazë të selektivitetit të tyre për proteinën aktive, të cilat janë në përgjithësi hidrofilike
me një peshë molekulare 40000. Pra selektiviteti është një kombinim i madhësisë së
porit dhe hidrofilitetit. Proteinat e shkumës në përgjithësi janë hidrofobike dhe
përmbajnë molekula me peshë molekulare të lartë. Madhësia e porit varjon nga 6 deri
15 nm dhe sipërfaqja specifike nga 300 në 1000 m2/g. Kapja e proteinës nga
silikaxheli është e shpejtë duke e bërë këtë produkt shumë të përshtatshëm për
përdorim me filtrat në enët e kondicionimit. Proçeset moderne sigurojnë një shkallë të
lartë përshkueshmërie si për hidroxhelet ashtu dhe për kseroxhelet. Ky produkt
siguron një kombinim të stabilizimit dhe qartësimit. Përdorimi i silikaxhelit në filtër
na jep mundësinë të zvogëlojmë nivelet e dozimit të ndihmës – filtrit. Sa më i madh të
jetë densiteti i silikaxhelit aq më i vogël është poroziteti i pjesëzave krahasuar me
tokën diatomite dhe forma e këtyre pjesëzave është e ndryshme krahasuar me ato të
perlitit. Poroziteti i vogël i pjesëzave të silikaxhelit çon në një birrë me kapacitet të
madh solidesh për njësi vëllimi të shtratit krahasuar me kieselguhrin duke marrë
parasysh që përshkueshmëria të jetë e njëjtë.

3.3.1 Mënyra e përdorimit të silikaxhelit
Silikaxheli që përmban 15–25% silicë dispersohet në ujë të ftohtë dhe të deajruar
me/ose pa ndihmës filtër në tankun e ushqimit për rreth 30 minuta. Përdoret një
përzierës me shpejtësi të vogël. Për të minimizuar sasinë e oksigjenit mund të
gurgullohet në pezulli dioksid karboni ose azot gjatë përzierjes. Kjo pezulli shtohet në
birrë në një sasi të caktuar, zakonisht nga 40–100 gr/hl, në varësi të tipit të birrës,
jetëgjatësisë së kërkuar, dhe gradës së silikaxhelit. Përdoret kryesisht me filtrat qiri,
pllakë ose me fletë horizontale. Nëse do të trajtojmë birrën me silikaxhel, për të marrë
një performancë maksimale duhet të ndjekim proçedurën e më poshtëme:
 Birrat me një sasi maltoje të përdorur deri në 70% trajtohen me 250-400 ppm
silikagel.


Birrat ku përdoret mbi 70% malto trajtohen me 250-400 ppm silikaxhel.

Shënim: Çdo 100 ppm =10 gram Silikaxhel për hektolitër birrë. Përgatitet një pezulli
silikaxheli dhe uji (100 gram për litër). Pezullia përgatitet me ujë të deajruar me qënë
se oksigjeni i pranishëm në të oksidon fuqishëm birrën. Pezullia përziehet deri sa
silikaxheli të shpërndahet në mënyrë uniforme. Bëhet përzieria për të paktën 20
minuta para përdorimit me qëllim që të realizohet plotësisht hidratimi i xhelit të thatë
dhe të largohet oksigjeni i kapur nga pjesëzat e silikaxhelit. Përzierja duhet të mbahet
vazhdimisht nën miksim me qëllim që pjesëzat të mbahen në pezulli. Për të marrë
rezultate optimale, pezullia duhet të shpërndahet në mënyrë të tillë që në birrë të
vendoset të paktën 90% e vëllimit. Kjo siguron një shpërndarje të mirë në të gjithë
sasinë e birrës dhe lejon një kontakt të mjaftueshëm midis birrës dhe adsorbentit.
Efiçienca e adsorbimit varet vetëm nga kontakti i ngushtë i silikaxhelit me të gjithë
sasinë e birrës. Injektimi i adsorbentit në birrë duhet të bëhet nëpërmjet rrjedhjes
turbulente të saj, në këtë mënyrë sigurohet një shpërndarje e plotë e silikaxhelit në
birrë. (Earnshaw, Alan et. al 1997). Për të realizuar këtë proçes janë ideale mikserat
24

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

statike të instaluar në linja, megjithatë dhe projektimi i këndeve dhe kurbaturave në
tuba jep rezultate shumë të mira mbi turbulencën e birrës. Koha e kontaktit duhet të
jetë minimumi 3 deri në 5 minuta. Mund të lejohen kohë më të gjata kontakti nëse
sasia e dozimit të silikaxhelit është e ulët. Nëse do të dozojmë sasi të larta silikaxheli
koha e kontaktit do të shkurtohet dukshëm.
Një kontakt i gjatë i silikaxhelit me birrën (mbi disa ditë në një tank) nuk ndikon në
buketin dhe karakteristikat e birrës. Pasi birra ka ndenjur për një kohë të caktuar me
silikaxhelin, birra e trajtuar filtrohet me filtër me kieselguhr ose me anë të filtrave me
kartona. Silikaxheli shfaq të njëjtin profil filtrues në lidhje me ndihmës filtra të
ndryshëm të përdorur në industrinë e birrës si Celiti, Perliti etj. Silikaxheli do të
supozohet se është larguar plotësisht vetëm në rast se birra është e qartë dhe e
shndritshme.
3.3.2 Përdorime të tjera të silikaxhelit
Silikaxheli ka qenë njohur që më 1640 si një kuriozitet shkencor. Në rrugë sintetike
prodhimi i silikaxhelit është patentuar nga profesori i kimisë Patrick Walter A. në
vitin 1919. Në Luftën e Dytë Botërore, silikaxheli ishte i domosdoshëm në përpjekjen
për mbajtjen e penicilinës të thatë, në mbrojtjen e pajisjeve ushtarake nga dëmtimi i
lagështisë, si katalizator për prodhimin e benzinës me oktan të lartë, dhe si një
ndihmës katalizator për prodhimin e etanolit nga butadieni. (Andrew Kantor. et. al
2004).
Silikaxheli është përdorur gjithashtu për të tharë ajrin në sistemet industriale të ajrit të
kompresuar. Ajri që del nga kompresorët rrjedh nëpër një shtrat me rruaza silikaxheli.
Silikaxheli adsorbon lagështine e ajrit, kështu që parandalon dëmtimin e pajisjeve nga
përdorimi i ajrit të ngjeshur. Në kimi, silikaxheli është përdorur në kromatografi si
një fazë stacionare. Në kolonën kromatografike, faza stacionare është më shpesh e
përbërë nga grimca silikaxheli të madhësisë 40-63 μm. Madhësi të ndryshme të
grimcave janë përdorur për një ndarje të dëshiruar të madhësive të caktuara
molekulare. (Fisher Scientific 1997-02-09).
3.3.3 Siguria dhe konsiderata
Silikaxhelet nuk biodegradohen në ujë apo tokë. Silikaxhelet janë jo-toksike, jodjegëse, dhe jo-reaktive dhe të qëndrueshme me përdorim të zakonshëm.
(Environmental Health and Safety (2007-09-10)). Silikaxheli është irritues i rrugëve
të frymëmarrjes dhe mund të shkaktojë iritim të rrugëve të tretjes; pluhuri i
silikaxhelit mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe syve, kështu që duhet të merren
masa për mënjanimin e pluhurit. Silikaxheli kristalor pluhur mund të shkaktojë
silikozë por silikaxheli amorf sintetik është i ngurtësuar, dhe kështu nuk shkakton
silikozë.
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3.4 KARBONI AKTIV

Karbonet aktivë të granuluar janë një grup shumë i gjerë adsorbentësh, me aftësi
selektive për të adsorbuar mijëra komponime organike, dhe disa in-organike. Që nga
përdorimi në mjeksi të karbonit pluhur në Egjiptin e lashtë, karboni aktiv është
përdorur si një adsorbent për shekuj me radhë.
Në industrinë ushqimore të prodhimit të pijeve alkoolike dhe jo alkoolike përdoret si
çngjyrosës dhe për largimin e aromave të ndryshme.
Karboni aktiv i granuluar është një adsorbent i cili fitohet nga përpunimi me mënyra
të ndryshme i materialeve me përmbajtje karboni duke, përdorur mënyra termike ose
kimike për të hequr shumicën e përbërësve jo-karbonike të paqëndrueshmë dhe një
pjesë të përmbajtjes së karbonit original. Fitohet kështu një strukturë me sipërfaqe
specifike te madhe. Struktura e karbonit aktiv mund të jetë një rrjet relativisht i
rregullt i atomeve të karbonit që rrjedhin nga rregullsia e strukturës së lëndës së parë.
Sipërfaqja e karbonit aktiv është karakteristike jo-polare. Ky jo-polaritet i jep
aktivizimit të karbonit prirje për sipërfaqe relativisht të madhe për adsorbatet jopolare, duke përfshirë më tepër substancat organike. (J. Romanos et. al. 2012). Si një
adsorbent, karboni aktiv është në kontrast me adsorbentët polarë si Silikaxheli dhe
alumini i aktivizuar. Karboni aktiv i granular shfaq prirje të kufizuar për ujin përmes
kondensimit kapilar.

3.4.1 Niveli i aktivitetit të karbonit aktiv
Niveli i aktivitetit është shprehur shpesh si sipërfaqe totale për njësi peshe, zakonisht
në metra katror për gram. Kjo sipërfaqe totale e ekspozuar zakonisht do të jetë në
rangun e 600-1200 m2/g.
Që adsorbimi të jetë i sukseshëm, në sipërfaqje duhet të jenë të pranishme hapje të
mëdha të mjaftueshme për të pranuar molekulat adsorbate. Për qëllime të kontrollit të
cilësisë, industria e karbonit ka zhvilluar shtesa të standardizuara testesh për
adsorbimin e avujve dhe të lëngjeve, duke përdorur adsorbate të madhësisë
molekulare të ndryshme dhe natyrë kimike të ndryshme të tilla si jod, fenol,
blumetilen, tetraklorur i karbonit, benzinë etj.(Philippe Serp, et. al 2009).

3.4.2 Struktura e poreve
Ndërsa hapjet në strukturën e karbonit mund të jenë të formave të ndryshme, termi
"pore", që është përdorur gjerësisht nënkupton një hapje cilindrike. Një përshkrim i
distancave midis mureve të këtyre poreve, zakonisht i shprehur si një funksion i
sipërfaqes totale apo vëllimit të përgjithshëm të poreve janë paraqitur nga poret me
"diametra" të ndryshëm, është kurba e strukturës të poreve. (Gómez-Serrano, V. et. al
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1999). Skicat e më poshtme tregojnë disa kurba të strukturës të poreve dhe çfarë
formash të për afërta poresh janë përshkruar nga kurbat. Duhet të kemi parasysh se
forma ekuivalente e përshkruar e poreve rrjedh nga një mbledhje e madhësive dhe
formave të ndryshme të poreve. Kështu nuk ka pore brenda karbonit aktiv që të këtë
pikërisht formën mesatare, por karboni i granuluar aktiv do të kryejë aktivitetin sikur
e gjithë hapësira e tij të kishte poret e asaj forme.
Kurbat e strukturës së poreve

Përshkrimi i përafërt i poreve

Sipërfaqja e
përgjithëshme
volumit të
përgjithshëm të
poreve

Diametri i poreve (Angstrom)
Diametri i poreve (Angstrom)

Figura 3.4 Kurbat e strukturës së poreve

Poret më të vogla në diametër përbëjnë strukturën e mikroporeve, dhe janë pjesa më e
lartë e energjisë së adsorbimit. Mikroporet adsorbojnë më tepër substancat më peshë
të ulët molekulare, avuj të substancave organike me pikë të ulët vlimi, si dhe bëjnë
largimin e gjurmëve të substancave organike nga uji në nivele jo të zbulueshme. Poret
e mëdha përbëjnë makroporozitetin, i cili është i dobishëm në adsorbimin e
molekulave shumë të mëdha.
Një tjetër funksion i rëndësishëm i strukturës makroporoze është ndihma për
difuzionin e lëngjeve për adsorbim në faqet e brendëshme të grimcës karbonit. Duke
pasur parasysh figurën e më sipërme, struktura e poreve (1) do të jetë efektive për
adsorbimin tretësve me paqëndrueshmëri të lartë, për lloje të caktuara të aromave, dhe
për largimin gjurmëve të substancave organike nga uji. Strukturat e poreve (2) ofrojnë
një ekuilibër të mirë të përzgjedhjes për molekula të madhësive të ndryshme, aftësinë
për të zvogëluar ndotjen në fazë të gaztë dhe të lëngshme në nivele ultra të ulët, dhe
karakteristika të mira të difuzionit. Struktura e poreve (3) do të lejojë difuzionin e
shkëlqyer dhe mund të adsorbojë molekula të madhësive shumë të mëdha, por ka pak
struktura mikro-poroze dhe do të këtë një ruajtje shumë të pakët për pjesën më të
madhe të komponimeve organike (Machnikowski J. 2002).

3.4.3 Lëndë të para për prodhimin e karbonit aktiv
Karbonet aktive të granuluar mund të prodhohen nga lëndë të para të ndryshme me
përmbajtje karboni nga të cilat prodhimet komerciale përgatiten nga arrat e kokosit
dhe lëvozhgat arroreve të tjera, bitumet dhe thëngjij të linjitit, koksi i naftës, tallashi,
dhe produkte të tjera të drurit. Në përgjithësi, lëvozhgat e arrave dhe koksi i naftës
prodhojnë karbon shumë të fortë me një strukturë poresh të karakterizuar më sipër nga
(1), qymyret nga druri japin struktura tip (2) me karbon aktiv relativisht të fortë.
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(Petrov N.et.al 2000).Ajo që duhet të theksohet është se teknika specifike të prodhimit
mund të japin karbone aktive me cilësi nga më të ndryshmet.

3.4.4 Dendësia e dukshme e karbonit aktiv
Dendësia e karbonit aktiv është në rangun mes 2,0-2,1 gr/cm3. Sidoqoftë, kjo tregon
një material në të cilin nuk tregohet sipërfaqja specifike pra edhe kapaciteti adsorbues.
Për karbonin aktiv të granuluar, është shumë më praktike dendësia e dukshme (AD),
ose masa e një vëllimi të caktuar të grimcave të adsorbentit. Kjo dendësi do të jetë
mjaft më e ulët se densitetit i trupit të ngurtë, për shkak të pranisë së poreve. (Garcia
A. B. et. al 1998).Shumica e karbonit aktiv të granuluar që tregtohet, i ka vlerat e
dendësisë së dukshme (AD) mes 0,4-0,5 gr/m3. Kur vlerat e dendësisë së dukshme
(AD) janë të larta ato tregojnë lagështi të shtuar dhe ky karbon nuk ka veti të mira
adsorbuese. Karbonet aktiv me dendësi të dukshme (AD) të lartë nuk kanë vetitë mira
për pastrim cilësor të lëngjeve (Acedo-Ramos M. et. al 1993).

3.4.5 Hiri
Një pjesë e hirit total mund të jetë e tretëshme në ujë, kurse sasia më e madhe e tij i
tretshëm në acid, dhe pjesa që është thellë brenda strukturës skeletore të karbonit
është praktikisht e patretëshme. (Polovina M. et.al.1997). Hiri i përftuar nga druri dhe
lëvozhgat e arrës ka tendencë të jetë i pasur në metale alkaline, ndërkohë që hiri nga
qymyri përmban kryesisht okside të silicit, aluminit dhe hekurit. Për raste të
kufizuara, për të cilët gjurmë të hirit të tretshme ose reaktive janë të padëshirueshme,
karbonet e granuluar aktive para-lahen me ujë ose acide (Fanning P. E et. Al 1993).
Hiri natyror normalisht nuk është i dëmshëm për proçesin adsorbimit, dhe testet
standarte të aktivitetit e tregojnë efikasitetin e karbonit aktiv të granuluar duke
përfshirë edhe peshën e hirit. Megjithatë, në disa karbone aktive të granuluar të
rigjeneruar, hiri që është një mbetje nga përdorimet e më parshme mund të bllokojë
disa ose të gjithë strukturën e mikroporeve që është jetike për adsorbimin substancave
organike në nivele ultra të ulëta (Youssef A. M et. al 1991).

