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Abstrakt
Në këtë studim trajtohet problemi i grimcave të ngurta dhe ndotësve të gaztë në
atmosferë. Punimi fokusohet në përdorimin e teknikave mikroskopike për të studiuar
cilësitë fizike dhe kimike të grimcave aerosole atmosferike dhe identifikimin e burimeve
të tyre të mundshme.
Përmasa, morfologjia, përbërja kimike dhe vetitë optike të grimcave aerosole janë
studiuar nëpërmjet Mikroskopit Elektronik me Skanim (SEM). Grimcat aerosole janë
kategorizuar në bazë të përbërjes kimike dhe karakteristikave morfologjike. Krahas
përmasave, përbërjes dhe morfologjisë së grimcave janë marrë në konsideratë për
identifikimin e burimeve të grimcave edhe efektet dispersive të parametrave
meteorologjike dhe masave ajrore që mund të transportojnë grimca aerosole nga distanca
më të largëta nga burimet e tyre. Është treguar se burimet kryesore të grimcave aerosole
janë shkarkimet direkte të automjeteve, pluhurat e rrugës të ringritur nga erërat apo të
induktuara nga trafiku, djegia e mbeturinave, aktivitetet antropogjenike të lidhura me
ndërtimet dhe masat ajrore që transportojnë grimca aerosole nga distanca më të largëta.
Përqendrimet masore të grimcave aerosole të matura me metodën gravimetrike dhe
përqendrimet numerike të njehsuara nga imazhet SEM, janë krahasuar me rezulatet e
matjeve direkte të aparatit optik.
Informacioni i marrë nga analizimi i grimcave aerosole është përdorur edhe për njehsimin
e treguesit kompleks të përthyerjes së aerosoleve.
Njehsimi i koeficientëve të shpërhapjes dhe absorbimit të dritës për agregatet e blozës
është realizuar duke përdorur përafrimi Rayleigh-Debye-Gans. Parametrat që përfshihen
në formalizmin RDG janë marrë nga analizat mikroskopike SEM të mostrave të pasura
me grimca të blozës.
Shpërndarja hapësinore e përqendrimeve të O3 dhe NO2 është studiuar duke përdorur
metodën e mostrimit difuziv.
Ky studim jep një kontribut në studimin e karakteristikave fizike dhe kimike të grimcave
aerosole, në shpërndarjen e ndotësve të gaztë dhe identifikimin e burimeve të tyre.
Fjalë kyçe: grimcat aerosole, SEM, EDX, përmasa, morfologji, përbërja kimike, sasi
relative, vetitë optike, burime, kushte meteorologjike, ozoni troposferik, dyoksidi i azotit,
shpërndarje hapësinore.
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Abstract
This research addresses the problem of solid particles and gases pollutants. This study is
focused on the use of microscopic techniques for the physical and chemical
characterization of atmospheric aerosol particles and identification of their potential
sources.
Size, morphology, chemical composition, and optical properties were studied by SEM.
Aerosol particles are characterized based on their chemical composition and
morphological characteristics. Apart from particle composition and morphology,
dispersive effects of meteorological parameters and air masses which can transport
aerosol particles over long distances from their sources are being considered for the
identification of the particle’s sources. It is shown that major sources of aerosol particles
are direct vehicle emmissions, road dust resuspended by winds or induced by traffic,
waste burning, anthropogenic activities related to the constructions and air masses that
transport aerosol particles over long distances from their sources.
Mass concentrations of aerosols measured by gravimetrical method and numerical
concentrations estimated by SEM images are compared with results of direct
measurements of optical particle counter.
The information of particle analyses was used to calculate complex refractive indices of
aerosols.
Scattering and absorption coefficients of soot aggregates were calculated using RayleighDebye-Gans approximation. The parameters included in the RDG formalism are
estimated using SEM analysis of the samples riched with soot particles.
Spatial distribution of O3 and NO2 concentrations was evaluated using diffusiv sampling
method.
This research contributes on the study of physical and chemical characteristics of aerosol
particles, on the distribution of gases pollutants and on the identification of their sources.
Keywords: aerosol particles, SEM, EDX, size, morphology, chemical composition,
optical properties, sources, meteorological conditions, tropospheric ozone, nitrogen
dioxide, spatial distribution.
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Hyrje
Mbrojtja e mjedisit është një kusht themelor për sigurimin e zhvillimit të shoqërisë me
rëndësi kombëtare duke synuar parandalimin dhe uljen e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe të
ndotjeve të tjera të çfarëdolloji, ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike sipas bazës
natyrore të vendit. Ajo synon shfrytëzimin racional të burimeve natyrore dhe shmangien
e mbishfrytëzimit të tyre si dhe riaftësimin ekologjik të zonave të dëmtuara nga
veprimtaria njerëzore ose fenomenet natyrore shkatërruese.
Dëmtimet në mjedis studiohen në shkallë të ndryshme, lokale, rajonale dhe globale. Nga
viti 1990 kontrolli i fluksit të emetimeve të ndotësve është bërë në përputhje me
standardet e Këshillit Europian (KE). Direktiva 2008/50/EC ka vendosur vlerat e limiteve
për përqendrimet e disa ndotësve të gaztë dhe grimcave aerosole.
Ndotësit e ajrit klasifikohen në dy grupe të mëdha, ndotës primarë dhe sekondarë.
Ndotësit primarë të ajrit janë ndotësit që emetohen direkt në atmosferë nga një proces
teknologjik. Ndotësit sekondarë zakonisht shkaktohen nga reaksionet e ndotësve primarë.
Ndotja e ajrit në zonat urbane është një proces shumë kompleks, i ndikuar nga shumë
faktorë (Hinds, 1999) si: sasia e shkarkimeve (të automjeteve, industriale, natyrale, etj);
ndotjet nga bujqësia, blegtoria dhe materialet biogjenike (fragmente bimësh dhe
insektesh, polene, spore, baktere, etj); faktorët meteorologjikë (shpejtësia e erës,
temperatura, presioni, rrezatimi diellor, lagështia relative e ajrit); transformimet kimike
në atmosferë (reaksionet kimike, proceset e koagulimit, depozitimit, etj) dhe proceset e
transportit (lokale, rajonale apo globale).
Një nga shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit konsiderohet procesi i urbanizimit të shpejtë,
prej të cilit krijohet një rrjet i dendur trafiku, ndërtimesh dhe aktivitetesh të tjera që
kërkojnë konsum gjithnjë e më të madh të energjisë. Ky konsum i energjisë në rritje shton
sasinë e shkarkimeve të ndotësve në ajër.
Në nivel global, trafiku rrugor njihet si kontribuesi më i madh i emetimeve antropogjene.
Me rritjen e fluksit të automjeteve, aspektet negative të shkarkimeve në ndotjen e ajrit
janë duke u bërë gjithnjë e më të theksuara. Efektet më të rënda të shkarkimeve mund të
gjenden në zonat urbane, aty ku edhe densiteti i trafikut është më i madh. Këto efekte
ndryshojnë në varësi të pozicionit gjeografik, kushteve klimatike dhe pranisë së
ndërtesave.
Automjetet shkarkojnë direkt në ajër sasi të konsiderueshme të monoksidit të karbonit
CO, oksideve të azotit (NOx), oksideve të sulfurit (SOx), lëndës së grimcuar (PM),
hidrokarbureve (HC), benzenit (BNZ) dhe plumbit (Pb) kur është i pranishëm në
karburante. Këo shkarkime, së bashku me ndotësit e tjerë sekondarë (grimcat aerosole të
kondesuara, ozoni, etj) përbëjnë ndotësit kryesore të ajrit.
Në vendin tonë burimet industriale nuk përbëjnë problem për ndotjen e ajrit që prej dy
dekadave. Gjithashtu, si burime kryesore për prodhimin e energjisë shfrytëzohen burimet
hidrike, të cilat nuk shkaktojnë ndotje.
Në nivel kombëtar prodhimi i brendshëm bruto ndaj totalit të ekonomisë në sektorin
industrial është zvogëluar nga rreth 40% në vitin 1990 në 11.7% në vitin 2012, ndërsa
sektori i bujqësisë dhe peshkimit zë rreth 19.3 %, sektori i ndërtimit rreth 11% dhe
sektori i tregtisë dhe shërbimeve të tjera rreth 59% (INSTATa, 2012).
Si pasojë e urbanizimit të shpejtë dhe lëvizjes së brendshme demografike në drejtim të
Tiranës, rreth 27% e popullsisë së Shqipërisë jeton ne qarkun e Tiranës. Me një densitet
xiv