3.4.6 pH i karbonit aktiv
Për matjen e pH janë përdorur pezulli ujore të karbonit aktiv. Karbonet aktive me
bazë thëngjilli të papërpunuar janë zakonisht me pH neutral, ndërsa karbonet nga
lëvozhgat e arrave dhe druri janë më shumë alkaline. Karboneve aktive të granuluar të
trajtuara më pak, pH u ndryshon midis 6-10, por acidet e shtuar ose alkalet mund ti
shtrijnë më tej këto vlera (Arriagada R et. al 1997). Në pastrimin e ujit dhe të
tretësirave ujore, pH i karbonit aktiv të granuluar duhet të jetë i kundërt me pH-in e
tretësirës. Shumica e substancave organike adsorbohen mirë në pH pak acid, pH (5-7).
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3.4.7 Riaktivizimi
Aktivizimi i karbonit është kryer shpesh në furra me temperaturë të lartë, në kushte të
buta oksiduese. Siç tregohet dhe nga emri, riaktivizimi i referohet përdorimit të një
proçesi të ngjashëm me avullimin dhe oksidimin e adsorbateve në karbonet e
konsumuar. (Bradley RH et. al 1996). Termi riaktivizim mund të jetë në kontrast me
termin rigjenerim, i cili ka të bëjë me trajtimin me avull ose metoda të tjera për të
rivendosur një pjesë të kapacitetit adsorbitiv të karbonit aktiv të granuluar, edhe pse
kushtet janë të ndryshme. Riaktivizimi pothuajse gjithmonë prodhon ndryshime të
matshme në strukturën e poreve, për shkak të ndryshimit të shtresës të sipërfaqes
karbonit.(Sutherland I.et.al 1996). Në disa raste, riaktivizimi i karbonit aktiv të
granuluar kryhet më mirë, ose njësoj si lëndët e para, por në shumë raste të tjera mund
të jetë një humbje graduale në rritje të efikasitetit. Humbja e efikasitetit është
zakonisht më e theksuar në strukturën e mikroporeve, mikroporet janë më të
rëndësishmet kur gjurmët e fundit të ndotjes duhet të hiqen (Rivera-Utrilla J et. al
2002).

29

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

3.5 PVPP
PVPP është një komponim organik me lidhje tredimensionale të fiksuara nëpërmjet
zinxhirëve ndërmolekulare.

Struktura e PVPP-SE

Figura 3.5 Struktura e PVPP
PVPP përzgjedh dhe largon molekulat e fenoleve. Kjo përzgjedhje varet nga formimi
i lidhjeve hidrogjenore që ndikohet shumë nga pH. Këto lidhje shkëputen përsëri në
tretësira alkaline duke çliruar komponimet fenolike të adsorbuara. Kjo është baza e
rigjenerimit të PVPP e cila mund të përdoret në mënyrë të vazhdueshme. Mund të
përdoret rreth 50 g/hl PVPP. (McMurrough, I. 1995).
Molekulë proteine me disa vënde
ku mund të lidhen polifenolet

Molekulë Polifenoli

Absorbenti I polifenolit

Figura 3.6 Lidhja e polifenoleve me molekulën e proteinës, lidhja ndërmjet
absorbentit të polifenoleve, polifenoleve dhe proteinave
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Figura 3.7 Mënyra se si polivinilpirrolidoni adsorbon polifenolet
3.5.1 Filtrimi i birrës me PVPP
Për të marrë një birrë me stabilitet polifenolet, flavanolet, dhe tanoidet mund të
largohen duke vepruar me PVPP. PVPP është një polimer që përbëhet nga një shtyllë
karboni në të cilën vendosen unaza pirrolidoni të cilat lidhin polifenolet nëpërmjet
lidhjeve hidrogjenore dhe jonike. Afërsia e grupit karbonil dhe e azotit indukton
polaritet tek oksigjeni i karbonilit duke rritur kështu kapacitein për tu lidhur me
hidroksilet fenile. Megjithatë lidhja e polifenoleve me PVPP është më e fortë se lidhja
proteinë–polifenol. PVPP mund të shtohet si një reagent i vetëm si gjatë maturimit
ashtu dhe gjatë filtrimit ku ai largohet me sedimentim ose me filtrim. PVPP mund të
përdoret gjithashtu në një formë të rigjenerueshme. Struktura kimike e PVPP siguron
një efektivitet të lartë në adsorbimin e polifenoleve veçanërisht tanoideve dhe
flavanoleve, të cilët janë komponentët kryesorë të paqëndrueshmërisë. Suspensioni i
PVPP përgatitet në ujë të deajruar dhe lihet të qëndrojë për të paktën një orë me
qëllim që të bymehet. Më pas përzihet me rrymën e birrës dhe i jepet një kohë e
mjaftueshme për të vepruar me polifenolet. Rekomandohet përzjerje për një kohë
kontakti 5 minuta me qëllim që të vendosen lidhjet e nevojshme me polifenolet
(Rehmanji,M.et.al.1998).PVPP mund të shtohet dhe duke e kombinuar me kiselguhrin
në enën e dozimit, por për të ushtruar një kontroll të mirë preferohet shtimi i PVPP në
përmjet një dozimi të veçantë para shtimit të kiselguhrit. Sasia e saktë e shtuar do të
përcaktohet nga të dhënat tipike të birrës si marka, sezoni, polifenolet e tretshme në
malto, etj.

3.5.2 Përdorimi i PVPP në prodhimin e mushtit
Kur përdoret në zjerie PVPP zakonisht shtohet 10 minuta para fundit të saj. Mund të
përdoret direkt në formë pluhuri ose në formë pezullie në ujë të deajruar në masën 812%. Nëse do të përdoret në formë pluhuri, hidratimi dhe përzieria do të kryhen në
zjerës ose gjatë riqarkullimit në whirpool. PVPP mund të shtohet dhe në whirpool.
Nëse do të përdoret në zjerie PVPP është me një përdorim.
Sasia e saktë e PVPP që do të përdoret që në zjerie do të varet nga lënda e parë e
përdorur, kushtet e proçesit, dhe jetëgjatësia e birrës që do të prodhohet. Zakonisht
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shtohet 10-20g/hl PVPP. Sasia që do të dozohet përcaktohet me anë të një proçedure
të thjeshtë testuese (Siebert, K. J. et. al 1997).

3.5.3 Mekanizmi i formimit të turbullisë jo-biologjike
Pas mbushjes me kalimin e kohës, birra e pastabilizuar ka tendencë të formojë turbulli
si rrjedhim i kompleksit proteinë-polifenol. Për këtë arsye duhet të ndalet formimi i
këtij kompleksi ose të largohet nga birra. Kjo mund të arrihet ose duke larguar ose
degraduar proteinat e dyshimta, ose duke larguar polifenolet, ose të dyja në të njëjtën
kohë. Megjithatë është e rëndësishme që proçedura e përdorur të mos dëmtojë
buketin, konsistencën, si dhe qëndrueshmërinë e shkumës (Mola, A. et. al 2000).
Polifenolet dhe flavonoidet natyrale të ndodhura në birrë gjatë ruajtjes së birrës
e oksidojnë atë, duke kontribuar në humbjen e buketit dhe freskisë.

Selektiviteti I PVPP

Acide fenolike

Katekinë

Procianidine

Adsorbimi me PVPP
Aktiviteti I turbullise

Figura 3.8 Paraqitja e selektivitetit të PVPP
Nga testimet e shumta është treguar që largimi selektiv i polifenoleve të pranishëm
me anë të PVPP është rruga më efektive në parandalimin e formimit të turbullisë dhe
prishjes së buketit duke bërë kështu të mundur që birra të mbetet e freskët dhe e
kthjellët për një kohë të gjatë. Me këtë tip stabilizuesi merret një qëndrueshmëri rutinë
prej 1viti. Mekanizmi i formimit të turbullisë koloidale jepet më poshtë:
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Proteine
Flavonoidet e thjeshta

Stadi 1. Birra e freskët përmban proteina
acide dhe polifenole flavonoide të cilat
formojnë laqe me lidhje hidrogjenore me
proteinën. Këto komplekse kontribuojnë
shumë pak në turbullinë e dukshme koloidale
sepse kanë peshë të vogël molekulare që do të
thotë që janë shumë të vogla për tu parë me sy
të lirë.

Stadi 2

Proteine

Tanoide =
Flavonoide
toooooooo
ooooooooo
oooooooo
toooooooo
oksiduaroks
iduara

Tanoide

Protein
a

Pas 3 deri 6 muaj ruajtje, këto flavonoide
oksidohen dhe polimerizohen për të dhënë
zinxhirë të shkurtër polifenolesh me gjatësi
përzjerje3-4 njësi të quajtur ―tanoide‖. Këto
tanoide kanë aftësi të lidhin shumë proteina
nëpërmjet lidhjeve hidrogjenore duke
formuar kështu pjesëzat e turbullisë që
duken me sy të lirë. Ky efekt njihet me me
emrin ―turbullira e ftohtë‖. Këto lidhje
këputen me lehtësi nëse birra do të ngrohej.

Stadi 3
Pas ftohjes së mëtejshme tanoidet do të
formojnë një kombinim të lidhjeve të forta
jonike dhe kovalente me proteinen. Këto
lidhje nuk thyhen me lehtësi nga rritja e
temperaturës duke formuar kështu turbullinë
permanente.
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3.5.4 Stabilizimi i birrës me PVPP
PVPP është stabilizues i patretshëm. Ky produkt ka afinitet shumë të lartë ndaj
molekulave polifenolike (tanoideve dhe flavonoideve). Formimi i kompleksit midis
PVPP dhe polifenoleve ndodh nëpërmjet lidhjeve hidrogjenore.

NDERVEPRIMI I PVPP ME POLIFENOLET
Lidhja hidrogjenore e
formuar varet
nga:pH,Temperatura
Struktura

Figura 3.9 Ndërveprimi i PVPP me polifenolet
Struktura molekulare e PVPP kufizon lidhjet e brëndshme hidrogjenore, duke
maksimizuar numrin e disponueshëm të vëndeve reaktive të këtij produkti (Lynn,P. Y.
et. al 1996). Lidhja PVPP-turbulli largohet ose me filtrim primar me filtër me
kieselguhr ose me sedimentim, ose me filtër me rigjenerim PVPP-je. Pas këtij proçesi
birra kalon në mbushje.
Stabilizimi i birrës me PVPP ka këto përparësi
o Është shumë efektiv në doza relativisht të vogla dhe në kohë kontakti të
shkurtra.
o Arrihet jetëgjatësia maksimale e birrës.
o Përdoret me shumë lehtësi.
o S’ka ndikim negativ mbi shkumë, buket ose parametra të tjerë të birrës.
o Vonon dhe parandalon formimin e buketit astringjent dhe të vjetëruar.
o Largohet plotësisht nëpërmjet filtrimit.
o Eshtë produkt i sigurt dhe nuk ndot mjedisin.
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KAPITULLI 4
FILTRIMI I BIRRËS

4.1 PËRKUFIZIMI I FILTRIMIT
Filtrimi është një proçes ndarjeje gjatë të cilit largohen nga birra qelizat e majasë dhe
lëndët e tjera që përbëjnë turbullirën e birrës. Nëse këto substanca nuk largohen vetëm
për pak javë ose muaj, ato do të precipitojnë dhe do të turbullojnë birrën. Qëllimi i
filtrimit është eleminimi i të gjithë mikroorganizmave dhe pjesëzave të tjera koloidale
të cilat gjenden në formë pezullie në birrë, duke i siguruar produktit përfundimtar një
qartësi të plotë. Filtrimi duhet të bëhet patjetër në temperaturë të ulët, nëse është e
mundur në -1 gradë C, me një sasi oksigjeni të tretur në më pak se 0,1mg/L. Duhet të
sigurohet që rrjedhja në fillim dhe fund të filtrit të jetë laminare. Pas daljes nga filtri
duhet të sigurohet dhe rregullimi i sasisë së CO2. Cilësia e produktit të filtruar duhet të
jetë në nivelin e saj maksimal si në buket, shkumë, brilancë, ngjyrë dhe në mungesë
totale të mikro-organizmave(Baimel SH, et. al 2004).
Qëllimi i filtrimit është ta bëjë birrën të qëndrueshme për një kohë të gjatë të tillë që
të mos ndodhin ndryshime të dukshme dhe që birra të duket e njëjtë me atë që ishte në
gjëndje të freskët.

4.1.1 Filtrueshmëria
Nëse duam të filtrojmë një birrë po aq e rëndësishme sa dhe mënyra e filtrimit të
birrës me ndihmës filtër ose me membranë, është dhe filtrueshmëria. Filtrueshmëria e
vogël e bën proçesin shumë të kushtueshëm. Filtrueshmëria e birrës pengohet nga
beta-glukanet e birrës ose nga viskoziteti i lartë i saj. Pengesë në filtrueshmëri janë
dhe pjesëzat e turbullisë koloidale dhe jokoloidale. Sidomos në rastin e filtrimit me
membranë filtruese beta glukanet përbëjnë rreth 60% të pengesave në filtrim. Në rast
se beta-glukanet i nënshtrohen presionit të lartë, dhe temperaturave të ulta, ato
zakonisht kalojnë nga një strukturë në formë suste të glukaneve në një strukturë
gjatësore e cila lidhet me të tjera struktura me anë të lidhjeve hidrogjenore, duke
formuar mbi membranë një xhel. Kjo strukturë xhelatinoze pengon ose bllokon
filtrimin. Për të rritur filtrueshmërinë shpesh në birrë shtohen flokulante para filtrimit
si PVPP ose Silikaxhel. Pasi këto përbërje adsorbojnë substancat me peshë të madhe
molekulare përkatësisht polifenolet dhe proteinat, ato lihen të sedimentojnë. (Fischer
W.1992). Nëse do të filtrohet me membranë duhet që të sedimentojnë mirë këto
përbërje në të kundërt membrana bllokohet plotësisht.
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4.1.2 Testet e kryera për parashikimin e filtrueshmërisë së birrës
Komponentet kryesore të cilët pengojnë filtrueshmërinë e birrës janë: Gomat dhe në
veçanti beta glukanet e maltit të cilat mund të mos jenë degraduar dhe tretur
mjaftueshëm nga ana e b-glukanazave mykore ose bakteriale gjatë zjeries ose më mirë
në fermentim (Hrycyk G. et. al 1997). Testi i ESSER është një test shumë i thjeshtë
për të realizuar provat e filtrimit. Bëhet fjalë për një filtër cilindik prej inoksi me
vëllim 200 ml dhe sipërfaqe filtruese 16 cm2 e cila mund të punojë në një presion prej
50 mm Hg, tip SM 16225 de Sartorius. Membranat e përdorura janë të tipit SM
11307, diametër 50 mm me një madhësi poresh 0,2 mikron. Filtrimi bëhet në 0 gradë
C me një presion 2 bar. Volumi i filtruar ose më mirë pesha e filtratit përcaktohet pas
120 sekondave dhe 300 sekondash. Testi Esser dhe filtrimi industrial ka shumë gjëra
të përbashkëta, duke bërë të mundur kështu një parashikim paraprak të filtrueshmërisë
së birrës.
Testi Zurcher realizohet nëpërmjet një pllakë filtruese në të cilën është vendosur
kieselguhr. Ndërsa filtri i Macron nuk është gjë tjetër veçse një element i filtrit
FILTROX. Aparati përdoret për të matur shpejtësinë e filtrimit( analitika EBC metoda
11, 8).

4.2 METODAT ALTERNATIVE TË FILTRIMIT
Filtrimi është proçesi gjatë të cilit një lëng i turbullt ndahet me anë të filtrit në një
filtrat të pastër dhe mbetjen e filtruar ose ndryshe kekun e filtrit. Forca drejtuese e
proçesit është gjithmonë diferenca e presionit midis hyrjes dhe daljes së filtrit
(Freeman G, et. al 1999). Presioni në hyrje është gjithmonë më i lartë se ai në dalje.
Sa më e madhe të jetë diferenca e presionit aq më e madhe do të jetë dhe rezistenca
me të cilin filtri do të kundërshtojë filtrimin.

4.2.1 Mekanizmat e ndarjes
Filtrimi me rrjetë filtruese ose sipërfaqja filtruese. Pjesëzat nuk mund të kalojnë
përmes poreve në mjedisin e filtrit dhe mbahen në një shtresë që bëhet gjithmonë e
më e trashë. Filtrimi bëhet gjithmonë dhe më i mirë por vëllimi i lëngut që kalon
përmes filtrit zvogëlohet vazhdimisht. Në këtë tip filtrimi futet filtrimi me rryma të
kundërta.
Filtrimi në thellësi. Ndarja realizohet nëpërmjet mjediseve të ndryshme që mund të
jenë të përbëra nga lëndë poroze. Si rezultat i sipërfaqes së madhe të materialit poroz
dhe strukturës së tij prej labirinthi, lëngu do të kalojë në rrugë gjarpërore
(Bonnacchelli B, et. al1999).


Pjesëzat do të mbeten në material si rrjedhim i madhësisë së tyre nën efektin e
sitjes mekanike. Ato gradualisht do të bllokojnë poret duke zvogëluar në këtë
mënyrë prurjen përmes filtrit
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Pjesëzat e imta fiksohen me anë të adsorbimit. Adsorbimi mund të ndodhë si
rrjedhim i ndryshimeve në ngarkesë midis filtrit dhe materialit që do të
mbahet.

Zakonisht fenomeni i sitjes dhe adsorbimit ndodh nëtë njëjtën kohë.

4.2.2 Filtrat
Filtrat përfshijnë:
1. Sitat e çdo lloji, p.sh. sitat metalike, sitat me vrima ose shufrat paralele të
hekurit në filtrat qiri.
2. Pëlhurat metalike ose prej cope. Pëlhurat metalike mund të pastrohen dhe
sterilizohen më lehtë. Me ato mund të krahasohen pëlhurat tekstile prej cope,
p.sh. ato të propilenit. Këto të fundit përdoren në zjerie por jo në filtrimin e
birrës pasi sterilizohen jo mirë.
3. Fletët filtruese përbëhen nga celuloza, pambuku, kieselguri, perliti, fibrat e
qelqit ose lëndë të tjera si p.sh asbesti i cili nuk përdoret më pasi cënon
sigurinë e ushqimit. Janë filtra të cilët përdoren gjerësisht deri në një madhësi
pjesëze limite.(Nëse pjesëzat që filtrohen e kalojnë limitin ato mund të kalojnë
përmes filtrit.) Sa më i ulët të jetë pragu limit aq më i mirë do të jetë filtrimi.
4. Shtratet filtrues, p.sh. filtrat me gurë të vegjël për filtrimin e ujit dhe shtresat
me ndihmës filtra në formë pudre të cilët përdoren si ―parashtresa‖ në fletët
filtruese.
5. Membranat. Këto janë bërë nga poliuretani, poliakrilati, poliamidi,
polietileni, polikarbonati, acetati i celulozës dhe substanca të tjera.
Membranat janë shumë të holla (0,02-1mikron) dhe vendosen në shtresat me
porozitet të lartë, në të kundërt ato do të grisen. Ato prodhohen me infuzim,
spërkatje ose me depozitim (Daufin G.et.al 2001).
Sot mund të prodhohen membrana me madhësi poreje të dëshiruar të cilat mund të
filtrojnë lëndë të ndryshme me një madhësi të caktuar molekulare. Meqënëse filtrat
përbëhen nga pore shumë të imta mund të flasim për:
o Mikrofiltra ku intervali i madhësisë së poreve është (10-1 deri në102μm) dhe
o Ultrafiltra ose nanofiltra kur përdoret nm (10-3 deri në10-1μm).
Birra nuk mund të kalojë përmes membranës si në një filtrim statik, në një kënd të
drejtë sepse:
o Membrana do të mbulohej me shpejtësi dhe
o Diferenca e presionit do ta griste membranën e hollë.
Si rrjedhim birra do të kalojë mbi të duke e larë atë vazhdimisht, për këtë arsye mund
të përdoret vetëm një shtresë e kufizuar. Mikroorganizmat dhe papastërtitë mbeten në
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formën e mbetjes ose pjesës së pafiltruar ndërkohë që filtrati kalon përmes poreve të
membranës (Rahier G,et.al 2001).
Ky tip filtrimi quhet filtrim me rryma të kundërta.
Quhet kështu sepse vetëm një pjesë e lëngut kalon përmes vrimave të membranës dhe
një pjesë shumë më e madhe rrjedh përgjatë membranës. Për këtë arsye nevojitet një
sipërfaqe membrane më e madhe. Eshtë pothuajse e pamundur të punohet me
sipërfaqe filtrash kaq të mëdha, për këtë arsye membranat zakonisht përdoren dyfishe.
Këto dy membrana rrotullohen dhe pikërisht ky kombinim i membranave së bashku
me suportin dhe shtresën ndërmjetëse njihet si kombinimi spiral i modulit.

4.3 LLOJET E FILTRAVE
Tipet e filtrave që përdoren për filtrim në fabrikat e birrës janë:
1. Filtrat me ndihmës filtra– Ndihmës filtri që nuk është gjë tjetër veçse
kieselguhri që përdoret në:




Filtrat me fletë (filtrat pllakë dhe filtrat me kornizë),
Filtrat qiri,
Filtrat rrjetë (horizontal ose vertikal),

2. Filtrat fletë pa ndihmës filtër (filtrat pllakë)
3. Filtrat me ndarje (filtra që përdoren në sheqerizues)
4. Filtrat seksionalë me presë (p.sh. filtrat me masë)
5. Filtrat membranë
Në ditët e sotme për filtrimin e birrës përdoren pothuajse vetëm filtrat me fletë me
pudër dhe ato me membranë. Çdo tip filtri, në të cilin filtrimi realizohet në kënd të
drejtë quhet filtër statik ose filtër me fund të vdekur.

4.3.1 Filtri masë
Në një filtër masë birra kalon përmes një shtresë përzjerje 6cm të trashë. Masa e filtrit
përbëhet nga fibrat e pambukut ku shtohet 1% asbest në mënyrë që të realizohet një
filtrim i mirë. Për shkak të kostos së asbestit kostoja e filtrimit me filtër masë rritet
dukshëm. Po ashtu vetitë kancerogjene të asbestit e bëjnë të pa përdorshëm për
industrinë ushqimore.

4.3.2 Filtrat me ndihmës filtra
Filtrat me ndihmës filtra janë filtra në të cilët filtrimi kryhet nga një ndihmës filtër
kieselguhr ose perlit i cili është i vendosur brenda filtrit. Parashtresa është e
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nevojshme sepse grimcat e ndihmës filtrit të përdorura për dozimin e vazhdueshëm
janë shumë të vogla për tu mbajtur nga vetë filtri.

4.3.3 Filtrat me fletë dhe kornizë
Filtrat me fletë dhe kornizë përbëhen nga një kornizë në të cilën vendosen zakonisht
pllakat, fletët ose sipërfaqe të tjera. Fletët e filtrit varen mbi pllakat në të dyja anët dhe
kjo formë mbyllet midis kornizave dhe pllakave. Fletët e filtrit përbëhen nga celuloza
dhe nga rrëshira jono shkëmbyese. Ato janë të stabilizuara në formën e një mase të
fortësuar kështu që ato mund të lahen dhe si pasojë mund të përdoren për një kohë të
gjatë.

4.3.4 Filtri me pllakë metalike
Filtrat me pllakë (rrjetë) metalike, horizontale ose vertikale janë shumë të përhapur.
Rrjeta metalike prej inoksi shërben si support për materialin filtrues. Poroziteti i
rrjetës varion nga 40 deri në120 mikronme një mesatare 80 mikron. Këto lloje filtrash
mund të përballojnë një presion prej 10 bar. Për parashtresën rekomandohet të
aplikohet nga 500 deri në1000 g kieselguhr/m2 ; kjo i korrespondon një trashësie të
kekut 1,5-3 cm. Shtimi i kieselguhrit gjatë proçesit të filtrimit varet nga përbërja e
birrës dhe mund të përdoret në intervalin 50 deri në120 g/hl. Një filtër pllakë në
përgjithësi punon me një prurje 250 hl në orë.

4.3.5 Anët negative të filtrimit me ndihmës filtra
Filtrimi me ndihmës filtra ka dhe disa anë negative.
 Ndihmës filtrat mund të jenë të pakthyeshëm (kosto e lartë) ose të kërkojnë
rigjenerim.
 Përdorimi i kieselguhrit krijon jo vetëm pluhura në mjedis duke ndikuar negativisht
në shëndetin e operatorëve por dhe ekspozon birrën dukshëm ndaj ndotjeve
mikrobiologjike.
 Përdorimi i ndihmës filtrave e ndërlikon shumë proçesin dhe e bën atë jofleksibël.

4.3.6 Membranat filtruese
Një membranë funksionon si një barrierë midis dy fazave ujore dhe punon si një filtër
që lejon të kalojnë përmes saj vetëm pjesëza me dimensione plotësisht të përcaktuara
(Decloux M. et. al 2001).

Dy janë sistemet kryesore të transportit.
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Më poshtë në figurë paraqitet proçesi ku si forcë lëvizëse shërben ndryshimi i
presionit.

Ushqimi që kalon me shpejtësi të lartë për të
rritur presionin
Pjesezat që nuk kalojne

Pjesezat që do të kalojnë
përmes membranes

Lengu në
rrjedhje
Siperfaqja e
membranes

Poret

Filtrati

Membrana

Figura 4.1 Paraqitja e filtrimit me membranë filtruese
Sot në disa fabrika moderne përdoret filtrimi me membranë. Ky proçes filtrimi është
shumë i thjeshtë dhe mjaft fleksibël. Jetëgjatësia e membranave është shumë më e
gjatë se kieselguhri. Poroziteti i membranës është i përcaktuar plotësisht dhe në këtë
mënyrë është shumë e lehtë të kontrollohet madhësia e grimcave që kalojnë përmes
membranës. Membrana mund të pastrohet me lehtësi nëpërmjet reagentëve kimike
pastrues.

4.3.6.1 Mikrofiltrimi
Eshtë proçes i ngjashëm me filtrimin me membranë vetëm se ndryshojnë dukshëm
madhësia e poreve të membranës. Diametri i poreve varion nga 0,05-0,1 mikron dhe
përdoret për filtrimin e suspensioneve dhe emulsioneve.
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PJESA EKSPERIMENTALE
KAPITULLI 5
APARATURAT E PËRDORURA

5.1 TURBIDIMETRI

Matësi

Burimi i dritës

Tretësira koloidale

Figura 5.1 Paraqitja skematike e turbidimetrit
Modeli 800 dhe 800-P përmbush specifikimet e EPA për matjen e turbullisë në ujin e
pijshëm. Leximet e sakta e bëjnë këtë instrument të përshtatshëm për të testuar ujin e
rubinetit gjatë proçesit të prodhimit të produkteve ushqimore. Ky aparat mund të
përdoret për çdo solucion ujor ku kontrolli i qartësisë është pikë kritike. Modelet 800
dhe 800-P janë nefelometra të vërtetë, ato masin sasinë e dritës që shpërhapet në një
kënd të drejtë nga një rreze drite që kalon përmes kampionit që do të testohet.
Rezultatet e testimit lexohen direkt në NTU në një lexues dixhital LCD. Turbidimetri
është i para-kalibruar dhe kërkohet vetëm një zerim i thjeshtë para se të bëhet testimi.
Një çelës i cili kontrollon funksionimin bën ndezjen e aparatit gjithashtu shërben si
një përzgjedhes intervali për të dy intervalet: 0-20 dhe 0-200 NTU. Kampionet të
cilave do tu matet turbullia duhet të përzihen mirë para se të vendosen në dhomën e
leximit. Duhen lënë në vialin të qëndrojnë për pak minuta ose duke e përzierë me
kujdes përmbajtjen. Në shumicën e rasteve, leximet e aparatit mesatarizohen dhe
merret një lexim midis leximit të qëndrueshëm dhe atij më të lartë. Leximi mund të
kalojë në një vlerë më të ulët si rezultat i precipitimit të pjesëzave. Në rast se ndodh
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ky fenomen është e mira që të largohet mbrojtësi i dritës dhe të ekzaminohet
kampioni.

5.1.1 Përgatitja e standarteve të formazinës
Kalibrimi i modeleve 800 dhe 800-P bazohet mbi formazinën, një sunspension ky që
është më shumë i riprodhueshëm në karakteristikat e tij për të shpërhapur dritën se
çdo suspension tjetër i disponueshëm. Këto aparate kalibrohen në solucione formazine
nga fabrika dhe kalibrimi nuk duhet të ndryshojë në lidhje me kohën. Megjithatë, nëse
aparati ka nevojë për kalibrim, kjo mund të realizohet duke përdorur solucion
formazine.
Solucioni Standart i Formazinës ka një vlerë 400 NTU. Ky solucion përdoret si një
solucion në ruajtje dhe është i qëndrueshëm për gjashtë muaj në formën e tij të
holluar.

5.2 ANALIZA GAZKROMATOGRAFIKE
Kromatografia e gaztë është metoda analitike me përdorim më të gjerë nga metodat e
tjera të ndarjes. Me anë të saj bëhet ndarja e përzierjeve të ndërlikuara në fazë të gaztë
të komponenteve përbërës. Këta analitë të gaztë kalojnë në një kollonë të
përshtatshme dhe shtyhen përgjatë saj nga një eluent në fazë të gaztë. Me anën e kësaj
teknike kryhet analiza cilësore dhe sasiore e tyre sepse komponentët përfundojnë të
ndarë nga njëri-tjetri tek një dedektor i përshtatshëm.
5.2.1 Parimi i ndarjeve kromatografike
Në qoftë se një përzierje substancash injektohet në kreun e një kollonë kromatografike
(në një sistem të hapur apo të mbyllur) qysh në momentin e parë përbërësit e
ndryshëm shpërndahen në mënyra të ndryshme midis fazës stacionare dhe asaj të
lëvizshme. Shpërndarja për secilin komponim jepet nga Ligji i Shpërndarjes:
Ki =Cip/Cil
Ki -Koefiçienti i shpërndarjes për përbërësin i
Cip -përqëndrimi i komponimeve në fazën e palëvizshme
Cil - përqëndrimi i komponimeve në fazën e lëvizshme
Kur koefiçientët e shpërndarjes janë të ndryshëm atëherë ndryshon edhe shpejtësia e
shtegëtimit të tyre. Në përqëndrime të vogla të zakonshme për kromatografinë vlerat e
kostanteve të shpërndarjes nuk varen nga përqëndrimet. Proçesi i shpëlarjes nga një
mjet eluues (zakonisht një gaz inert, një solvent apo përzierje e tyre) bën që përbërësit
me K më të madhe pra me tretshmëri të lartë në fazën e palëvizshme lëvizin ngadalë
dhe e kundërta.
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5.2.2 Analiza gaz kromatografike
Në kromatografinë e gaztë komponentet e mostrës ndahen nga njëri-tjetri si rrjedhojë
e shpërndarjes së tyre ndërmjet një faze të gaztë të lëvizshme dhe një faze të
palëvizshme që ndodhet në kolonë. Kur faza e palëvizshme është e ngurtë, proçeset e
shpërndarjes bazohen në ekuilibrat e ndajthithjes, kur faza e palëvizshme është një
lëng (që mbartet nga një lëndë e ngurtë inerte), proçeset e shpërndarjes bazohen në
ekuilibrat gaz-lëng dhe mbi këto ekuilibra bazohet dhe metoda e kromatografisë së
gaztë.
Ndarja kromatografike bazohet në lëvizjen me shpejtësi të ndryshme në fazën
stacionare të eluuar nga faza e lëvizshme, të komponimeve në varësi të koefiçienteve
të shpërndarjes. Aftësia ndarëse e sistemit gaz kromatografik shprehet me lartësinë
ekuivalente të pjatës teorike dhe matematikisht jepet nga ekuacioni i Van Demterit:
H = 2λdp + [2γDm / Um] + [8K’ef2/ π2 (1+K’) 2Df]Um ku:
λ-parametër pa dimension ku merret parasysh çrregullsia e mbushjes së kolonës
dp-diametri mesatar i mbushësit të kollonës
γ- konstante
Dm-koefiçienti i difuzionit molekular në fazën e gaztë
Um-shpejtësia lineare e gazit mbartës K’ = K*Fs / F1koeficienti i shpërndarjes
ef-trashësia mesatare efazës stacionare
Df-koefiçienti i difuzionit molekular në fazën stacionare
Ky ekuacion paraqitet në formë të thjeshtuar: H = A + B / Um + CUm ku:
A = 2λdp B = 2γDm C = [8K’ef2/ π2 (1+K’) 2Df]Um
Në qoftë se A, B dhe C do të merren konstante atëhere LEPT do të varej nga
shpejtësia e gazit mbartës dhe kjo do të jetë hiperbolike siç edhe tregohet në figurën
5.2
Në këtë diagram mund të shihet ndikimi që ushtrojnë termat A, B dhe C në lartësinë
ekuivalente të pjatës teorike:
Termi ―A‖ lidhet me difuzionin turbulent. Sikurse shihet ky term mbetet konstant dhe
me ndryshimin e shpejtësisë së gazit gjë që flet për një lëvizje laminare të gazeve
nëpër kolonat gazkromatografike pavarsisht nga shpejtësi të ndryshme që ai mund të
këtë. Ky term zvogëlohet me zvogëlimin e diametrit të kokrrizave. Kjo e fundit është
e kufizuar, sepse për kokrriza me diametër shumë të vogël diferenca e presioneve në
hyrje dhe në dalje të kollonës (raporti Pd/Ph) bëhet shumë i madh që nuk merret
parasysh nga Ekuacioni i Van Demterit dhe rrjedhimisht vështirësohet shumë puna në
aparat.
Termi ―B‖. Për shpejtësi të vogla të gazit vlerat e këtij termi janë mjaft të larta, sepse
në këto kushte difuzioni molekular është relativisht i madh kundrejt shpejtësisë
lineare të gazit. Ky term zvogëlohet me rritjen e shpejtësisë lineare të gazit. Vlera e
këtij termi varet nga lloji i gazit. Për gazet me densitet të lartë si argon dhe azot është i
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vogël por zakonisht përdoret helium ose hidrogjen. Ndërkaq ulja e difuzionit
molekular ndikon negativisht në proçesin e shkëmbimit të masës.
Termi ―C‖ lidhet me shkëmbimin e masës dmth me koefiçientin e shpërndarjes si dhe
ndikohet drejpërsëdrejti nga trashësia e fazës stacionare. Sa më e hollë të jetë kjo
shtresë aq më i madh bëhet koeficienti i difuzionit në fazën stacionare.