prej 454 banorë/km2 dhe afërsisht 88.6% të popullsisë urbane (INSTATb, 2012), presioni
i ushtruar mbi mjedis është mjaft i lartë, ndaj qyteti i Tiranës po përballet me problemet
serioze të ndotjes së ajrit.
Edhe qyteti i Vlorës, megjithëse me një densitet prej 64 banorë/km2, shumë më të ulët se
Tirana dhe me një popullsi urbane prej 53.8%, po përballet me një ndotje serioze të ajrit
kryesisht të shkaktuar nga ndërtimet dhe rikonstruksionet, trafiku i automjeteve, gjendja
tepër e rënduar e rrugëve kryesore dhe të brendshme të qytetit, si dhe nga djegia e
mbeturinave në mjedis të hapur.
Nga studimet e Institutit të Shëndetit Publik është treguar se në shumë qytete të ndryshme
të vendit shëndeti i njerëzve rrezikohet kryesisht nga pluhurat e zakonshëm në ajër si
edhe nga bloza dhe shkarkimet e tjera të automjeteve.
Për qytetin e Tiranës dhe 5 qytete të tjera, Durrës, Fier, Korçë, Shkodër, dhe Vlorë nga
Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Mjedisit janë realizuar monitorime të
vazhdueshme nga stacionet automatike për treguesit mjedisor të ajrit, si LNP, PM10 dhe
PM2.5, NO2, O3, SO2, CO dhe BNZ. Sipas raportit të gjendjes së mjedisit 2011,
përmbajtja e grimcave totale (LNP) në atmosferën urbane të qyteteve të monitoruara
është mbi normat e lejuara shqiptare (140μg/m3). Sipas raportit të gjendjes së mjedisit, në
vitin 2013 përmbajtja e grimcave të respirueshme PM10, si në qendër edhe në periferi të
qytetit të Tiranës kanë një tendencë në rënie, nuk tejkalojnë normën e vendit (60 μg/m3)
por mbeten pranë kufijve të standartit të BE-së (40μg/m3). Shkaku i tendencës në rënie
është normalizimi i trafikut dhe gjendjes së rrugëve. Permbajtja e grimcave të imëta
PM2.5 e cila ndikohet ndjeshëm nga shkarkimet e automjeteve tejkalon normën shqiptare
(15μg m-3) por mbeten brenda kufijve të BE (25μg/m3). Edhe pse përqendrimet e NO2
dhe O3 mbeten brenda kufijve të normave të lejuara shqiptare (përkatësisht 60 μg/m3 dhe
65 μg m-3), vihet re një tendencë në rritje e tyre. Vlerat e NO2 kanë tejkaluar lehtë normat
e BE-së. Shkaktari kryesor i tendencës në rritje të NO2 janë numri i lartë i makinave të
vjetra me motor diesel, mungesa e katalizatorëve dhe cilësia e keqe e karburanteve.
Ndërsa treguesit e tjerë, përmbajtja e SO2 dhe CO, janë tepër të ulët në të gjitha stacionet
e monitorimit, duke mos u konsideruar problem i ndotjes së ajrit në vendin tonë.
Sipas të dhënave të raportit mjedisor në vitin 2013, në qytetin e Vlorës (stacioni ndodhet
pranë qendrës) përqëndrimet e PM10 dhe PM2.5 janë pranë normës shqiptare, të afërta me
vlerat në qendër të Tiranës. Vlerat e O3 janë pranë normës shqiptare në vitin 2011 dhe
mbi normën shqiptare në vitin 2013, me një tendencë që vazhdojnë të rriten dhe shumë
më të larta se në qytetin e Tiranës. Ndërsa përqëndrimet e NO2 janë shumë më të ulëta se
vlerat në qendër të Tiranës dhe se normat shqiptare dhe të BE-së.
Indeksi shëndetsor i cilësisë së ajrit (AQHI) është një tregues i nivelit relativ të riskut në
shëndetin e njerëzve, i cili lidhet me përzierjen e ndotësve të njohur për rrezikun që
shkaktojnë në shëndet. Si tregues për përzierjen e ndotësve përdoret efekti i kombinuar i
tre ndotësve, grimcave të imëta PM2.5, ozonit në nivelin e tokës O3, dhe dyoksidit të
azotit NO2.
Lënda e grimcuar pezull në atmosferë ose aerosolet atmosferike kanë përmasa, forma dhe
përbërje të ndryshme, në varësi të origjinës së tyre. Ato mund të jenë natyrale ose
antropogjenike. Grimcat aerosole kanë një rol të shumëfishtë në atmosferë. Ato mund të
shërbejnë si bërthama kondesimi, mund të shpërhapin apo absorbojnë rrezatimin, mund të
shkaktojnë efekte shëndetësore apo ndikojnë në pamjen. Këto efekte varen nga përmasat,
forma, përbërja kimike dhe vetitë optike. Përmasat dhe forma ndikojnë ndjeshëm në
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depërtimin e grimcave në sistemin e frymëmarrjes së njeriut. Prandaj, informacioni i
detajuar mbi karakteristikat fizike dhe kimike të grimcave aerosole luan rol në
përcaktimin e efekteve dhe rrjedhimisht edhe mbi kontrollin e tyre.
Fokusi i studimit të grimcave aerosole është përbërja kimike, forma, përmasat,
mekanizmat e formimit, tranportit dhe depozitimit të tyre.
Analizimi i karakteristikave morfologjike të grimcave aerosole, përmasave, formës dhe
sipërfaqes pasqyron historinë e proceseve që ndodhin me grimcat që nga formimi i tyre.
Shumica e matjeve mbi përmasat dhe përbërjen kimike të grimcave aerosole nuk bëjnë
dallimin se cilët elemente kimike lidhen me grimcat e veçanta.
Teknika të ndryshme eksperimentale mund të përdoren për matjen e përqendrimeve të
grimcave aerosole, të cilat mund të jenë pasive apo aktive (filtrimi, pajisjet inerciale,
monitorët optike, spektrometrat dhe analizatorët diferenciale).
Sasia e aerosoleve në atmosferë mund të përcaktohet duke vlerësuar përqendrimet masore
(µg m-3) ose numerike (grimca l-1). Gjithashtu analizat kimike të mostrave aerosole japin
informacion për përbërjen elementale të tyre. Metoda të ndryshme instrumentale kimike
(spektroskopia e absorbimit atomik (AAS), analiza e fluoreshencës së rrezeve X (XRF),
analiza spektrale e emetimit, etj.) mund të përdoren për studimin e përbërjes kimike të
grimcave aerosole.
Duke qenë se mostrat aerosole janë përzierje heterogjene e grimcave me përmasa, forma
dhe përbërje kimike të ndryshme këto njehsime nuk janë të mjaftueshme për
karakterizimin e diversitetit të mostrave aerosole.
Për të realizuar një studim të plotë të cilësive të aerosoleve atmosferike dhe për të
vlerësuar rolin e tyre në atmosferë është i rëndësishëm zbatimi i atyre metodave që
sigurojnë informacion të detajuar mbi grimcat e veçanta.
Matjet që përfshijnë si përbërjen kimike të lëndës së grimcuar ashtu edhe përmasat dhe
morfologjinë janë analizat mikroskopike.
Mikroskopi Elektronik me Skanim (SEM) i pajisur me sistemin e shpërndarjes së
energjisë së rrezeve X (EDX) është një mjet i fuqishëm për sigurimin e informacionit mbi
përmasat, përbërjen kimike dhe morfologjinë e grimcave individuale të rendit deri disa
nm si dhe ndarjen e burimeve natyrore dhe antropogjenike të lëndës së grimcuar.
Imazhet SEM, informacioni mbi mikrostrukturën e grimcave dhe spektrat e rrezeve X
japin të dhënat e nevojshme për përcaktimin e karakteristikave mikrofizike, kimike dhe
optike të grimcave aerosole.
Shkarkimet e automjeteve shkaktojnë pjesën kryesore të sasisë së dyoksidit të azotit dhe
ozonit në atmosferën urbane. Në vendin tonë janë realizuar në mënyrë të vazhdueshme
monitorime të NO2 dhe O3 në atmosferën urbane, por ka një mungesë në studimin e
variablitetit hapësinor të këtyre përqendrimeve në zonat me trafik të dendur. Variabiliteti
hapësinor i NO2 dhe O3 është shumë i komplikuar duke qenë kështu në fokus të shumë
studimeve. Metoda e mostrimit difuziv (pasiv) siguron analiza të besueshme me kosto të
ulët të cilësisë së ajrit për matjen e niveleve të përqendrimit të gazeve në ajrin e
mjediseve urbane. Mostrimi difuziv siguron një informacion të dobishëm mbi
përqendrimet mesatare të ndotësve të gaztë me qëllim studimin e variabilitetit hapsinor të
tyre.

xvi

Objektivat e studimit
Qëllimi kryesor i studimit është trajtimi i problemit të grimcave aerosole dhe ndotësve të
gaztë në atmosferë dhe lidhja e mundshme me kushtet atmosferike.
Objektivi kryesor është studimi i karakteristikave fizike, kimike dhe optike të grimcave
aerosole dhe shpërndarjes hapësinore të ndotësve të gaztë të ajrit.
Objektivat specifike janë:
1. Përdorimi i teknikave SEM/EDX për të përcaktuar karakteristikat fizike dhe
kimike të grimcave aerosole.
2. Klasifikimi i grimcave aerosole bazuar në morfologjinë dhe përbërjen kimike të
tyre.
3. Identifikimi i burimeve të mundshme të emetimit të grimcave aerosole në
atmosferën urbane.
4. Studimi i vetive optike të grimcave aerosole bazuar mbi informacionin
SEM/EDX.
5. Krahasimi i shpërndarjes së grimcave sipas përmasave të matura me teknikat
mikroskopike dhe aparatin optik EDM
6. Përdorimi i mostrimit difuziv për studimin e shpërndarjes hapësinore të dyoksidit
të azotit dhe ozonit troposferik në zonat urbane pranë rrugëve me trafik.
7. Studimi i ndikimit të kushteve meteorologjike në shpërhapjen e ndotësve të ngurtë
dhe të gaztë në atmosferë.

Organizimi i punimit
Pumimi fillon me një hyrje ku parashtrohet në mënyrë të përgjithshme problemi i ndotjes
së ajrit në vendin tone dhe teknikave që do të përdoren për studimin e ndotësve ngurtë
dhe të gaztë të ajrit. Punimi përbëhet nga 5 kapituj:
Kapitulli 1: Konsiderata të përgjithshme mbi grimcat aerosole. Në këtë kapitull paraqitet
një hyrje e përgjithshme për karakteristikat kryesore të grimcave aerosole, konceptet dhe
përkufizimet e përdorura për aerosolet, efektet e grimcave aerosole mbi klimën, mjedisin
dhe shëndetin.
Kapitulli 2: Karakteristikat fizike, kimike dhe optike të grimcave aerosole. Në këtë
kapitull paraqiten karakteristikat fizike, përmasat ekuivalente, morfologjia e grimcave,
përbërja kimike dhe vetitë optike të grimcave aerosole dhe grimcave të blozës.
Kapitulli 3: Në këtë pjesë prezantohet një trajtim njohës dhe teorik mbi ndotësit e gaztë
dyoksidit të azotit dhe ozonit, ndikimit të drejtimit të erës në shpërhapjen e ndotësve
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Kapitulli 4: Teknikat e matjeve eksperimentale. Ky kapitull përmban informacionin mbi
vendet dhe periudhat e matjeve, teknikat e matjeve, teknikat e analizimit të grimcave me
anën e mikroskopit elektronik me skanim, teknikat e analizimit të imazheve SEM,
karakteristikat e zonës ku është formuar rrjeta e matjeve të ndotësve të gaztë, kushteve
meteorologjike dhe parimit të tubave pasivë që përdoren për matjen e përqendrimeve të
gazeve NO2 dhe O3.
Kapitulli 5. Rezultate dhe diskutime. Në këtë kapitull paraqiten kushtet atmosferike,
trajektoret e masave ajrore, rezultatet dhe diskutimet e analizave SEM/EDX, klasifikimit
të grimcave aerosole, burimeve të mundshme dhe vetitve optike të aerosoleve dhe
agregateve të blozës. Në këtë kapitull paraqiten, rezultatet e niveleve të ndotësve NO2
dhe O3, diskutimet e shpërndarjes së ndotësve, ndikimit të drejtimit të erës dhe
korrelacionit NO2 dhe O3 në distanca të ndryshme.
Në fund janë paraqitur përfundimet e studimit të kryer.
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KAPITULLI 1
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME MBI GRIMCAT AEROSOLE