Figura 5.2 Paraqitja grafike e ekuacionit të Van Demterit
5.2.3 Madhësitë më të rëndësishme kromatografike
Kjo është një teori e thjeshtë e cila përshkruan termat më të rëndësishëm në anlizën
gaz kromatografike: kohë e mbajtjes (retensionit), forma e pikut dhe rezolucioni.
Kompo-nimet të cilët kanë depërtuar në kollonë të shtyrë nga faza lëvizëse do të
tretën në fazën stacionare të lëngët prezente në gjatësinë e kollonës. Komponimet e
tretura do të tentojnë të vendosin një ekuilibër midis fazës stacionare dhe asaj
lëvizëse. Ky ekuilibër vendoset kur raporti i përqëndrimit të komponimit të tretur në
fazën stacionare (Cs) ndaj përqëndrimit të tij në fazën lëvizëse (Cm) është konstant.
Kjo konstante (Ks) njihet si koefiçienti i shpërndarjes së fazës stacionare: Ks = Cs /
Cm

5.2.4 Ndërtimi i aparaturës së gaz kromatografit
Aparati i gaz kromatografit përbëhet nga këto pjesë kryesore:


Injektori



Kollona kapilare
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Furra



Dedektori



Qarku elektronik
Zona me temperaturë të
kontrolluar
Injektor
Dedektor

Gazi
mbart
ës

Kollona
kapilare
Sistemi i të
dhënave
Furra
Aparati i Gaz
Kromatografit

Figura 5.3 Pararqitje skematike e aparatit të gaz kromatografit
Temperatura në teknikën gaz kromatografike luan një rol të rëndësishëm dhe të
veçantë. Ajo duhet të jetë e kontrolluar dhe me stade të përcaktuara qartë. Kjo zgjidh
jo vetëm problemin e të qënit të komponimeve që do të analizohen në fazë të gaztë
por ndikon edhe në koefiçientin e mbajtjes së komponimeve të ndryshme dhe për
rrjedhojë në shtegëtimin e secilit komponim në kollonë.

5.2.4.1 Injektori në gaz kromatografi
Detyra e injektorit është që ky të fusë mostrën në gjëndje të gaztë si një ―bulëzë‖ të
vetme në kollonën kromatografike. Për të arritur këtë temperatura e injektorit
zakonisht mbahet rreth 50oC. Kjo që komponimet të kenë mundësi për të kaluar në
gjëndje të gaztë si dhe të mos kemi humbje të pjesës volatile të mostrës. Kur
injektohen mostra të lëngëta injektori duhet të jetë i aftë të kthejë atë në mënyrë të
menjëhershme në fazë të gaztë. Zakonisht volumet që injektohen janë nga 0.2µL në
10µL për kollonat me paketim dhe 0.001µL në 1µL për kollonat kapilare.
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5.2.4.2 Kollona në gaz kromatografi
Kollona në gaz kromatografi zë një vënd mjaft të rëndësishëm. Karakteristikat
kryesore që përshkruajnë një kollonë zakonisht janë:


Karakteristika e tubit të kollonës (gjatësia, diametri i brëndshëm, përbërja)



Faza stacionare (përbërja kimike, trashësia)



Mbushësi (lloji, madhësia)



Trajtimi (aktivizimi, trajtimi, deaktivizimi)
Tabela 5.2 Karakteristikat më të rëndësishme për kollonat me paketim dhe kapilare
Tipi i
kollonës

Diametri i
brëndshëm
(mm)

gjatësia
(m)

Numri i
Numri total i
pjatave/metër pjatave

Me paketim

2-4

2-3

750-3000

1500-9000

Kapilare

0. 1-0. 3

15-60

2000-4000

30, 000-240,
000

Faza e lëngët shpërndahet në një shtresë të hollë në faqet e brëndshme të kollonës në
trajtën e një filmi. Diametri i tyre i brëndshëm varjon zakonisht 0,25-1mm. Shtresa e
lëngut është mjaft e hollë prandaj ekulibrat midis fazës së lëngët dhe të gaztë
vendosen shpejt. Sasia e lëngut në njësinë e gjatësisë është e vogël prandaj përdoren
kollona shumë të gjata. Që të mos arrihet ngopje e fazës së palëvizshmë në kollonë
futet një vëllim shumë i vogël i mostrës; rreth 1 mikrolitër.
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5.3 METODAT SPEKTROFOTOMETRIKE.
Spektrofotometri mat intesitetin (I) të dritës që kalon në përmjet mostrës dhe e
krahason atë me intesitetin (I0) të dritës përpara se të kalojë përmes mostrës. Raporti
I/I0 është quajtur transmitancë dhe zakonisht shprehet në përqindje (% T). Absorbanca
A lidhet me transmitancën me anë të barazimit:
A =log I/I0=kcb
k – një konstante e lëndës absorbuese
c - përqëndrimi i substancës absorbuese në tretësirë
b – gjatësia e rrugës ku kalon drita
A – absorbanca
Burimi i dritës

Monokromatori
Dedektori

Figura 5.4 Parimi i punës i aparatit spektrofotometër
UV-VIS spektrofotometri gjithashtu mund konfigurohet për të matur reflektancën. Në
këtë rast spektrofotometri mat intesitetin e dritës që reflektohet nga mostra (I) dhe e
krahason atë me intesitetin e dritës së reflektuar të mostrës së bardhë I0 Raporti I/I0
është quajtur reflectancë dhe zakonisht shprehet në përqindje (% R).
Një spektrofotometër mund të përdorë një rreze të vetme ose të dyfishtë. Në një
instrument që përdor vetëm një rreze drite e gjithë drita kalon nëpër qelizën e
mostrës. I0 duhet të matet duke hequr mostrën nga aparati. Ky është model i hershëm,
dhe është ende në përdorim nga shkollat dhe laboratorët industrialë.
Në një instrument me dy rreze, drita është e ndarë në dy pengesa para se të arrijë të
mostrën. Një rreze përdoret si reference ndërsa rrezja tjetër kalon nëpër mostër.
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Intensiteti i rrezes referencë është marrë si transmetim 100% (ose 0 Absorbancë), dhe
matja që shfaqet është raporti i dy intensiteteve të rrezeve. Disa instrumente me rreze
të dyfishtë kanë dy detektorë (fotodioda), dhe mostra dhe rrezja referencë maten në të
njëjtën kohë.
5.3.1 Ndërtimi i aparatit të spektofotometrit
5.3.1.1 Burimi i rrezatimit
Burimet e rrezatimit ndahen në burime të vazhdueshme që emetojnë spektra të
vazhdueshëm dhe në burime diskrete që emetojnë disa gjatësi vale të veçanta. Burimi
më i përdorshëm në zonën e dukshme është llampa me fije volframi. Për të zgjatur
jetën e llampave prej volframi, në to shtohet avull bromi ose jodi në presion të ulët.
Për zonën UV përdoren llampa me deuter me presion të ulët 1.2 kPa të cilat emetojnë
në zonën nga 160 nm deri në 365 nm. Burimi i rrezatimit që përdoret duhet të ketë
intesitet të lartë ndriçimi.
5.3.1.2 Zgjedhësi i gjatësisë së valës
Me anë të monokromatorëve sigurohet nje rrezatim me një gjatësi vale të caktuar.
Monokromatorët shërbejnë për të veçuar nga një rrezatim i vazhduar, shirita me
gjerësi spektrale të vogël me gjatësinë e valës që dëshirojmë. Çdo monokromator
përbëhet nga një prizëm ose nga diafragma e hyrjes dhe daljes që lejojnë përkatësisht
hyrjen dhe daljen e tufave të ngushta të rrezatimit dhe nga sisteme lentesh ose
pasqyrash që shërbejnë për të përfituar tufa paralele ose për fokusim. Karakteristikat
optike kryesore të monokro-matorëve janë dispersioni këndor sθ, dispersioni linear D1
dhe aftësia zgjedhëse R.
5.3.1.3 Detektorët
Në aparatet e matjes së absorbimit të rrezatimit si detektorë përdoren detektorët
fotoelektrikë që bazohen në dukurinë e fotoefektit. Në aparatet fotometrike përdoren
më shpesh tri tipe të detektorëve foto elektrikë (celulat fotovoltaike) në të cilat kemi
daljen e elektronit nga shtresa e një gjysëmpërçuesi në shtresën e metalit. Celulat
fotovoltaike kanë përdorim në zonën e dukshme të spektrit. Llampat fotoemetive janë
fotodioda funksionimi i të cilave bazohet në fotoefektin e jashtëm. Celulat
fotoemetive përdoren edhe në zonën UV. Llambat fotoshumëzuese janë edhe këto
fotodioda që bazohen në fotoefektin e jashtëm. Këto shkaktojnë një rritje të fuqishme
të sinjalit. Fotoshumëzuesit kanë ndjeshmëri shumë të lartë.
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5.4 PROÇEDURAT E MATJEVE FIZIKO-KIMIKE

5.4.1 Përcaktimi i turbullisë në birrë
Proçedura
.
Vendosim në vial mostrën e birrës dhe bëjmë leximin e turbullisë në NTU.
Njësitë e Turbullisë
Lidhja është:
1 EBC njësi formazinë= 40 njësi Helm = 69 njësi ASBC = 4. 08 NTU

5.4.2 Përcaktimi i Polifenoleve totale në birrë me Spektrofotometër
Reagentet
1. Gjatë analizave, përdoret uje në një gradë të paktën 3, të përkufizuar në ISO 3696:
1987.
2. Celulozë karboksimetil (CMC) /EDTA, 10 g/litër
3. Reagent ferik, 5,6 g/Liter Fe3+. Tresim 3,5 g citrat hekuri amoniaku jeshil (16%
hekur) (BDH ref. 27882) në100 ml ujë. Solucioni duhet të jetë plotësisht i qartë.
4. Reagent amoniaku, hollojmë 100 ml të amoniakut përqëndruar (d = 0,92 g/ml) deri
në 300 ml me ujë.
Aparatet
Spektrofotometër, intervali i dukshëm. Kuveta, 10 mm. Centrifugë.
Balona volumetrike të graduar, me kapakë qelqi, 25 ml, 50 ml, 100 ml dhe 1000
ml.
Pipeta të graduara, 0,5 ml, 1ml, 10 ml dhe 25 ml.
Pipeta, 1 ml dhe 10 ml.
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Përgatitja e Kampioneve
1. Degazojmë birrën duke përzierë kampionin.
2. Qartësojmë birrën e turbulluar me anë të centrifugimit dhe jo në përmjet filtrimit.
3. Temperojmë birrën e degazuar në 20 gradë C.
Proçedura
Matja e kampionit
1. Pipetojmë 10 ml birrë (ose musht) dhe 8 ml CMC/EDTA reagent në një balon
vëllimetrik 25 ml dhe përzihet përmbajtja.
2. Hollohjmë Kampionin.
3. N.q.s. përmbajtja në polifenole është më e madhe se 400mg/litër është e nevojshme
të hollojmë kampionin.
4. Pas shtimit të CMC/EDTA dhe reagentëve ferrike shtojmë 25 ml ujë. Përzihet mirë
dhe pas kësaj shtohet reagenti i amoniakut.
Përcaktimi
5. Shtojmë 0,5 ml reagent ferrik për të bërë matjen e kampionit dhe e përziejmë.
Shtojmë 0,5 ml reagent amoniak dhe përziejmë. E çojmë deri në 25 ml (ose 50 ml)
me ujë dhe e përziejmë.
6. Pas 10 min matim absorbancën në një kuvetë 10 mm duke përdorur një
spektrofotometër në 600 nm. Sigurohemi që solucioni që do të matet është i qartë.
Kampioni i bardhë.
1. Përziejmë 10 ml birrë (ose musht) dhe 8 ml CMC/EDTA në një balon vëllimetrik
25 ml.
2. Shtojmë 0,5 ml reagent amoniak dhe përziejmë mirë. E çojmë vëllimin deri në 25
ml me ujë.
3. E lëmë të qëndrojë për 10 min dhe matim absorbancën.
Sigurohuni që solucioni që do të matet është i qartë.
Shprehja e rezultateve
1. Përmbajtjen e polifenoleve e llogaritim duke përdorur formulën.
P = A x 820 x F
Ku:
P = Përmbajtja në polifenole
50

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

A = Absorbanca në 600 nm
F = Faktori i hollimit (2 n.q.s. është balon 50 ml)
2. Paraqiten rezultatet në mg/litër .

5.4.3 Përcaktimi i Ngjyrës së birrës me Spektrofotometër
Reagentët
1. Gjatë analizave, përdoret ujë me një gradë të paktën 3 të përcaktuar në ISO 3696:
1987.
2. Kieselguhr.
Aparatet
Spektrofotometër, me qeliza 10 mm ose 5 mm. Mbajtës për membranën e filtrit.
Filtër me membranë, me madhësi të pores 0,45 mikron.
Përgatitja e Kampioneve
1 Hollojmë kampionin në mënyrë të tillë që absorbanca në 430 nm të jetë brenda
linearitetit të spektrofotometrit. Matjet mund të bëhen në qeliza 10 mm ose 5 mm:
përdorimi i 5 mm ka avantazhin që birra me vlerë të lartë ngjyrë mund të matet pa
ndihmën e hollimit të kampionit.
2 Filtrojmë kampionin nëpërmjet një filtri membranë. Filtrimi duhet të bëhet nëse
turbullia e kampionit të holluar ështe më pak se 1 njësi EBC.
3 N.q.s. është e nevojshme birra mund të qartësohet duke shtuar kieselguhr (1g/litër)
dhe të parafiltrohet para filtrimit me membranë.
Proçedura
Kontrollojmë vendosjen e gjatësisë së valës 430 nm + 0,5. N.q.s. është e nevojshme
rregullojmë vendosjen e gjatësisë së valës.
1. Mbushim kyvetën me ujë dhe rregullojmë absorbancën në 0,000.
2. Shpëlajmë kyvetën me kampionin e birrës dhe e mbushim atë me kampionin.
3. Lexojmë absorbancën.
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Shprehja e rezultateve
1Llogaritjet
1. Llogarisim ngjyrën e kampionit të paholluar duke përdorur formulën e më poshtme:
Ngjyra C (njësi EBC) =A x f x 25
Ku:
C = Ngjyra në njësi EBC.
A = Absorbanca në 430 nm në një kyvetë 10 mm.
25 = faktori shumëzues
f = Faktori i hollimit
ose
Ngjyra C (njësi EBC) = A x f x 50
Ku:
C = Ngjyra në njësi EBC.
A = Absorbanca në 430 nm në një kyvetë 5 mm.
50 = faktori shumëzues
f = Faktori i hollimit
2. E shprehim rezultatin në njësi EBC në dy shifra domethënëse.