1.1 Përkufizime dhe koncepte
Grimcat mikroskopike që qëndrojnë pezull në ajër janë të shumëllojshme, si: grimcat
e pluhurave të dherave, tymit dhe blozës që formohen nga djegia e karburanteve,
prodhimi i energjisë dhe shkarkimet industriale, grimcat e formuara fotokimikisht,
grimcat biogjenike, grimcat e kripës së detit, rërës, vullkaneve, retë atmosferike me avuj
uji apo grimca akulli (Hinds, 1999). Të gjitha këto janë shembuj të aerosoleve.
Termi aerosol është përdorur për herë të parë në vitin 1920 në analogji me termin
hidrosol, që paraqet grimcat e ngurta që qëndrojnë pezull në lëngje. Në formën më të
thjeshtë ndotja e grimcave aerosole përkufizohet si një përzierje e grimcave të ngurta
mikroskopike dhe pikëlave të lëngëta që qëndrojnë pezull në ajër. Kjo ndotje, e njohur
ndryshe si lënda e grimcuar (PM), është e përbërë nga shumë komponente, duke përfshirë
acide (të tilla si nitratet dhe sulfatet), kimikate organike, metale, dhera ose pluhura të
imëta dhe alergene (të tilla si fragmente të polenit ose spore myku). Ato mund të hyjnë në
atmosferë dhe të largohen në mënyra të ndryshme. Grimcat me diametër më të vogël se
10μm kanë shpejtësi sedimentimi të vogël dhe mbeten pezull në ajër për një kohë
relativisht të gjatë nga disa ditë deri në javë.
Aerosolet atmosferike mund të kenë origjinë natyrore ose antropogjenike. Në tabelën
e mëposhtme paraqiten disa nga këto burime kryesore.

Tabela 1.1. Klasifikimi i aerosoleve sipas origjinës
Burime natyrore

Burime antropogjenike

Pluhurat minerale dhe dherat

Shkarkimet e automjeteve

Pikëlat e kripës së detit

Shkarkimet industriale

Materialet biogjenike

Proceset e djegies

Shpërthimet e vullkaneve

Materiale ndërtimi, bojëra, gëlqere, çimento

Këto burime mund të klasifikohen edhe si burime primare dhe sekondare. Aerosolet e
emetuara direkt në atmosferë quhen primare, ndërsa ato të formuara nga bashkëveprimet
me grimcat e tjera dhe gazet në atmosferë quhen sekondare.
Aerosolet mund të klasifikohen gjithashtu edhe sipas formës fizike dhe proceseve të
formimit të tyre. Nuk ka ndonjë përcaktim të saktë shkencor për këtë klasifikim. Hinds
sugjeron përcaktimet e mëposhtme si të sakta në mënyrë të mjaftueshme për përshkrim sa
më shkencor:
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Tabela 1.2. Klasifikimi i grimcave atmosferike sipas përmasave dhe proceseve të formimit

Klasifikimi dhe përkufizime
Aerosol - një përzierje e grimcave të ngurta mikroskopike dhe
pikëlave të lëngëta pezull në ajër.
Bioaerosol – një aerosol me origjinë biologjike: viruse, pjesë
organizmash, bakterie, spore, myk.
Pluhur – grimca të ngurta aerosole që formohen nga proceset
mekanike të materialeve, si thyerjet dhe thërrmimet.
Bloza – grimca të ngurta aerosole të përbëra kryesisht nga karboni
ose produktet që formohen nga mosdjegia e plotë e lëndëve të
djegshme. Zakonisht janë agregate të grimcave primare.
Mjegullim (haze) – aerosole atmosferike që ndikojnë pamjen.
Mjegulla (mist and fog) – grimca aerosole të lëngëta, të përbëra
nga uji ose akulli dhe të formuara nga proceset e kondensimit ose
bërthamëzimit.
Smog – term i përgjithshëm për ndotjen e ajrit në një zonë,
tym+mjegull (smoke+fog).
Smog fotokimik- term specifik për një aerosol që formohet në
atmosferë nga veprimi i rrezatimit diellor mbi hidrokarburet dhe
oksidet e azotit.

Intervali i përmasave
0.002 deri në >100μm
0.002 deri në >100μm
Më e vogël se 1μm deri
në >100μm
< 1μm
Grimcat
primare
<
0.05μm
0.002 deri në >100μm
Më e vogël se 1μm deri
në ≈200μm

< 1-2μm

Për të përshkruar origjinën dhe karakteristikat e grimcave aerosole përdoren terma të
ndryshëm që kanë kuptime të ndryshme në aspektin shkencor apo të përdorimit të
zakonshëm (Tiwary dhe Colls, 2010):
• Lënda e grimcuar pezull (SPM- Suspended Particulate Matter) ose grimcat pezull
totale (TSP-Total Suspended Particles). Janë grimcat që kanë diametër nga 0.1 μm deri
në 30 μm. TSP përfshin grimcat shumë të imëta, të imëta, të trasha dhe super të trasha.
• Lenda e grimcuar (PM) - ndonjëherë në formën e shkurtuar PM, por më shpesh si
PM10 ose PM2.5.
• PM10 - përkufizohen si grimcat me një diametër aerodinamik prej 10 μm që
mblidhen me efikasitet 50% nga një pajisje e veçantë e mostrimit të PM10. Megjithatë,
termi PM10 përdoret zakonisht për të përfshirë të gjitha grimcat që kanë një diametër
aerodinamik prej më pak se ose të barabartë me 10μm. PM10 standardizohet si një lloj
ndotësi i veçantë sepse që prej këtij kufiri madhësia konsiderohet e respirueshme.
Madhësia e grimcave ndërmjet 0.1-10 μm është veçanërisht e rëndësishme në studimet e
ndotjes se ajrit, sepse një pjesë e madhe e grimcave të krijuara nga disa burime industriale
ka këtë madhësi (EPA, 1997).
• PM2.5 - ashtu si PM10, përkufizohen si grimcat me një diametër prej 2.5 μm që
mblidhen me efikasitet 50% nga një pajisje e veçantë e mostrimit të PM2.5. Megjithatë,
për lehtësi termi PM2.5 zakonisht përdoret për të përfshirë të gjitha grimcat që kanë një
diametër aerodinamik prej më pak se ose të barabartë me 2.5 μm. Diametri 2.5
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mikrometra është zgjedhur si ndarje ndërmjet grimcave të imëta PM1 dhe atyre PM10.
Grimcat PM2.5 precipitojnë mjaft ngadalë në atmosferë në lidhje me grimcat e trasha dhe
super të trasha. Tablloja normale e atmosferës mund të përmbajë grimca PM2.5 nga disa
orë deri në disa ditë duke mundësuar që këto grimca të përshkojnë nga disa metra deri në
qindra km. Grimcat PM2.5 mund të shkaktojnë probleme shëndetësore më të rënda për
shkak të kohës së qëndrimit pezull potencialisht të lartë dhe paaftësisë së sistemit të
frymëmarrjes për tu mbrojtur kundrejt grimcave të kësaj madhësie. Përveç kësaj, përbërja
kimike e grimcave PM2.5 është mjaft e ndryshme nga grimcat PM10 dhe super të trasha.
Të dhënat tregojnë se grimcat PM2.5 janë të përbëra kryesisht prej sulfateve, nitrateve,
komponimeve organike dhe komponimeve të amonit. Gjithashtu, grimcat PM2.5 shpesh
përmbajnë materiale acide, metale dhe ndotës të tjerë toksik që besohet të jenë të lidhur
me efektet negative shëndetësore (EPA, 1997).
• Grimcat e imëta - janë grimcat më të vogla se 1μm ose njihen si grimcat
submikron.
• Grimcat shumë të imëta ose nanogrimcat - janë grimcat më të vogla se 0.2μm, për
të cilat si dimension përdoret nm (nanometër).
• Pluhurat- pjesa më koarse e lëndës së grimcuar, zakonisht e formuar nga proceset
mekanike dhe që kanë diametër më të madh se 1 μm.
Kuptimi i vetive të aerosoleve ka rëndësi të madhe praktike, për shkak se ato ndikojnë
jo vetëm pamjen dhe klimën, por edhe shëndetin tonë dhe cilësinë e jetës.
Teknologjia e aerosoleve studion vetitë, sjelljen dhe parimet fizike të grimcave
aerosole dhe zbatimin e këtyre njohurive për matjen dhe kontrollin e tyre (Hinds, 1999).
Njohuritë mbi përqendrimet, shpërndarjen sipas përmasave dhe formës dhe përbërjen
kimike të grimcave aerosole në atmosferë për shumë arsye janë të vështira që të
sigurohen në mënyrë të saktë (Tiwary A. dhe Colls J., 2010). Kjo papërcaktueshmëri
vjen kryesisht për shkak të ndryshueshmërisë së lartë të vetive fizike dhe kimike, si dhe
shpërndarjes kohore dhe hapësinore. Metoda më e vjetër për përcaktimin e
përqendrimeve të aerosoleve ka qenë ajo e filtrimit, pa marrë parasysh përbërjen kimike
apo vetitë e aerosoleve. Megjithëse filtrimi është metoda më e thjeshtë për studimin e
grimcave aerosole, por sot përdoren gjerësisht teknika të tjera që mbështeten në vetitë
optike dhe inerciale të grimcave aerosole si dhe përbërjen kimike të tyre. Zgjedhja e
metodës që do të përdoret varet nga objektivat e matjeve dhe instrumentave që zotërohen.
Karakteristikat themelore të aerosoleve, densiteti dhe viskoziteti, ndryshojnë thelbësisht
nga ajri i pastër, ndaj për studimin e vetive të aerosoleve sugjerohet studimi mikroskopik
i tyre (Hinds, 1999).
1.2 Ndikimi i grimcave aerosoleve mbi klimën
Lidhja e ndotjes së grimcave aerosole me motin është e ndërsjelltë, kështu kushtet
klimatike ndikojnë në shpërhapjen e aerosoleve dhe nga ana tjetër aerosolet ndikojnë
thelbësisht për kushtet klimatike. Aerosolet atmosferike janë shumë të rëndësishme për
sistemin tokë-atmosferë. Dihet se kur aerosolet arrijnë një përmasë të caktuar shërbejnë si
bërthama kondesimi të reve. Pa praninë e aerosoleve në atmosferë nuk do të realizohej
tabloja e motit. Grimcat aerosole ndikojnë në dy procese shumë të rëndësishme
atmosferike, ngrohjen globale dhe hollimin e shtresës së ozonit (d’Almeida et al., 1991;
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Hinds, 1999). Si aerosolet natyrore edhe ato antropogjenike mund të kenë efekte direkte
dhe indirekte në ndryshimet klimatike.
Vetitë e bërthamave të kondesimit ndikojnë në karakteristikat e reve. Kështu aerosolet
duke shërbyer si bërthama kondesimi ndikojnë në mënyrë indirekte për ndryshimet që i
shkaktohen reve. Aerosolet ndikojnë edhe në ciklin hidrologjik në vende të ndryshme të
globit (Rosenfeld et al. 2008). Aerosolet troposferike shpërhapin rrezatimin diellor dhe
mund të shihen si ndikues në balancën e ngrohjes globale për shkak se shpërhapin
rrezatimin diellor jashtë atmosferës (efekti whitehouse në analogji me efektin
greenhouse). Por, ky efekt zvogëlohet nga ngrohja e pjesës së poshtme të atmosferës për
shkak të grimcave absorbuese që përmbajnë karbon dhe metale (Andreae, 2001). Efekti
rezultant merret nga kombinimi i këtyre dy efekteve kundërshtuese, që janë objekt i
shumë studimeve në fizikën e atmosferës. Shpërhapja dhe përthithja e rrezatimit diellor
nga grimcat aerosole është një nga efektet direkte të aerosoleve mbi klimën, duke
shkaktuar ngrohjen apo ftohjen si dhe ndryshimin e albedos planetare, në varësi të sasisë
dhe përbërjes së grimcave (Hinds, 1999).
Grimcat aerosole shkaktojnë dëmtime edhe në mjedis si, korrozioni i materialeve,
dëmtimi i fasadave të ndërtesave, dëmtime të bimësisë, gjallesave dhe sistemeve ujore
(Seinfeld and Pandis,1998). Një nga ndikimet më të rëndësishme të aerosoleve në mjedis
është reduktimi i pamjes së atmosferës.

1.3 Efektet shëndetësore të grimcave aerosole
Madhësia e grimcave është e lidhur direkt me mundësinë e tyre për të shkaktuar
probleme shëndetësore dhe është faktori kryesor që përcakton se ku një grimcë do të
depozitohet në traktin respirator (Pope et al., 1995; Wallace et al., 2006; Donaldson dhe
MacNee, 1998). Në varësi nga dimensionet e tyre ato mund të gjenden për një kohë
relativisht të gjatë pezull në ajër dhe kështu rritet mundësia e hyrjes në organizëm
nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes. PM10 është vendosur si kufiri i sipërm i grimcave të
respirueshme sipas U.S. EPA (1986). Grimcat më të mëdha se 5μm kryesisht depozitohen
në pjesën e sipërme të aparatit të frymëmarrjes, ato ndërmjet 5μm dhe 1μm depozitohen
në trake dhe bronke, ndërsa grimcat shumë të imëta me diametër prej 0.5μm ose më të
vogla depozitohen në rajonin alveolar (Hinds, 1999). Ndotja e grimcave aerosole arrin në
organizmin tonë nëpërmjet frymëmarrjes, lëkurës, ushqimeve, ujit të pijshëm dhe atij të
përdorimit shtëpiak. Vetëm gjatë leximit të një fjalie thithen nga 10,000 deri në
10,000,000 grimca aerosole (Tiwary dhe Colls, 2010).
Këto grimca, duke u përqëndruar vazhdimisht në zona të caktuara japin shpesh kollë
kronike deri në atak asmatik. Shumë studime kanë treguar se grimcat e imëta janë të
lidhura me vdekshmërinë nga sëmundjet kancerogjene dhe kardiovaskulare (Dockery dhe
Pope, 1994; Pope et al., 2002, Laden et al., 2000). Grimcat aerosole kryejnë transportin e
lëndëve toksike brenda organizmit tonë, prandaj ekspozimi ndaj grimcave me përbërje
kimike të ndryshme mund të shkaktojë efekte të ndryshme toksikologjike për shëndetin e
njeriut. Për shembull, grimcat e blozës që përmbajnë karbon, shkarkimet industriale dhe
pluhurat minerale që përmbajnë metale toksike induktojnë reaksione kimike të cilat mund
të shkaktojnë inflamacione dhe dëmtime të lëkurës. Ekspozimi ndaj pluhurit te asbestit
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mund të shkaktojë asbestozë, ekspozimi ndaj tymrave të burimeve të ndryshme mund të
shkaktojë sëmundje të mushkërive, etj (Bell and Davis 2001; WHO, 2005).
Në figurën 1.1 paraqiten disa vlerësime të efektivitetit të proceseve të thithjes dhe
depozitimit të grimcave aerosole në sistemin e frymëmarrjes së njeriut (Cao et al.,2013).
Afërsisht 50% e grimcave aerosole me përmasa nga 2.5 dhe 10 μm depërtojnë hundën
dhe gojën. Në intervalin e përmasave të grimcave që mund të thithen ndikojnë edhe
shpeshtësia dhe vëllimi i ajrit të thithur.