5.4.4 Përcaktimi i Diacetilit në birrë me spektrofotometër
Reagentët
Tretësirë alkoolike 10%, ujë i distiluar, tretësirë p-fenildyaminë, HCl 4N
Aparatet
Spektrofotometër, balonë distilimi, kollonë distilimi, gota kimike 100ml, pipeta
Përgatitja e Kampioneve
1. Marrim 100 ml birrë dhe e hedhim në potin e distilimit shtojmë edhe 25 ml ujë të
distiluar dhe më pas e distilojmë
2. Përgatitim tretësire alkoolike 10%
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3. Përgatitim tretësire p-fenildyamine (0. 1gr p-fenildyaminë e tretim në10 ml HCl
4N)
Proçedura
1. E vemë të distiloje birrën. Presim 25 ml distilat. Në dy gota 100 ml hedhim në
njerën 10 ml distilat dhe në tjetrën 10 ml tretësirë alkoolike të përgatitur më parë. Në
të dy gotat shtojmë 0.5 ml tretësirë P-fenildyaminë dhe e lemë në qetësi për 30
minuta.
2. Pas 30 minutash te të dy gotat shtojmë nga 2 ml HCl 4N dhe i çojmë deri në 25 ml
me ujë të distiluar
Shprehja e rezultateve
Spektrofotometrin e çojmë në λ=335nm
1. Matim nga dy herë gotat dhe zbresim vlerat e absorbancës
Diferenca e tyre shumëzohet me faktorin 2.55
(D - A) x 2. 55 = C
Ku:
D- vlera e absorbancës së distilatit
A -vlera e absorbancës së tretësirës alkoolike
C - vlera e përqëndrimit të diacetilit në ppm
2. Vlerat e përqëndrimit të diacetilit duhet të jenë poshtë vlerës 0.1 ppm kur vihet në
ftohje birra.

5.4.5 Përcaktimi i Substancave të hidhura në birrë me spektrofotometër
Reagentet
Izooktan (trimetil-pentan), HCl 6N
Aparatet
Spektrofotometër, centrifugë, gota kimike, pipeta
Proçedura
1. Marrim 5 ml birrë dhe i shtojmë10 ml izooktan (trimetil-pentan) dhe më pas i
shtojmë 0.7 ml HCl 6N. Pasi e trazojmë e lëmë për pak çaste në qetësi dhe më pas e
centrifugojmë.
2. Tretësirën e përftuar nga centrifugimi e matim me spektrofotometër.
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Shprehja e rezultateve
Çojmë spektrofotometrin në λ =275 në progamin LAMP—Swich on.
1. Bëjmë matjen me spektrofotometër. Vlerën e absorbancës së matur e shumëzojmë
me faktorin 50
Lx50 =S.H.
Ku:
L- vlera e absorbancës së tretësirës së matur
S. H –vlerat e përqëndrimit të substancave të hidhura
2. Shprehim rezultatin në njësi IBU në dy shifra domethënëse
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KAPITULLI 6
REZULTATE DHE DISKUTIME
6.1 NDËRTIMI I SHTRESËS FILTRUESE
Këto matje janë realizuar duke venë një letër filtri poroze mbi filtër Sartorius me
vakum me sipërfaqe 16 cm2dhe mbi të janë krijuar shtresa të ndryshme në trashësi dhe
në llojin e kieselguhrit ose përzierjeve të tyre sipas raporteve të caktuara të shprehura
dhe në tabelat e më poshtëme. Diferenca e presionit është mbajtur konstante në të
gjithë matjet e bëra. Letra e filtrit nuk e filtron e vetme birrën kështu që filtrimi i
birrës kryhet vetëm nga shtresa filtruese e formuar me kieselguhr.
Formimi i shtresës filtruese është bërë i njëjtë për të gjitha shtresat me kieselguhr.
Është peshuar sasia e njehsuar e kieselguhrit dhe është përzier me100 ml ujë të
distiluar dhe pezullia e formuar është hedhur në letrën e filtrit duke formuar kështu një
shtresë filtruese me kieselguhr. Mbasi është filtruar e gjithë pezullia me shtresën e
formuar me kieselguhr filtrojmë birrën.
Janë përdorur tre lloje kieselguhrësh i ashpër (DIC) i mesëm (CBR) i imët (CBL).
Sasia e kieselguhrit është peshuar në sasi të tillë që të përkojë në gram/metër katror
( g/m2).
Shtresa filtruese me kieselguhr të mesëm, të imët dhe përzierja e tyre është vendosur
mbi një shtresë kieselguhri të ashpër me trashësi 300 g/m2.
Janë bërë dhe matje me shtresë filtruese të përbërë me kieselguhr të mesëm, të imët
dhe përzierjen e tyre pa u vendosur në shtresën me kieselgur të ashpër.
Është matur turbullia e birrës dhe koha e filtrimt. Janë përdorur dy lloje birrash
―Stela‖
Birrë me ekstrakt final 2.3-2.5 oBa, 100% malto, turbullia në fund të stazhonimit
10-14 EBC dhe 2.4x106 -2.8x106 qeliza/ml
Birrë me ekstrakt final 2.0-2.1 oBa, 20% misër, turbullia në fund të stazhonimit
8-11 EBC dhe 2.2x106 -2.5x106 qeliza/ml
Për çdo filtrim është marrë 200 ml birrë e pafiltruar. Birrës i është nxjerrë CO2 me
qëllim që gazi të mos prishi shtresën e filtrimit.
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6.2 VARËSIA E VLERAVE TË TURBULLISË DHE KOHËS SË FILTRIMIT
TË BIRRAVE ME 100% MALT DHE 20% MISËR NGA KARAKTERISTIKAT E SHTRESËS FILTRUESE
Tabela 6.1 Matja e turbullisë dhe kohës së filtrimit të birrave të filtruara me shtresat
filtruese të përbërë nga kieseguhr i ashpër dhe i mesëm
Birrë me 100% malt
lloji i shtresës

Birrë me 20% shtesë misri

DIC

trashësia e
shtresës
700g/m2

Turbulli
(EBC)
0.77

Koha
(minuta)
6.4

Turbulli
(EBC)
0.74

Koha
(minuta)
6.3

DIC

600 g/m2

0.84

5.2

0.81

5.0

DIC

2

1.03

4.5

0.99

4.3

2

1.42

2.6

1.37

2.5

DIC

2

300 g/m

1.71

2.3

1.65

2.3

DIC: CBR 1:1

700 g/m2

0.69

8.5

0.66

8.2

DIC: CBR 1:1

2

600 g/m

0.69

7.9

0.67

7.7

DIC: CBR 1:1

500 g/m2

0.73

7.2

0.71

7.0

DIC: CBR 1:1

2

0.77

6.8

0.75

6.7

DIC: CBR 1:1

2

300 g/m

0.93

5.3

0.90

5.3

CBR

700 g/m2

0.59

13.1

0.59

12.7

CBR

2

600 g/m

0.60

12.5

0.59

12.2

CBR

500 g/m2

0.63

12.0

0.61

11.7

CBR

2

0.79

11.4

0.76

11.2

2

0.90

9.4

0.89

9.3

DIC

CBR

500 g/m
400 g/m

400 g/m

400 g/m
300 g/m
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Tabela 6.2 Matja e turbullisë dhe kohës së filtrimit të birrave të filtruara me shtresat
filtruese të përbërë nga kieseguhr i mesëm dhe i imët
Birrë me 100% malt
lloji i shtresës

Birrë me 20% shtesë misri

CBR: CBL 2:1

trashësia e
shtresës
700 g/m2

Turbulli
(EBC)
0.38

Koha
(minuta)
16.2

Turbulli
(EBC)
0.37

Koha
(minuta)
15.7

CBR: CBL 2:1

600 g/m2

0.39

15.1

0.38

14.7

CBR: CBL 2:1

2

0.40

11.5

0.39

11.1

CBR: CBL 2:1

2

400 g/m

0.47

9.3

0.45

9.0

CBR: CBL 2:1

300 g/m2

0.61

8.0

0.59

7.8

CBR: CBL 1:1

700 g/m2

0.32

16.9

0.30

16.2

CBR: CBL 1:1

600 g/m2

0.32

15.5

0.31

15.0

CBR: CBL 1:1

2

0.36

11.9

0.34

11.5

2

0.44

9.6

0.42

9.2

CBR: CBL 1:1

2

300 g/m

0.60

8.2

0.58

7.9

CBR: CBL 1:2

700 g/m2

0.31

17.9

0.30

17.0

CBR: CBL 1:2

600 g/m2

0.33

15.9

0.31

15.2

CBR: CBL 1:2

2

0.35

14.2

0.33

14.5

2

0.41

10.9

0.38

10.4

CBR: CBL 1:2

2

300 g/m

0.57

10.1

0.54

9.7

CBL

700 g/m2

0.25

25.0

0.22

23.6

CBL

2

0.25

24.0

0.23

22.8

CBL

2

500 g/m

0.29

23.2

0.25

22.1

CBL

400 g/m2

0.36

21.3

0.31

20.5

CBL

2

0.48

18.0

0.43

17.4

CBR: CBL 1:1

CBR: CBL 1:2

500 g/m

500 g/m
400 g/m

500 g/m
400 g/m

600 g/m

300 g/m
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Vlerat e grafikëve të më poshtëm do merren nga filtrimi i birrës me shtesë 100% malt
dhe me 20% shtesë misri. Gjatë këtyre matjeve shtresat filtruese që përbëhen nga
kieselguhr i mesëm CBR, i imët CBL dhe kombinimet e tyre janë vendosur mbi një
shtresë kieselguhri të ashpër DIC në trashësinë prej 300g/m2.
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100%malt
20%misër

)

1
0
700g/m2

600g/m2

500g/m2

400g/m2

300g/m2

DIC

DIC

DIC
shtresa e kieselguhrit

DIC

DIC

Figura 6.1 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga DIC
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresa të formuara vetëm me
kieselguhr të ashpër DIC. Siç shihet dhe nga grafiku koha e filtrimit të birrës
zvogëlohet me hollimin e shtresës filtruese.
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1
B 0,8
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0,4
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0

100%malt
20%misër
700g/m2

600g/m2

DIC

DIC

500g/m2

400g/m2

DIC
DIC
shtresa e kieselguhrit

300g/m2
DIC

Figura 6.2 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga DIC
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar me shtresa të formuara me
kieselguhrin e ashpër DIC. Siç shihet dhe nga grafiku tubullia e birrës rritet me
hollimin e shtresës filtruese. Duhet theksuar se dhe vlera më e ulët e turbullisë të këtij
filtrimi është larg vlerës maksimale të lejuar për birrat e filtruara. Vlera e lejuar është
0.6 EBC.
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600g/m2

DIC:CBR

DIC:CBR

500g/m2

400g/m2

300g/m2

DIC:CBR
DIC:CBR
shtresa e kieselguhrit

DIC:CBR

Figura 6.3 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga DIC:CBR 1:1
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresa me trashësi të ndryshme për
përzierjen e kieselguhreve të ashpër dhe të mesëm DIC:CBR në raportin 1:1. Koha e
filtrimit zvogëlohet me hollimin e shtresës filtruese.
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20%misër
700g/m2

600g/m2

500g/m2

400g/m2

300g/m2

DIC:CBR

DIC:CBR
DIC:CBR
DIC:CBR
shtresa e kieselguhrit

DIC:CBR

Figura 6.4 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga DIC:CBR 1:1
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar në varësi të trashësisë së shtresës
filtruese të përbërë nga përzierja e dy llojeve të kieselguhrëve të ashpër dhe të mesëm
DIC: CBR në raportin 1:1. Siç shihet nga grafiku vlerat e turbullisë zvogëlohen pak
me hollimin e shtresës për shtresën 500 gr/m2 dhe më pas me hollimin e mëtejshëm të
shtresës vlerat e turbullisë rriten mjaft. Të gjitha vlerat e turbullisë për këto shtresa
filtruese janë jashtë vlerave të lejuara.
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Figura 6.5 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresa filtruese të formuar vetëm me
kieselguhrin e mesëm CBR. Vlerat e kohës ulen pak me hollimin e shtresës filtruese.
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Figura 6.6 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar për shtresa të ndryshme kieselguri të
mesëm CBR. Shtresa e kieselguhrit CBR është vendosur mbi shtresën e kieselgurit të
ashpër DIC. Siç duket dhe nga grafiku me hollimin e shtresës filtruese rritet dhe
turbullia e birrës. Për dy shtresat 700 gr/m2 dhe 600 gr/m2 kjo turbulli është në vlerat e
lejuara të turbullisë për birrat e filtruara.
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Figura 6.7 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 2:1
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresën e formuar nga përzierja e dy
kieselguhreve CBR dhe CBL në raportin 2:1. Siç shihet dhe nga grafiku koha që
duhet për filtrimin e birrës rritet ndjeshëm me rritjen e trashësisë së shtresës filtruese.

61

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

0,7
0,6
0,5
E 0,4
B
0,3
C
0,2

100%malt
20%misër

0,1
0
700g/m2
CBR:CBL 2:1

600g/m2

500g/m2

400g/m2

CBR:CBL 2:1 CBR:CBL 2:1 CBR:CBL 2:1
shtresa e kieselguhrit

300g/m2
CBR:CBL 2:1

Figura 6.8 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 2:1
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar për shtresën filtruese të përbërë nga
dy lloje kieselguhrësh CBR dhe CBL në raportin 2:1 për trashësi të ndryshme. Në
grafik shohim se vlerat e turbullisë së birrës janë të ulta dhe se rriten me hollimin e
shtresës filtruese. Me këtë shtresë filtruese mund të bëhet një filtrim brenda
parametrave të kërkuar përveç shtresës më të hollë prej 300gr/m2.
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Figura 6.9 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 1:1
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës në shtresën filtruese të përbërë nga
përzierja e dy kieselguhrëve CBR dhe CBL në raportin1:1. Siç shihet në këtë grafik
me rritjen e shtresës filtruese koha e filtrimit rritet ndjeshëm.
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Figura 6.10 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 1:1
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar për shtresën filtruese të përbërë nga
dy lloje kieselguhrësh CBR dhe CBL në raportin 1:1 për trashësi të ndryshme. Në
grafik shohim se vlerat e turbullisë së birrës janë të ulta dhe se rriten me hollimin e
shtresës filtruese. Me këto shtresa filtruese mund të bëhet një filtrim brenda
parametrave të kërkuar.
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Figura 6.11 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 1:2
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresën e formuar nga përzierja e dy
kieselguhrëve CBR dhe CBL në raportin 1:2. Siç shihet dhe nga grafiku koha që
duhet për filtrimin e birrës rritet ndjeshëm me rritjen e trashësisë së shtresës filtruese.
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Figura 6.12 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR:CBL 1:1
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar për shtresën filtruese të përbërë nga
dy lloje kieselguhrësh CBR dhe CBL në raportin 1:2 për trashësi të ndryshme. Në
grafik shohim se vlerat e turbullisë së birrës janë të ulta dhe se rriten me hollimin e
shtresës filtruese. Vlerat e turbullisë rriten pak për tre shtresat e para 700 gr/m2, 600
gr/m2 dhe 500 gr/m2 dhe për shtresat e tjera rritja është më e madhe.
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Figura 6.13 Varësia e kohës së filtrimit të birrave nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBL
Në këtë grafik jepet koha e filtrimit të birrës për shtresa filtruese të formuar vetëm me
kieselguhrin e imët CBL. Vlerat e kohës ulen me hollimin e shtresës filtruese por janë
më të larta se vlerat filtrimeve me kieselguhr të tjerë.
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Figura 6.14 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBL
Në këtë grafik jepet turbullia e birrës së filtruar për shtresën filtruese të përbërë nga
kieselguhri CBL për trashësi të ndryshme. Në grafik shohim se vlerat e turbullisë së
birrës janë të ulta dhe se rriten me hollimin e shtresës filtruese. Vlerat e turbullisë
rriten pak për tre shtresat e para 700 gr/m2, 600 gr/m2 dhe 500 gr/m2dhe për shtresat e
tjera rritja është më e madhe. Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë
nga kieselguhri i imët CBL cilësia e filtrimit është më e mirë se të gjithë shtresat
filtruese të përdorura më parë.
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6.3 VLERAT E TURBULLISË SË BIRRËS ME 100% MALT TË FILTRUAR
ME SHTRESA TË NDRYSHME KIESELGUHRI KU NUK ËSHTË
PËRDORUR PARA SHTRESA FILTRUESE.
Në këto matje të më poshtëme jepet turbullia e birrës së filtruar me shtresa të
ndryshme kieselguhri të përbërë nga kieselguhr i mesëm CBR dhe i imët CBL. Birra
që është përdorur në këto matje është e përbërë me 100% malt. Në këto shtresa
filtruese nuk është përdorur parashtresa filtruese prej 300g/m2 kieselguhr i ashpër
DIC.
Tabela 6.3 Turbullia e birrës pasi është filtruar ujë në shtresat filtruese
Lloji i
kieselguhrit
CBR