Figura 1.1. Karakteristikat e thithjes dhe depozitimit për sistemin e frymëmarrjes së njeriut.
Përshtatur nga Cao et al., 2013.

1.4 Përmasat e grimcave aerosole
Për të përcaktuar sa më mirë vetitë, efektet shëndetësore dhe bashkëveprimin e
grimcave aerosole me atmosferën dhe me njëra tjetrën është e rëndësishme të njihet sa më
saktë të jetë e mundur madhësia e grimcave. Përmasa e grimcave është një parametër i
rëndësishëm në mekanikën e aerosoleve, proceseve të transportit dhe largimit të
aerosoleve nga atmosfera.
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Figura 1.2. Paraqitje skematike e formimit, proceseve, largimit, burimeve dhe përbërjes së
aerosoleve në atmosferë (Përshtatur nga Tiwary dhe Colls J., 2010).

Aerosolet atmosferike mund të paraqiten në tre moda kryesore, me diametër të
grimcave nga 0.005 deri në 100μm. Shpërndarja tremodale përbëhet nga moda e
bërthamës në zonën e grimcave me diametër 0.005 deri në 0.1 μm, moda e akumulimit
me diametër 0.1 deri në 2μm dhe moda koarse me diameter më të madh se 2μm (Hinds,
1999). Në figurën 1.2 janë paraqitur skematikisht për secilën modë proceset e formimit,
largimit, burimeve dhe përmbajtjes së grimcave aerosole në atmosferë.
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Moda e bërthamës është moda më e vogël e aerosoleve atmosferike, si për përmasat e
grimcave edhe përqendrimin masor, por që përmban numrin më të madh të grimcave.
Moda e bërthamës formohet nga reaksionet fotokimike të gazeve në atmosferë dhe
proceset e djegieve në temperaturë të lartë (Hinds, 1999; Baron and Willeke, 1993).
Moda e akumulimit përbën pjesën kryesore të masës së grimcave të imëta dhe
përbëhet kryesisht nga produktet e djegies, që janë emetime antropogjenike. Këto grimca
përmbajnë sulfate dhe nitrate amoniumi që përftohen nga reaksionet komplekse të
oksidimit në atmosferë të produkteve të djegies. Në këtë modë përftohen edhe grimcat e
karbonit organik dhe elemental.
Moda koarse përmban grimcat më të mëdha dhe përbën pjesën kryesore të masës sw
aerosoleve. Kjo modë përbëhet nga grimcat e pluhurave të dherave të induktuara nga
trafiku apo erërat, fragmentet biologjike, polenet, grimcat e kripës së detit, etj. (Hinds
1999; Baron and Willeke, 1993).

7

KAPITULLI 2

KARAKTERISTIKAT FIZIKE, KIMIKE DHE OPTIKE TË GRIMCAVE
AEROSOLE

2.1 Karakteristikat fizike të grimcave aerosole

Dallimet e formave gjeometrike dhe dendësive të grimcave aerosole mund të çojnë në
një konfuzion të konsiderueshëm mbi përcaktimin e përmasave të grimcave. Përcaktimi i
përmasës së grimcave sferike është i lehtë, është thjesht diametri i grimcës. Përmasat e
grimcave sferike përcaktohen nga diametri dp dhe densiteti i grimcës ρp. Për grimcat me
formë të çrregullt, jo-sferike, termi "diametër fizik" nuk është i përshtatshëm. Parametri
karakterizues i grimcave të tilla duhet të përfshijë jo vetëm përmasën fizike por edhe
informacionin mbi densitetin dhe formën e grimcës. Një parametër i përdorshëm në
kontrollin e ndotjes së ajrit, është diametri ekuivalent.
Diametri ekuivalent zakonisht përkufizohet si diametri i një sfere hipotetike me të
njëjtën vlerë të një karakteristike fizike si grimca jo-sferike në shqyrtim.
Diametri ekuivalent i grimcave përkufizohet në varësi të sjelljes dhe karakteristikës fizike
të grimcës nëpërmjet së cilës është matur (Baron dhe Willeke, 1993).
Numëruesit optik të grimcave, njehsojnë intensitetin e dritës së shpërhapur nga grimca
dhe përcaktojnë diametrin ekuivalent sferik nëpërmjet teorisë së shpërhapjes Mie.
Teknikat mikroskopike të matjes së përmasave të grimcave bazohen në analizimin e
imazhit mikroskopik dy dimensional të siluetës apo projeksionit të grimcës.
Pajisjet inerciale që përdoren për përcaktimin e përmasave të grimcave bazohen në
mënyrën se si sillen grimcat në fushën e rrjedhës së fluidit, fushën e forcave të jashtme
dhe në forcën rezistente aerodinamike të shkaktuar nga diferenca e shpejtësisë së
grimcave dhe fluidit përreth.

2.1.1 Karakteristikat gjeometrike të grimcave aerosole
Diametri sipërfaqësor i projeksionit të grimcës (dpa) është diametri i një grimce jo
të rregullt i njehsuar nëpërmjet matjes së sipërfaqes së siluetës që i korrespondon një
rrethi me sipërfaqe të njëjtë.
Nga përpunimi i imazheve të grimcave njehsohet sipërfaqja, S, dhe prej saj llogaritet
diametri sipërfaqësor i siluetës së grimcave, dpA:
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d pA 

4S


(2.1)

Për të studiuar cilësitë e grimcave aerosole,
përvec diametrit dpA shpesh përdoren edhe
diametri Martin dM dhe diametri Ferret dF
të paraqitur në figurën 2.1 (Hinds. 1999).
Diametri
ekuivalent
vëllimor,
dev,
përkufizohet si diametri i një sfere me të
njëjtin vëllim si grimca jo e rregullt në
shqyrtim.
Faktori i formës gjeometrike, R
(rrumbullakësia), është një parametër pa
njësi që karakterizon formën gjeometrike të
grimcave dhe që përcaktohet nga:

R

Figura 2.1. Diametrat e grimcave aerosole
(përshtatur nga Hinds, 1999).