Shtresa
filtruese
700g/m2

Turbullia
(EBC)
0.83

Lloji i
kieselguhrit
CBL

Shtresa
filtruese
700g/m2

Turbullia
(EBC)
0.9

CBR

600g/m2

0.72

CBL

600g/m2

0.82

CBR

500g/m2

0.68

CBL

500g/m2

0.77

CBR

400g/m2

0.79

CBL

400g/m2

0.91

CBR

2

CBL

2

1.07
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Figura 6.15 Varësia e turbullisë së birrave të filtruar nga karakteristikat e shtresës
filtruese të përbërë nga CBR dhe CBL
Gjatë filtrimit të birrës me shtresa të ndryshme kieselguhri por pa u vendosur mbi
shtresën 300 gr/m2 e kieselguhrit të ashpër DIC vihet re se vlerat e turbullisë së
birrave të filtruara rriten me shtimin e kieselguhrit të imët në shtresën filtruese dhe se
këto vlera janë jashtë normave të lejuara. Gjithashtu vihet re se me rritjen e trashësisë
së shtresës filtruese vlerat e turbullisë në fillim pësojnë një rënie dhe më pas këto
vlera fillojnë dhe rriten përsëri.
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6.4 ECURIA E TURBULLISË SË BIRRËS PASI ËSHTË FILTRUAR MË
PARË 200 ML UJË NË SHTRESËN FILTRUESE.
Shtresat filtruese të formuara janë me trashësi prej 700g/m2 dhe të vendosura mbi
shtresën ndihmëse prej 300g/m2 kieselguhri të ashpër DIC. Mbasi janë formuar këto
shtresa në to është filtruar ujë në sasi 200ml. Mbas filtrimit të ujit është filtruar birra
të cilës i është matur turbullia. Gjithashtu është matur dhe turbullia e birrës me të
njëjtat shtresa filtruese por pa u filtruar me parë ujë. Këto vlera të turbullisë janë
paraqitur në tabelën e më poshtëme.
Tabela 6.4 Turbullia e birrës pasi është filtruar ujë në shtresat filtruese
Lloji i shtresës
filtruese
CBR

Shtresa
filtruese
700g/m2

Turbullia e
birrës (EBC)
0.60

Turbulli e birrës pas
filtrimit të ujit(EBC)
0.68

CBR:CBL 2:1

700g/m2

0.41

0.49

CBR:CBL1:1

2

0.34

0.40

2

0.32

0.40

2

0.27

0.32

CBR:CBL1:2

EBC

CBL

700g/m
700g/m
700g/m
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0
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Figura 6.16 Krahasimi i vlerave të turbullisë së birrës kur në shtresen filtruese është
filtruar paraprakisht ujë.
Nga grafiku shohim se vlerat e turbullisë së birrave ku në shtresën filtruese më parë
është filtruar ujë janë më të larta se vlerat e turbullisë së birrës që është filtruar direkt
mbas formimit të shtresave filtruese. Gjatë filtrimit me ujë mund të prishet përbërja e
shtresës filtruese kështu që dhe filtrimi i birrës do jetë më pak cilësor.
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6.5 NDRYSHIMI I PËRQËNDRIMIT TË ALKOOLEVE NË BIRRË GJATË
FILTRIMIT ME SHTRESA TË NDRYSHME KIESELGUHRËSH
Këto matje janë bërë me gaz kromatograf për të përcaktuar përmajtjen e alkooleve në
birrën e pafiltruar dhe atë të filtruar në shtresa filtuese të ndryshme. Shtresat e filtrimit
të birrës janë po ato me ato përbërje me të cilat janë bërë dhe matjet me turbidimetër.
Janë përdorur për matje vetëm shtresat me trashësi maksimale 700 g/m2. Birra e
pafiltruar është e centrifuguar me qëllim që majatë të mos bllokojnë aparatin e gaz
kromatograf. Birra e përdorur është marrë në sasi 350ml dhe 300ml. Pas
kromatogramave do jepen vlerat e përmbajtjes së alkooleve në birrat e filtruara me
shtresa të ndryshme dhe asaj të pa filtruar për sasinë 350 ml me qëllim që të jepet një
përfundim më i qartë për rolin e shtresave të ndryshme në lidhje me alkoolet që
ndodhen në birrë.
Tabela 6.5 Vlerat e përmbajtjes (në %) të alkooleve në birrë gjatë filtrimit 350ml
birrë me shtresa të ndryshme filtruese
350 ml
birrë

Pa
filtruar

DIC

DIC:CBR
1:1

CBR

Metanol

0.011

0.036

0.014

97.203

92.046

Etil acetat

0.038

Propanol

0.004

Etanol

Propenol

CBR:CBL

CBR:CBL

CBR:CBL

CBL

2:1

1:1

1:2

0.014

0.029

0.031

0.042

0.019

80.259

86.787

92.824

93.206

80.356

94.703

0.037

0.077

0.106

0.065

0.067

0.213

0.058

0.045

0.072

0.016

0.83

0.102

0.211

0.006

0.025

0.055

0.038

0.187

0.281

0.932

0.005

Izobutanol

0.009

0.05

0.057

0.02

0.038

0.047

0.179

0.024

UNKNOWN

0.007

0.051

0.044

0.039

0.034

0.022

0.076

0.007

Butanol-2

0.007

0.014

0.014

0.03

0.011

0.004

0.079

0.01

Butanol

0.052

0.012

0.039

0.04

0.015

0.002

0.002

0.148

Metil-2butanol

0.041

0.031

0.105

0.158

0.094

0.076

0.073

0.763

UNKNOWN

0.013

0.028

0.036

0.02

0.035

0.031

0.028

0.039

Metil-4pentanol

0.009

0.035

0.021

0.02

0.012

0.008

0.005

0.121

UNKNOWN
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Figura 6.17 Përmbajtja (në %) e metanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku përmbajtja e
metanolit ndryshon shumë pak nga filtrimi me shtresa me lloje të ndryshëm
kieselguhrësh.

%kundrejt totalit te
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Etanol
100
50
0

shtresa filtruese

Figura 6.18 Përmbajtja (në %) e etanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së etanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato të
filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku përmbajtja e
etanolit ndryshon shumë pak nga filtrimi me shtresa me lloje të ndryshëm
kieselguhrësh.
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Figura 6.19 Përmbajtja (në %) e etil acetatit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së etil acetat në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së etil acetat ndryshon shumë pak nga filtrimi me shtresa me lloje të
ndryshëm kieselguhrësh.
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Figura 6.20 Përmbajtja (në %) e propanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së propanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propanolit ndryshon pak për filtrimin me shtresë filtruese CBR:CBL
2:1 pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.
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Figura 6.21 Përmbajtja (në %) e propenolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së propenolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propenolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese CBR:CBL
1:2 pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Izobutanol
0,2
0,15
0,1
0,05
0

shtresa filtruese

Figura 6.22 Përmbajtja (në %) e izobutanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së izobutanolit në birrën e pa filtuar dhe në
ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së izobutanolit ndryshon pak për filtrimin me shtresë filtruese CBR:CBL
1:2 pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.

71

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

%kundrejt totalit te alkooleve

Butanol-2
0,08
0,06
0,04
0,02
0

shtresa filtruese

Figura 6.23 Përmbajtja (në %) e butanol-2 para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së butanol-2 në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së butanol-2 ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Butanol
0,15
0,1
0,05
0

shtresa filtruese

Figura 6.24 Përmbajtja (në %) e butanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së butanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së butanolit ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.
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%kundrejt totalit te alkooleve

Metil-2-butanol
0,8
0,6
0,4
0,2
0

shtresa filtruese

Figura 6.25 Përmbajtja (në %) e metil-2-butanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metil-2-butanoit në birrën e pa filtuar dhe
në ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së metil-2-butanolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese CBL
pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve .

%kundrejt totalit te alkooleve

Metil-4-pentanol
0,15
0,1
0,05
0

shtresa filtruese

Figura 6.26 Përmbajtja (në %) e metil-4-pentanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metil-4-pentanolit në birrën e pa filtuar
dhe në ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku
vlerat e përmbajtjes së metil-4-pentanolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë
filtruese CBL pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve .
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Tabela 6.6 Vlerat e përmbajtjes (në %) të alkooleve në birrë gjatë filtrimit 300ml
birrë me shtresa të ndryshme filtruese
Pa
filtruar

DIC

Metanol

0.011

0.014

Etanol

97.203 97.073

Etil acetat

0.038

Propanol

0.004

300 ml birrë

Propenol

DIC:CBR

CBR

1:1

CBR:CBL

CBR:CBL

CBR:CBL

2: 1

1: 1

1: 2

CBL

0.064

0.009

0.005

0.069

0.018

0.02

95. 931

99.238

99.61

86.294

97. 847

91.811

0.041

0.134

0.023

0.023

0.132

0.037

0.017

0.350

0.090

0.008

0.007

0.028

0.017

0.336

0.006

0.004

0.057

0.115

0.05

0.005

Izobutanol

0.009

0.022

1.595

0.004

0.013

0.330

0.041

0.031

UNKNOWN

0.007

0.470

0.118

0.086

0.053

2.131

0.155

0.001

Butanol-2

0.007

0.437

0.088

0.289

0.040

0.108

0.004

Butanol

0.052

0.012

0.041

0.009

0.008

0.027

0.005

Metil-2butanol

0.041

0.053

0.052

0.070

0.019

0.107

0.064

0.123

UNKNOWN

0.013

0.012

0.035

0.022

0.015

0.620

0.021

0.046

Metil-4pentanol

0.009

0.008

0.144

0.004

0.026

0.126

0.014

0.005

UNKNOWN
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%kundrejt totalit te alkooleve

Metanol
0,08
0,06
0,04
0,02
0

shtresa filtruese

Figura 6.27 Përmbajtja (në %) e metanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së metanolit ndryshojnë shumë pak nga filtrimi me shtresa me lloje të
ndryshëm kieselguhrësh.

%kundrejt totalit te alkooleve

Etanol
100
95
90
85
80
75

shtresa filtruese

Figura 6.28 Përmbajtja (në %) e etanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së etanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato të
filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së etanolit ndryshojnë shumë pak nga filtrimi me shtresa me lloje të
ndryshëm kieselguhrësh.
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%kundrejt totalit te alkooleve

Etil acetat
0,15
0,1
0,05
0

shtresa filtruese

Figura 6.29 Përmbajtja (në %) e etil acetatit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së etil acetatit në birrën e pa filtuar dhe në
ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së etil acetatit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese DIC:CBR
dhe CBR:CBL 1:1 pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Propanol
0,4
0,3
0,2
0,1
0

shtresa filtruese

Figura 6.30 Përmbajtja (në %) e propanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së propanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propanolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese DIC pasi
këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.
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%kudrejt totalit te alkooleve

Propenol
0,4
0,3
0,2
0,1
0

shtresa filtruese

Figura 6.31 Përmbajtja (në %) e propenolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së propenolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propenolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese DIC:CBR
pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Izobutanol
2
1,5
1
0,5
0

shtresa filtruese

Figura 6.32 Përmbajtja (në %) e izobutanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së izobutanolit në birrën e pa filtuar dhe në
ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së izobutanolit ndryshojnë pak për filtrimin me shtresë filtruese DIC:CBR
pasi këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.
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%kundrejt totalit te alkooleve

Butanol-2
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

shtresa filtruese

Figura 6.33 Përmbajtja (në %) e butanol-2 para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së butanol-2 në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së Butanol-2 ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Butanol
0,06
0,04
0,02
0

shtresa filtruese

Figura 6.34 Përmbajtja (në %) e butanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së butanolit në birrën e pa filtuar dhe në ato
të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së butanolit ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.
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%kundrejt totalit te alkooleve

Metil-2-butanol
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Figura 6.35 Përmbajtja (në %) e metil-2-butanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metil-2-butanolit në birrën e pa filtuar dhe
në ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së metil-2-butanolit ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.

%kundrejt totalit te alkooleve

Metil-4-pentanol
0,15
0,1
0,05
0

Figura 6.36 Përmbajtja (në %) e metil-4-pentanolit para dhe pas filtrimit të birrës
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes së metil-4-pentanolit në birrën e pa filtuar
dhe në ato të filtruara me shtresa filtruese të ndryshme. Siç shihet dhe nga grafiku
vlerat e përmbajtjes së metil-4-pentanolit ndryshojnë shumë për filtrimin me shtresë
filtruese DIC:CBR dhe CBR:CBL 1:1 por këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve
dhe në realitet ndryshimi është i vogël.
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Gjatë matjeve të përqëndrimit të alkooleve në birrën e filtruar dhe atë të pa filtruar
trashësia e shtresës filtruese (sasia e kieselguhrit) është mbajtur e pa ndryshuar.
Matjet janë bërë me dy vëllime të ndryshme birre 300ml dhe 350ml me qëllim që të
shihet ndryshimi i përqëndrimeve të alkooleve jo vetëm nga cilësia e shtresës filtruese
por dhe për vëllime të ndryshme të birrës së filtruar. Nga këto matje rezulton se
kieselgurët e të tre llojeve që ndodhen në shtresën filtruese nuk luajnë ndonjë rol në
ndryshimin e përqëndrimit të alkooleve në birrë.
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6.6 NDRYSHIMI I PARAMETRAVE TË TJERË TË BIRRËS GJATË
FILTRIMIT ME SHTRESA TË NDRYSHME KIESELGUHRËSH

Gjatë filtrimit të 200 ml birrë janë matur parametrat e birrës si polifenole, ngjyra,
substanca të hidhura dhe diacetili me shtresat me trashësi prej 700 g/m2. Përbërja e
shtresave është e njëjtë me shtresat që janë përdorur për matjen e turbullisë dhe
alkooleve.
Tabela 6.7 Vlerat e parametrave të tjerë të birrës gjatë filtrimit të saj me shtresa të
ndryshme kieselguhrësh
Shtresa
filtruese

DIACETILI
(ppm)

SUBSTANCATE
HIDHURA

NGJYRA

POLIFENOLE

(EBC)

(ppm)

(IBU)

Birrë e
filtruar

0.012

18.2

8.2

76.5

DIC

700g/m2

0.011

18

8

73.7

DIC: CBR
1:1

700g/m2

0.01

17.6

7.8

72. 8

CBR

700g/m2

0.012

17.1

7.2

71.3

CBR: CBL
2:1

700g/m2

0.013

17.0

7.0

70.1

CBR: CBL
1:1

700g/m2

0.011

17.0

7.0

69.1

CBR: CBL
1:2

700g/m2

0.012

16.9

6.9

68.5

CBL

700g/m2

0.012

16.7

6.8

67.8
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përqëndrimi (ppm)

POLIFENOLE
80
75
70
65
60

shtresa filtruese

Figura 6.37 Ecuria e vlerave të përmbajtjes së polifenoleve të birrës për shtresa të
ndryshme filtruese
Në këtë grafik jepet e ecuria e vlerave të polifenoleve kur birra filtrohet me shtresat e
kieselguhrit. Me shtimin e kieselguhrit të imët në shtresën filtruese shohim dhe uljen e
vlerave të polifenoleve.