4S
p2

(2.2)

ku p është perimetri i siluetës së grimcës. Vlera maksimale e R është 1 dhe i përket
grimcave perfekte sferike dhe zvogëlohet për grimcat me forma gjeometrike sa më të
zgjatura.
Faktori i formës vëllimore, αv, lidh vëllimin e grimcës Vp me diametrin sipërfaqësor të
siluetës së grimcës në shqyrtim:

v 

Vp

(2.3)
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Nga ana tjetër:
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(2.4)

Vlera e faktorit vëllimor të formës për grimcat sferike është 0.52 (ose π/6). Për çdo
grimcë tjetër, vlera e faktorit vëllimor është më e vogël se 0.52 (Allen, 2003).
Për grimcat me formë të rregullt (sferike, cilindrike, kubike, prizmatike, etj) faktori
vëllimor i formës mund të njehsohet thjesht. Për grimcat me formë jo të rregullt faktori
vëllimor njehsohet eksperimentalisht nëpërmjet kombinimit të dy apo më shumë
metodave (Hinds, 1999).
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Një tjetër koeficient i formës është sfericiteti i Wadellit, ψS, i cili përkufizohet si
sipërfaqja e sferës që ka të njëjtin vëllim me grimcën pjestuar me sipërfaqen e grimcës në
shqyrtim (Allen, 2003):

S 

sipërfaqja e sferës që ka të njëjtin vëllim me grimcën
sipërfaqja e grimcës

(2.5)

Sfericiteti i Wadellit, ψS, mund të gjendet në mënyrë të përafërt si raporti i diametrit
ekuivalent sipërfaqësor të siluetës së grimcës me diametrin e rrethit më të vogël të
jashtëshkruar siluetës së grimcës Xmin ose diametri Ferret (Masuda, 2012):

S 

d pA
dF

(2.6)

Ky koeficient është më i vogël se 1 për grimcat josferike dhe mund të njihet ndryshe si
koeficienti i angularitetit.

2.1.2 Raport i aspektit AR
Raporti i aspektit AR përcakton lidhjen ndërmjet gjerësisë dhe lartësisë së një imazhi. AR
mund të lidhet me diametrin ekuivalent vëllimor dhe diametrin ekuivalent të sipërfaqes së
projeksionit të grimcës sipas shprehjes (Ferrera at al, 1993):

d 
AR   ev 
d 
 pA 

3

(2.7)

2.1.3 Karakteristikat aerodinamike të grimcave aerosole

2.1.3.1 Diametri ekuivalent
Mund të përdoren terma të ndryshëm për diametrin aerodinamik, por dy më të
zakonshmit janë:
1. Diametri i Stoksit (dps) është diametri i një sfere që ka të njëjtën shpejtësi
kufitare të lëvizjes në fluid dhe të njëjtin densitet si grimca në shqyrtim, e korrigjuar me
faktorin Kuningham Cc, bazuar në këtë diametër. Për grimcat sferike në qetësi, diametri i
Stoksit është identik me diametrin fizik ose aktual të grimcës: dp=dps.
2. Diametri aerodinamik klasik (da) është diametri i një grimce sferike me dendësi
prej 1g/cm3 që ka veti të njëjta inerciale (për të njëjtën shpejtësi kufitare) si grimca në
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shqyrtim, e korrigjuar nga faktori Cc bazuar në këtë diametër. Duke marrë si diametër
fizik diametrin e Stoksit dps, diametri aerodinamik njehsohet nga shprehja:
  p C c (d ps ) 
d a  d ps 

  0 Cc (d a ) 

1

2

(2.8)

ku:
dps – diametri fizik ose diametri i Stoksit
da – diametri aerodinamik
Cc – faktori Kuningham i korrigjimit
ρp – densiteti i grimcës në shqyrtim
ρ0 – densiteti i grimcës që ka veti të njëjta inerciale si grimca në shqyrtim (1 g/cm3)

2.1.3.2 Faktori i korrigjimit Cc
Zgjidhja e ekuacionit Navie-Stoks përshkruan lëvizjen e një grimce sferike me
shpejtësi v me diametër dp karakteristik (diametri i Stoksit), në konditat e rrjedhësit
viskoz me koeficient viskoziteti η. Në këtë rast forca rezistente që vepron mbi grimcën
është:
FS  3vd p

(2.9)

Kur diametri i grimcës dp është i të njëjtit rend madhësie me rrugën e lirë λ të fluidit
(p.sh. ajri), forca rezistente e ushtruar nga fluidi është më e vogël se ajo e parashikuar nga
ligji i Stoksit. Për të marrë në konsideratë ndryshimin që bëhet i konsiderueshëm kur dp
bëhet gjithnjë dhe më i vogël, përdoret një faktor korrigjimi, Cc (faktori Kuningham i
korrigjimit), dhe ligji i Stoksit shkruhet:
Frez 

3vd p

(2.10)

Cc

Faktori Kuningham i korrigjimit është një faktor empirik që mund të përcaktohet nga
shprehja (Hinds 1999):
d p 

 
(2.11)
CC  1 
2.34  1.05 exp  0.39 
dp 
 


11

ku λ- është gjatësia e rrugës së lirë. Për
grimcat jo shumë të imëta mund të
përdoret shprehja e përafruar:

CC  1 

0.195m
d p ( m)

(2.12)

Në figurën 2.2 paraqitet varësia e
faktorit Cc nga diametri i grimcave.
Faktori Kuningham për grimcat me
diametër 0.1μm është 2.89, për
grimcat me diametër 0.5 μm është
1.164, ndërsa për grimcat me
diametër nga 0.1 deri në 10 µm
faktori Kuningham nuk varet nga
përmasat e grimcave (Allen dhe
Raabe, 1982).

Figura 2.3. Varësia e faktorit të formës
aerodinamike
kundrejte faktorit
diametrit
vëllimor
Figura 2.2. Varësia
Kuningham
ekuivalent
(Kaaden
at al., 2009).
nga diametri
i grimcave.

2.1.3.3 Faktori i formës aerodinamike
Ligji i Stoksit nuk është i zbatueshëm për grimcat josferike, të cilat përbëjnë pjesën
kryesore të grimcave aerosole. Për grimca të tilla, duke marrë parasysh efektin e formës
aerodinamike të grimcës, ligji i Stoksit shkruhet:
FS  3vd ps 

(2.13)

ku χ është faktori i formës aerodinamike.
Faktori i formës aerodinamike përkufizohet si:



Forca rezistente e rrjedhësit që vepron mbi grimcën
Forca rezistente që vepron mbi sferën me të njëjtin vëllim me grimcën

Sipas të dhënave eksperimentale (Wu and Colbeck, 1996) është treguar se marrëdhëniet
ndërmjet faktorit të formës aerodinamike dhe diametrit vëllimor ekuivalent shprehet me
një ligj të formës:

d
   ev
 d ps






2

(2.14)

Në një mënyrë tjetër, lidhja e faktorit të formës aerodinamike me faktorin e sfericitetit
(Allen, 2003) jepet nga shprehja:
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   S 1 / 2

(2.15)

Faktori dinamik i formës për grimcat më të vogla se 0.5 µm është 1 dhe zakonisht rritet
me rritjen e përmasave të grimcave, siç paraqitet në figurën 2.3 (Reid et al. (2003);
Kaaden at al 2009).

2.2 Përbërja kimike e grimcave aerosole
Grimcat aerosole karakterizohen jo vetëm nga një shumëllojshmëri formash dhe
përmasash por edhe nga përbërja e tyre kimike. Morfologjia dhe përbërja e grimcave
përcaktohet kryesisht nga origjina e tyre. Elementet kimike kryesore në përbërje të
grimcave aerosole janë: C, Al, Si, Ca, Na, Mg, Cl, K, P, Fe, S, Pb, As, Ag, Cs, Cu, Zn,
Cr, Co, Ti, Sc dhe V. Në tabelën 2.1 janë paraqitur elementet kryesore nga të cilët
përbëhen grimcat aerosole dhe burimet e mundshme të tyre.