EBC

NGJYRA
10
8
6
4
2
0

shtresa filtruese

Figura 6.38 Ecuria e vlerave të ngjyrës së birrës gjatë filtrimit me shtresa të
ndryshme të filtruese
Në këtë grafik jepet ecuria vlerave të ngjyrës së birrës për shtresa të ndryshme
filtruese. Me shtimin e kieselguhrit të imët në shtresën filtruese shohim dhe uljen e
vlerës të ngjyrës së birrës.
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IBU

SUBSTACA TE HIDHURA
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5

shtresa filtruese

Figura 6.39 Ecuria vlerave të substancave të hidhura të birrës për shtresa të ndryshme
filtruese.
Në këtë grafik jepet e ecuria e vlerave të substancave të hidhura kur birra filtrohet me
shtresat e ndryshme të kieselguhrit. Me shtimin e kieselguhrit të imët në shtresën
filtruese shohim dhe uljen e vlerave të substancave të hidhura në birrë.

përqëndrimi (ppm)

DIACETILI
0,015
0,01
0,005
0

shtresa filtruese

Figura 6.40 Ecuria vlerave të diacetilit në birrë për shtresa të ndryshme filtruese.
Nga grafiku shohim se gjatë filtrimit të birrës me lloje të ndryshme shtresash filtruese
vlerat e diacetilit nuk ndryshojnë. Lloji i shtresave filtruese nuk ndikon në vlerat e
diacetilit në birrë.
Gjatë matjeve të parametrave të tjerë të birrës me shtresa të ndryshme filtruese vlerat
e diacetilit në birrë nuk ndryshojnë ndërsa vlerat e polifenoleve, ngjyrës dhe
substancave të hidhura ndryshojnë pak.
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6.7 NDRYSHIMI I PARAMETRAVE TË BIRRËS GJATË TRAJTIMIT TË
SAJ ME SASI TË NDRYSHME SILIKAXHELI
Në grafikët e më poshtëm janë paraqitur matjet e parametrave të birrës së trajtuar me
sasi të ndryshme të silikaxhelit 1gr, 2gr, 3gr, 4gr, 5gr. Vëllimi i birrës së trajtuar
është100 ml birrë e filtruar.
Tabela 6.8 Parametrat e birrës së trajtuar me sasi të ndryshme silikaxheli
Birrë e
filtruar

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

1gr

2gr

3gr

4gr

5gr

pH

4.14

4.02

4.03

4.02

4.01

4.01

Ngjyrë(EBC)

8.55

8.50

8.51

8.42

8.32

8.23

Polifenole(ppm)

77.08

77.08

74.32

73.02

72.45

70.31

Substanca të
hidhura (IBU)

20.60

20.60

19.95

19.89

19.70

19.60

Turbulli (EBC)

0.20

0.29

0.32

0.34

0.42

0.51

pH
4,04
4,02
4
1gr Sil

2gr Sil

PH

3gr Sil

4gr Sil
5gr Sil

Figura 6.41 Ecuria e pH të birrës gjatë trajtimit të saj me sasi të ndryshme të
silikaxhelit.
Nga grafiku shohim se gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme të silikaxhelit pH i
birrës së trajtuar me silikaxhel nuk ndryshon.
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EBC

Ngjyra
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
birre e
filtruar

1gr Sil

2gr Sil

3gr Sil

4gr Sil

5gr Sil

Figura 6.42 Ecuria e vlerave të ngjyrës së birrës gjatë trajtimit të birrës me sasi të
ndryshme të silikaxheli
Nga grafiku shohim se gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme të silikaxheli
ngjyra e birrës së trajtuar nuk ndryshon.

përqëndrimi (ppm)

Polifenole
78
76
74
72
70
68
66
birre e
filtruar

1gr Sil

2gr Sil

3gr Sil

4gr Sil

5gr Sil

Figura 6.43 Ecuria e vlerave të përmbajtjes së polifenoleve në birrë gjatë trajtimit të
saj me sasi të ndryshme të silikaxheli.
Nga grafiku shohim se gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme të silikaxheli vlera
e polifenoleve të birrës së trajtuar ndryshon shumë pak.
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Substanca te hidhura
21

IBU

20,5
20
19,5
19
birre e
filtruar

1gr Sil

2gr Sil

3gr Sil

4gr Sil

5gr Sil

Figura 6.44 Ecuria e substancave të hidhura në birrën e trajtuar me sasi të ndryshme
të silikaxheli
Nga grafiku shohim se gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme të silikaxhelit vlera
e substancave të hidhura të birrës së trajtuar ndryshon shumë pak.

Turbullia
0,6
0,5
EBC

0,4
0,3
0,2
0,1
0
birre e
filtruar

1gr Sil

2gr Sil

3gr Sil

4gr Sil

5gr Sil

Figura 6.45 Ecuria e vlerave të turbullisë gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme
të silikaxhelit
Nga grafiku shohim se gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme të silikaxhelit
vlerat e turbullisë së birrës së trajtuar ndryshon shumë. Ato rriten me shtimin e sasisë
së silikaxhelit në birrë, prandaj silikaxheli nuk mund të shërbejë si shtresë filtruese
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6.8 NDRYSHIMI I VLERAVE TË TURBULLISË SE BIRRËS SË TRAJTUAR
ME SILIKAXHEL PËR SHTRESA TË NDRYSHME FILTRUESE ME
KIESELGUHR
Në këto matje janë dhënë vlerat e turbullisë së birrës së fitruar me shtresa të ndryshme
kieselguresh në trashësinë 700g/m2 dhe 600g/m2 si dhe vlerat e turbullisë të së njëjtës
birrë por të trajtuar me silikaxhel.
Tabela 6.9 Turbullia e birrës së trajtuar me silikaxhel për shtresën filtruese 700g/m2
Shtresa filtruese

Trashesia e
shtreses
filtruese

CBR

700g/m

CBR:CBL 2:1
CBR:CBL1:1
CBR:CBL1:2
CBL

Turbullia e birrës
së filtruar
(EBC)
0.60

2

Turbullia e birrës
me silikaxhel e
filtruar (EBC)
0.55

2

0.41

0.37

2

0.34

0.31

2

0.32

0.30

2

0.27

0.26

700g/m
700g/m
700g/m
700g/m

0,7
0,6

EBC

0,5
0,4
0,3

birre

0,2

birre me silikagel

0,1
0
CBR

CBR:CBL
2:1

CBR:CBL1:1 CBR:CBL1:2

CBL

shtresa filtruese

Figura 6.46 Ecuria e vlerave të turbullisë së birrës të patrajtuar dhe të trajtuar me
silikaxhel për shtresat filtruese me trashësi 700g/m2.
Nga grafiku shohim se vlerat e turbullisë së birrës të trajtuar me silikaxhel janë më të
ulta së vlerat e turbullisë së birrës të pa trajtuar. Kjo diferencë është më e madhe në
shtresat filtruese më të ashpra.
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Tabela 6.10 Turbullia e birrës së trajtuar me silikaxhel për shtresën filtruese 600g/m2
Shtresa filtruese

CBR

Trashësia e
shtresës
filtruese

Turbullia e birrës
së filtruar
(EBC)

2

0.60

0.56

2

0.41

0.37

2

0.34

0.32

2

0.32

0.29

2

0.27

0.26

600g/m

CBR:CBL 2:1

600g/m

CBR:CBL 1:1

600g/m

CBR:CBL 1:2
CBL

Turbullia e birrës me
silikaxhel e filtruar
(EBC)

600g/m
600g/m

0,7
0,6

EBC

0,5
0,4
0,3

birre

0,2

birre me silikagel

0,1
0
CBR

CBR:CBL
2:1

CBR:CBL1:1 CBR:CBL1:2

CBL

shtresa filtruese

Figura 6.47 Ecuria e vlerave të turbullisë së birrës të patrajtuar dhe të trajtuar me
silikaxhel për shtresat filtruese me trashësi 600g/m2.
Nga grafiku shohim se vlerat e turbullisë së birrës të trajtuar me silikaxhel janë me të
ulta së vlerat e turbullisë së birrës të pa trajtuar. Kjo diference është më e madhe në
shtresat filtruese më të ashpra. Diferenca e vlerave të turbullisë së birrës së trajtuar me
silikaxhel ndërmjet shtresave filtruese 700gr/m2 dhe 600gr/m2 është shumë e vogël.
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6.9 NDRYSHIMI I PËRMBAJTJES TË ALKOOLEVE NË BIRRËN E
TRAJTUAR ME SASI TË NDRYSHME SILIKAXHELI

Në këto matje është përdorur 200 ml birrë e filtruar e cila është trajtuar me sasi të
ndryshme të silikaxhelit. Koha e trajtimit me silikaxhel është 5 minuta dhe më pas
birra është filtruar. Birrës së filtruar dhe asaj të trajtuar me silikaxhel i janë matur
përqëndrimet e alkooleve.
Tabela 6.11 Përmbajtja e alkooleve në birrën e trajtuar me sasi të ndryshme
silikaxheli
Birrë e
filtruar

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

Silikaxhel

1g

2g

3g

4g

5g

Metanol

0.059

0.068

0.006

0.020

0.165

0.116

Etanol

89.154

88.953

85.509

86.155

85.500

89.304

Etil acetat

0.891

1.299

1.214

2. 28

1.829

0.875

Propanol

0.415

Propanal

0.198

Izobutanol

0.051

UNKNOWN

0.195

3.099
0.031

Butanol-2
Butanol

0.009
0.084

0.037

Metil-4pentanol

0.115

0.009

0.039

0.031

89

0.013

0.185

0.044

0.007

Metil-2butanol
UNKNOWN

0.976

0.042

0.208
0.005

0.489

0.012

0.005

0.183

0.026
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%kundret totalit te alkooleve

Metanol
0,2
0,15
0,1
0,05
0
filtruar

1g silic

2g silic

3g silic

4g silic

5g silic

Figura 6.48 Përmbajtja (në %) e metanolit para dhe pas trajtimit të birrës me
silikaxhel
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes të metanolit në birrën e filtruar dhe në atë të
trajtuar me sasi të ndryshme të silikaxhelit. Nga grafiku shohim se vlerat e
përmbajtjes të metanolit nuk lëvizin shumë kundrej vlerave të alkooleve totale.

% kundrejt totalit te alkooleve

Etanol
90
89
88
87
86
85
84
83
filtruar

1g silic

2g silic

3g silic

4g silic

5g silic

Figura 6.49 Përmbajtja (në %) e etanolit para dhe pas trajtimit të birrës me silikaxhel
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes të etanolit në birrën e filtruar dhe në atë të
trajtuar me sasi të ndryshme të silikaxhelit. Nga grafiku shohim se vlera e përmbajtjes
të metanolit nuk lëvizin shumë kundrej vlerave të alkooleve totale.
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% kundrejt totalit te alkooleve

Etil acetat
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
filtruar

1g silic

2g silic

3g silic

4g silic

5g silic

Figura 6.50 Përmbajtja (në %) e etil acetatit para dhe pas trajtimit të birrës me
silikaxhel
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes të etil acetatit në birrën e filtruar dhe në atë
të trajtuar me sasi të ndryshme të silikaxhelit. Nga grafiku shohim se vlera e
përmbajtjes të etil acetatit nuk lëvizin shumë kundrej vlerave të alkooleve totale.

% kundrejt totalit te alkooleve

Metil-4-pentanol
0,2
0,15
0,1
0,05
0
filtruar

1g silic

2g silic

3g silic

4g silic

5g silic

Figura 6.51 Përmbajtja (në %) e metil-4-pentanolit para dhe pas trajtimit të birrës me
silikaxhel
Në këtë grafik jepen vlerat e përmbajtjes të metil-4-pentanolit në birrën e filtruar dhe
në atë të trajtuar me sasi të ndryshme të silikaxhelit. Nga grafiku shohim se vlera e
përmbajtjes të metil-4-pentanolit nuk lëvizin shumë kundrej vlerave të alkooleve
totale.

91

“STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTEVE DHE METODAVE
INSTRUMENTALE”

6.10 NDRYSHIMI I PARAMETRAVE TË BIRRËS GJATË TRAJTIMIT TË
SAJ ME SASI TË NDRYSHME KARBONI AKTIV
Në grafikët e më poshtëm janë paraqitur matjet e parametrave të birrës së trajtuar me
sasi të ndryshme të karbonit aktiv (CA) ne sasi prej1gr, 2gr, 3gr, 4gr, 5gr. Vëllimi i
birrës së trajtuar është100 ml.
Tabela 6.12 Parametrat e birrës së trajtuar me sasi të ndryshme karboni aktiv
Birrë e
filtruar

CA

CA

CA

CA

CA

1gr

2gr

3gr

4gr

5gr

pH

4.14

4.06

4.09

4.08

4.06

4.07

Ngjyra (EBC)

8.55

8.30

8.00

7.80

7.40

7.00

77.08

77.04

77.01

76.92

76.87

75.55

Substanca të
hidhura (IBU)

20.6

19.9

19.5

19.3

19.0

18.7

Turbulli (EBC)

0.20

0.75

1.27

1.32

1.49

1.59

Polifenole (ppm)

IBU

Substanca te hidhura
21
20,5
20
19,5
19
18,5
18
17,5
birre e
filtruar

1grC

2gr C

3gr C

4gr C

5gr C

Figura 6.52 Ecuria e vlerave të substancave të hidhura në birrën e trajtuar me sasi të
ndryshme të karbonit aktiv.
Nga grafiku shohim se me shtimin e sasisë të karbonit aktiv në birrë ulet dhe
përqëndrimi i substancave të hidhura në birrë.
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pH
4,14
4,12
4,1
4,08
4,06
4,04
4,02
birre e
filtruar

1grC

2gr C

3gr C

4gr C

5gr C

Figura 6.53 Ecuria e pH të birrës gjatë trajtimit tësaj me sasi të ndryshme karboni
aktiv
Gjatë trajtimi të birrës me sasi të ndryshme të karbonit aktiv shohim se pH i birrës së
trajtuar nuk ndryshon shumë.

Ngjyra
10

EBC

8
6
4
2
0
birre e
filtruar

1grC

2gr C

3gr C

4gr C

5gr C

Figura 6.54 Ecuria e ngjyrës së birrës gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme
karboni aktiv.
Gjatë trajtimi të birrës me sasi të ndryshme të karbonit aktiv shohim se vlerat e
ngjyrës së birrës së trajtuar ulen me rritjen e sasisë së karbonit aktiv në birrë.
.
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Përqëndrimi (ppm)

Polifenole
78
76
74
birre e
filtruar

1grC

2gr C

3gr C

4gr C

5gr C

Figura 6.55 Ecuria e vlerave të përmbajtjes së polifenoleve në birrë gjatë trajtimit të
saj me sasi të ndryshme karboni akiv.
Nga grafiku shohim se nuk ka ndikim të madh në vlerat e polifenoleve në birrë shtimi
i sasive të ndryshme të karbonit aktiv.

Turbullia
2

EBC

1,5
1
0,5
0
birre e
filtruar

1grC

2gr C

3gr C

4gr C

5gr C

Figura 6.56 Ecuria e vlerave të turbullisë gjatë trajtimit të birrës me sasi të ndryshme
të karbonit aktiv.
Nga grafiku shohim se me rritjen e sasisë së karbonit aktiv në birrë rriten dukshëm
vlerat e turbullisë, prandaj karboni aktiv nuk mund të shërbejë si shtresë filtruese në
birrë.
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6.11 NDRYSHIMI I VLERAVE TË TURBULLISË SË BIRRËS SË
TRAJTUAR ME KARBON AKTIV PËR SHTRESA TË NDRYSHME
FILTRUESE
Në këto matje janë dhënë vlerat e turbullisë së birrës së fitruar me shtresa të ndryshme
kieselgurësh në trashesinë 700gr/m2 dhe 600gr/m2 si dhe vlerat e turbullisë të së
njejtës birrë por të trajtuar me karbon aktiv.
Tabela 6.13 Turbullia e birrës së trajtuar me karbon aktiv për shtresën filtruese
700gr/m2
Shtresa
filtruese

Turbulli e birrës së
filtruar(EBC)

Turbulli e birrës me
CA e filtruar (EBC)

CBR

700gr/m2

0.60

0.66

CBR: CBL 2: 1

700gr/m2

0.41

0.54

CBR: CBL1: 1

700gr/m2

0.34

0.53

CBR: CBL1: 2

700gr/m

2

0.32

0.51

700gr/m

2

0.27

0.38

CBL

0,7
0,6

EBC

0,5
0,4
birre

0,3

Birre me CA

0,2
0,1
0
CBR

CBR:CBL 2:1 CBR:CBL1:1 CBR:CBL1:2

CBL

shtresa filtruese

Figura 6.57 Ecuria vlerave të turbullisë të birrës të patrajtuar dhe të trajtuar me
karbon aktiv për shtresa të ndryshme filtruese të kieselgurit për trashësi të shtresës
700gr/m2.
Nga grafiku shihet se birrat e trajtuara me karbon aktiv e rritin turbullinë e
përgjithëshme të birrës.
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Tabela 6.14 Turbullia e birrës së trajtuar me karbon aktiv për shtresën filtruese
600gr/m2
Shtresa filtruese

Trashesia e
shtreses
filtruese

Turbulli e birrës së
filtruar

Turbulli e birrës me
CA e filtruar (EBC)

CBR

600gr/m2

0.60

0.69

CBR: CBL 2: 1

600gr/m2

0.41

0.58

CBR: CBL1: 1

600gr/m2

0.34

0.56

CBR: CBL1: 2

600gr/m2

0.32

0.52

CBL

600gr/m2

0.27

0.41

(EBC)

0,7
0,6

EBC

0,5
0,4
birre

0,3

Birre me CA

0,2
0,1
0
CBR

CBR:CBL 2:1 CBR:CBL1:1 CBR:CBL1:2

CBL

shtresa filtruese

Figura 6.58 Ecuria vlerave të turbullisë të birrës të patrajtuar dhe të trajtuar me
karbon aktiv për shtresë të ndryshme filtruese të kieselgurit për trashësi të shtresës
600gr/m2.
Nga grafiku shihet se birrat e trajtuara me sasi të ndryshme karbon aktiv e rritin
turbullinë e përgjithëshme të birrës.
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6.12 NDRYSHIMI I PËRMBAJTJES SË ALKOOLEVE NË BIRRËN E
TRAJTUAR ME SASI TË NDRYSHME KARBONI AKTIV

Në këto matje është përdorur 200ml birrë e filtruar ecila është trajtuar me sasi të
ndryshme të karbonit aktiv. Koha e trajtimit me karbon aktiv është 5 minuta dhe më
pas birra është filtruar. Birrës se filtruar dhe asaj të trajtuar me karbon aktiv i janë
matur përqëndrimet e alkooleve.
Tabela 6.15 Përmbajtja e alkooleve në birrën e trajtuar me sasi të ndryshme karbon
aktiv
Birrë e
filtruar

CA 1g

CA 2g

CA 3g

CA 4g

CA 5g

Metanol

0.059

0.106

0.122

0.077

0.021

0.020

Etanol

97.154

95.920

91.734

95.165

97.413

97.762

Etil acetat

1.914

2.693

1.593

0.625

2.170

0.393

Propanol

0.415

0.027

0.197

0.018

0.034

0.040

Propanal

0.198

0.036

0.061

0.003

0.036

0.021

Izobutanol

0.051

0.047

0.033

0.020

UNKNOWN

0.195

0.008

0.016

0.005

0.010

0.022

Butanol-2
Butanol

0.789
0.084

Metil-2-butanol

0.017

0.011

0.007

0.102

0.042

0.002
0.025

0.045

0.083

0.130

UNKNOWN

0.037

0.049

Metil-4-pentanol

0.115

0.146

0.155
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% e alkooleve kundrej totalit

Metanol
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
birre e
filtruar

1g CA

2g CA

3g CA

4g CA

5g CA

Figura 6.59 Përmbajtja (në %) e metanolit para dhe pas trajtimit të birrës me karbon
aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së metanolit në birrën e filtruar dhe në atë
të trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Nga grafiku shohim se vlera e
përmbajtjes së metanolit nuk lëvizin shumë kundrejt vlerave të alkooleve totale.

% kundrejt totalit te alkooleve

Etanol
98
96
94
92
90
88
birre e
filtruar

1g CA

2g CA

3g CA

4g CA

5g CA

Figura 6.60 Përmbajtja (në %) e etanolit para dhe pas trajtimit të birrës me karbon
aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së etanolit në birrën e filtruar dhe në atë të
trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Nga grafiku shohim se vlera e
përmbajtjes së etanolit nuk lëvizin shumë kundrejt vlerave të alkooleve totale.
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% kundrejt totalit te alkooleve

Etil acetat
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
birre e
filtruar

1g CA

2g CA

3g CA

4g CA

5g CA

Figura 6.61 Përmbajtja (në %) e etil acetatit para dhe pas trajtimit të birrës me karbon
aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së etil acetat në birrën e filtruar dhe në atë
të trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së etil acetatit ndryshojnë pak në birrën e trajtuar me karbon aktiv pasi
këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.

% e alkooleve kundrejt totalit

Propanol
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
birre e
filtruar

1g CA

2g CA

3g CA

4g CA

5g CA

Figura 6.62 Përmbajtja (në %) e propanolit para dhe pas trajtimit të birrës me karbon
aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së propanolit në birrën e filtruar dhe në atë
të trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propanolit ndryshojnë pak në birrën e trajtuar me karbon aktiv pasi
këto janë vlera kundrejt totalit të alkooleve.
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% e alkooleve kundrejt totalit

Butanol
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
birre e
filtruar

1g CA

2g CA

3g CA

4g CA

5g CA

Figura 6.63 Përmbajtja (në %) e butanolit para dhe pas trajtimit të birrës me karbon
aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së butanolit në birrën e filtruar dhe në atë
të trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Siç shihet dhe nga grafiku vlerat e
përmbajtjes së propanolit ndryshojnë pak pasi këto janë vlera kundrejt totalit të
alkooleve.
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Figura 6.64 Përmbajtja (në %) e metil-4-pentanolit para dhe pas trajtimit të birrës me
karbon aktiv
Në këtë grafik shohim vlerat e përmbajtjes së metil-4-pentanolit në birrën e filtruar
dhe në atë të trajtuar me sasi të ndryshme të karbonit aktiv. Nga grafiku shohim se
vlera e përmbajtjes së metil-4-pentanolit nuk lëvizin shumë kundrejt vlerave të
alkooleve totale.
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KAPITULLI 7
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

KONKLUZIONE

Filtrimi i birrës është një nga proçeset më të rëndësishëm në prodhimin e birrës së
gatëshme. Me anë të filtrimit largohen të gjithë qelizat e majasë dhe substancat
prekursore të turbullisë si dhe një pjesë e baktereve. Gjatë matjeve të këtij disertacioni
janë bërë një sërë matjesh me adsorbentë të ndryshëm të cilët na japin një informacion
jo vetëm për cilësinë e filtrimit të birrës por dhe matjen e parametrave të tjerë të
birrës.
Gjatë matjeve të parametrave të birrës me kieselghur kemi një ndryshim të vogël të
parametrave si polifenole dhe ngjyrë ndërsa në parametrat e tjerë të matur pH,
alkoolet, diacetili dhe substancat e hidhura ndryshojnë në mënyrë të papërfillshme për
sa i përket prodhimit.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë vetëm me kieselguhr të ashpër
DIC birra filtrohet shpejt (për një kohë të shkurtër) por turbullia e birrës është mjaft e
lartë edhe për shtresën filtruese më të trashë, (jashtë normave të lejuara) ndërkohë me
hollimin e shtresave filtruese turbullia e birrës rritet edhe më shumë.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë nga përzierje kieselguhrësh të
ashpër dhe të mesëm DIC:CBR në raportin 1:1 birra filtrohet relativisht shpejt por
turbullia e birrës së filtruar është e lartë (jashtë normave të lejuara). Ndërkohë me
hollimin e shtresave filtruese turbullia e birrës rritet edhe më shumë. Këto kombinime
shtresash filtruese nuk mund të përdoren në industri për filtrimin e birrës.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë nga kieselguhr i mesëm CBR
koha e filtrimit të birrës rritet dhe turbullia e birrës është në kufijtë e vlerave të lejuara
për shtresat me trashësi 700gr/m2, 600gr/m2 dhe 500gr/m2 ndërsa për shtresa më të
holla turbullia e birrës së filtruar është mbi vlerat e lejuara.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë nga përzierje kieselguhrësh të
mesëm dhe të imët CBR:CBL në raportet 2:1, 1:1 dhe 1:2 koha e filtrimit të birrës
rritet por fitohet një filtrim i mire i birrës. Për birrën me shtesë misri kohët e filtrimit
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për shtresat e më sipërme janë më të vogla se kohët e filtrimit të birrës së përbërë
vetëm me malto.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresë filtruese të përbërë nga kieselguhri i imët CBL
cilësia e filtrimit është më e mirë se të gjithë shtresat filtruese të përdorura më parë,
por koha e filtrimit të birrës rritet shumë dhe si rrjedhim në industri filtrimi me shtresë
filtruese me kieselguhr të imët përdoret rrallë, për raste të vecanta.
Në të gjitha filtrimet me shtresa të ndryshme filtruese birrat me shtesë misri dhe
ekstrakt përfundimtar 2.1 janë filtruar me turbulli më të ulët dhe kohë filtrimi më të
vogël se birrat me përberje 100% malt dhe ekstrakt përfundimtar 2.5.
Me zvogëlimin e trashësisë së shtresës filtruese shohim se vlerat e turbullisë së birrës
që filtrohet rriten.Vlerat e turbullisë për shtresat me trashësi 700gr/m2 dhe 600gr/m2
janë të njëjta ose me shumë pak ndryshime ndaj njera-tjetrës. Ndërsa në shtresat
filtruese me trashësi 400gr/m2 dhe 300gr/m2 turbullia e birrës së filtruar rritet
ndjeshëm ndaj turbullisë së birrës së filtruar me po ato lloj shtresash filtruese por me
trashësi maksimale.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresa të ndryshme kieselguhri por pa u vendosur mbi
shtresën 300 gr/m2 e kieselguhrit të ashpër DIC vihet re se vlerat e turbullisë së birra
vetë filtruara rriten me shtimin e kieselguhrit të imët në shtresën filtruese dhe se këto
vlera janë jashtë normave të lejuara. Gjithashtu vihet re se me rritjen e trashësisë së
shtresës filtruese vlerat e turbullisë në fillim pësojnë një renie dhe më pas këto vlera
fillojnë dhe rriten përsëri.
Vlerat e turbullisë së birrës së filtruar në shtresa filtruese në të cilat është filtruar më
parë ujë janë më të larta se vlerat e turbullisë të së njëjtës birrë kur është filtruar me
shtresat filtruese.
Gjatë filtrimit të birrës së trajtuar më parë me silikaxhel dhe filtrimit të po asaj lloj
birre me shtresa të ndryshme filtruese rezulton se vlerat e turbullisë së birrës së
trajtuar me silikaxhel janë më të ulta se vlerat e tubullisë së birrës së pa trajtuar me
silikaxhel për të gjithë llojet e shtresave të përdorura.
Gjatë filtrimit të birrës së trajtuar më parë me karbon aktiv dhe filtrimit të po asaj lloj
birre me shtresa të ndryshme filtruese rezulton se vlerat e turbullisë së birrës së
trajtuar me karbon aktiv janë më të larta se vlerat e tubullisë së birrës së pa trajtuar me
karbon aktiv për të gjithë llojet e shtresave të përdorura.
Gjatë matjeve të parametrave të birrës së trajtuar me sasi të ndryshme silikaxheli pH,
ngjyra, substancat e hidhura, polifenole dhe alkoolet kanë ndryshime të vogla me
vlerat e parametrave të birrës së patrajtuar me silikaxhel. Silikaxheli mund të përdoret
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si adsorbent për qëllimin e tij kryesor (adsorbimin selektiv të proteinave) pa ndikuar
në parametrat e tjerë të birrës.
Gjatë matjeve të parametrave të birrës së trajtuar me sasi të ndryshme karbon aktiv
vlerat e disa parametrave si pH, polifenole dhe alkoolet ndryshojnë pak nga vlerat e
birrës së pa trajtuar. Disa vlera të tjera të parametrave si substancat e hidhura dhe
ngjyra ndryshojnë më shumë me vlerat e e birrës së patrajtuar. Përdorimi i karbonit
aktiv bëhet në raste të veçanta dhe gjatë përdorimit duhen patur parasysh dhe
ndryshimet që sjell në parametrat e tjerë të birrës.
Gjatë filtrimit të birrës me shtresa të ndryshme filtruese janë përdorur sasi të vogla
birre me qëllim që të mos ndikonte në rezultatet e matjeve pasi nqs do të ishin
përdorur vëllime më të mëdha birre do të ishte e nevojshme shtimi i kieselguhrit në të.
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REKOMANDIME

Në proçesin e filtrimit të birrës roli i shtresës filtruese është shumë i rëndësishëm.
Vendosja me kujdes e kësaj shtrese në filtër ka një rëndësi të veçantë.
Gjatë vendosjes të shtresës filtruese në filtër pezullia me kieselguhr nuk duhet të lihet
në qarkullim më shumë se 10-15 minuta pasi do të sillte një deformim të përbërjes të
shtresës filtruese.
Trashësia e shtresës filtruese ka rëndësi të madhe. Nje shtresë filtruese me trashësi
prej 700 gr/m2 do të jepte një garanci më të madhe n.q.s gjatë proçesit të filtrimit
ndodhin anomali të ndryshme.
Duke ditur që gjatë filtrimit me kieselguhr të birrës disa nga parametrat e saj
ndryshojnë pak duhet të merren masa që birrës së pa filtruar ti jenë bërë ndryshimet e
nevojshme.
Gjatë trajtimit të birrës me karbon aktiv kur është e nevojshme, nuk duhet lënë për një
kohë relativisht të gjatë pa u filtruar pasi mund të sillte deformime të mëdha në aromë
dhe shije.
Rrespektimi rrigoroz i rregjimit të fermentimit do të japi nje birrë më pak të ngarkuar
dhe si rrjedhim përdorim të sasive më të vogla të kieselguhrit për hektolitër birrë, gjë
që do të sillte një proçes më pak të kushtueshëm dhe me më pak ndotje për ambientin.
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Proçesi i filtrimit të birrës është një nga proçeset kryesore në prodhimin e birrës. Gjatë filtrimit duhet të
largohen përbërsit e turbullisë të cilët janë me natyra të ndryshme si biologjike, koloidale, mekanike etj, me
qëllim për të marrë një birrë sa më të kthjellët. Një filtrim i mirë ka të bëjë jo vetëm me përftimin e një
birre të filtruar mirë por dhe me një kosto optimale. Për të marrë një birrë sa më cilësore shtohen në të
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adsorbentë të ndryshëm. Gjatë shtimit të adsorbentëve në birrë mund të ndryshojë dhe turbullia totale para
filtrimit ose pas tij. Në këtë rast duhet të merren masa për korrektimin e mënyrës së filtrimit. Filtrimi i
birrës me kieselguhr është filtrimi më i përhapur në ditët e sotme. Ai ka disa përparësi si vëllime të madha
shtresë filtruese do të japi dhe cilësi të ndryshme të filtrimit në varësi të kërkesave që lindin. Shtresa
filtruese ka rolin kryesor në filtrimin e birrës kështu që ka një rëndësi të madhe kombinimi i duhur dhe
trashësia e saj. Përveç qëllimit kryesor që kanë adsorbentët e përdorur në birrë janë matur dhe parametra të
tjerë të birrës për të konstatuar ndonjë efekt anësor.

Fjale kyçe: Adsorbentë, turbulli, shtrese filtruese, kieselguhr

Abstract
Beer filtration process is one of the main processes in the manufacture of beer. During filtration turbidity
compounds should be left which are different in nature as biological, colloidal, mechnichal, ect in order to
get clear beer. A good filtering applies not only to a better filtered beer but with an optimal cost. Different
adsorbents may be added to get a more quality beer. Whale adding adsorbents into beer, total turbidity may
be changed before or after its filtration. In this case, should be taken measures to correct the maner of
filtration. Kieselguhr beer filtration is the most widespread one nowdays. It has several advantages as large
volume of filtered beer, clear one ect. Combining different kieselguhr in various reports filtering layer
texture will give different depending on the requirements that arise. Filter layer has a main role in beer
filtering. So, it has a great importance the proper combination and it thickness. Besides the main goal that
the adsorbents used into beer, other parameters are measured to notice any side effect.
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të birrës së filtruar, birrë të kthjellët etj. Kombinimi i kieselguhrëve të ndryshëm në raporte të ndryshëm në
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