Tabela 2.1. Elementet kimike kryesore që përbëjnë grimcat aerosole dhe burimet e mundshme të
tyre.

C
Ca

Si

Al

Na
Cl
K
Mg
S
Fe

Djegia e karburanteve, djegia e biomasës, biomasa.
Shkarkimet e automjeteve, djegiet e mbeturinave, pluhurat e rrugës,
ndërtimet, dherat natyrale dhe agrikulturave, centralet termike,
djegia e biomasës.
Shkarkimet e automjeteve, djegiet e mbeturinave, pluhurat e rrugës,
ndërtimet, dherat natyrale dhe agrikulturave, sedimentet, centralet
termike.
Shkarkimet e automjeteve, djegiet e mbeturinave, pluhurat e rrugës,
ndërtimet, dherat natyrale dhe agrikulturave, sedimentet, centralet
termike.
Kripërat, pluhuri i rrugës, dherat natyrale dhe agrikulturave, djegiet
e mbetjeve, djegia e biomasës, centralet termike.
Kripërat, pluhuri i rrugës, dherat natyrale dhe agrikulturave, djegiet
e mbetjeve, djegia e biomasës, centralet termike.
Pluhurat e rrugës, ndërtimet, dherat natyrale dhe agrikulturave,
djegiet e mbetjeve, djegia e biomasës, centralet termike
Dherat natyrale
Shkarkimet e automjeteve, djegiet e mbeturinave, dherat natyrale
dhe agrikulturave, pluhurat e rrugës, ndërtimet, centralet termike.
Shkarkimet e automjeteve, djegiet e mbeturinave, pluhurat e rrugës,
ndërtimet, dherat natyrale dhe agrikulturave, centralet termike,
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Ti

Pb
Mn
Cd
Zn
Co
Cr
Cu
Ni

djegia e biomasës, industria metalurgjike.
Pluhurat e rrugës, ndërtimet, djegiet e mbeturinave, dherat natyrale
dhe agrikulturave, centralet termike, abrazionet e materialeve
sedimentet.
Dherat natyrale, shkarkimet e automjeteve, dherat e kontaminuara.
Dherat natyrale, shkarkimet e automjeteve, shkarkimet industriale
Djegiet e mbeturinave, fabrikat e baterive.
Dherat natyrale, sedimentet e depozituara.
Dherat natyrale, sedimentet e depozituara, shkarkimet industriale.
Dherat natyrale, sedimentet e depozituara, shkarkimet industriale.
Dherat natyrale, sedimentet e depozituara, shkarkimet industriale.
Dherat natyrale.

Dy grupet kryesore të llojeve të grimcave aerosole që vrojtohen në aerosolet
kontinentale të vështira për tu ndarë vetëm kimikisht, janë grimcat e tymit dhe grimcat e
dherave. Grimcat e dherave burojnë kryesisht nga thërrmimi i kores së tokës dhe si
rrjedhim kanë formë të çrregullt, shpesh këndore dhe me skaje e thyerje. Përbërja e tyre
kimike është shpesh e ngjashme me atë të grimcave të tymit. Grimcat e tymit zakonisht
shkaktohen nga proceset e djegieve në temperaturë të lartë dhe pjesa më e madhe e tyre
kanë formë sferike. Një numër i kufizuar i grimcave të tymit mund të shfaqen edhe me
forma shumë të çrregullta (Kindratenko et al, 1994). Kjo mund të shkaktojë ngatërrime të
e grimcave të shkaktuara nga djegiet me ato të dherave me të njëjtën përbërje kimike dhe
në pasaktësi të përpjestimit të burimeve.
Ndërsa përbërja kimike nuk është kaq e ndryshme sa forma e tyre. Zakonisht ato janë
grimca të pasura kryesisht me silic dhe alumin si dhe grimca të pasura në hekur.

2.3 Karakteristikat optike të grimcave aerosole

2.3.1 Treguesi i përthyerjes së grimcave aerosole
Treguesi kompleks i përthyerjes përshkruan vetitë optike të grimcave, duke përfshirë
si shpërhapjen edhe absorbimin e dritës, dhe mund të shkruhet: m= n-ik
Treguesi kompleks ka dy pjesë, pjesën reale n e cila përshkruan karakteristikat e
dritës së shpërhapur nga grimca dhe pjesën imagjinare ik e cila përshkruan karakteristikat
absorbuese të grimcës dhe është tregues i intensitetit të dritës së përthyer. Nëse
komponentja imagjinare ik e treguesit të përthyerjes është e lartë intensiteti i dritës së
përthyer është i vogël. Pjesa imagjinare është disa rende më e vogël se pjesa reale dhe
është shumë e vogël (e rendit 10-8) për grimcat joopake dhe është më e madhe për grimcat
opake (0.05 për oksidet e metaleve, 0.47 për grimcat e blozës dhe afërsisht 1 për metalet).
Shumë teknika të vlerësimit të aerosoleve në atmosferë bazohen në matjen e shpërhapjes
së dritës nga grimcat aerosole. Sasia e dritës së shpërhapur varet jo vetëm nga gjatësia e
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valës së dritës së përdorur dhe këndi i shpërhapjes, por varet edhe nga parametrat fizikë të
grimcave si forma, përmasa dhe indeksi i përthyerjes.
Sipas teorisë elektromagnetike klasike krahas diametrit të grimcave, treguesi i
përthyerjes është parametri kryesor që përcakton sjelljen e funkisoneve përgjegjës të
sistemeve optike që përcaktojnë sasinë e dritës së shpërhapur. Për shkak të vështirësisë së
vlerësimit të këtyre parametrave fizikë në praktikë, aftësia e numëruesve optikë të
grimcave është e kufizuar. Zakonisht numëruesit optikë dhe fotometrat kalibrohen duke
përdorur sfera lateksi prej polistireni ose aerosolet provë sferike me përbërje lëndë
joabsorbuese me tregues përthyerjeje m=1.5-0.0i. Këto grimca provë e shpërhapin të
gjithë dritën rënëse. Por, grimcat aerosole janë të shumëllojshme dhe një pjesë e
konsiderueshme e tyre e absorbojnë dritën, sic janë grimcat e tymit, blozës, oksidet e
metaleve, etj. Këto grimca shpërhapin shumë më pak dritë duke rezultuar me përmasa
shumë më të vogla se grimca provë e ngashme. Kjo con në shmangien e shpërndarjes së
grimcave drejt përmasave më të vogla. Kjo shmangie drejt grimcave më të imëta dhe do
të kishte efekt edhe në vlerësimin jo të saktë të rrezikut të shkaktuar nga aerosolet koarse.
Efekti i treguesit kompleks të përthyerjes megjithëse nuk mund të eleminohet, mund të
minimizohet nëpërmjet teknikave të kalibrimit që marrin në konsideratë llojin e burimit të
dritës (polikromatik apo monokromatik) dhe këndin e shpërhapjes. Përdorimi i
spektrometrave me lazer me ndjeshmëri të lartë si burim drite minimizon këtë efekt të
treguesit të përthyerjes.
Pjesa reale e treguesit të përthyerjes ka varësi më të vogël nga përbërja kimike e
grimcave aerosole. Ndryshimet në pjesën reale të treguesit të përthyerjes mund të
shkaktohen kryesisht nga karakteristikat fizike si vetitë higroskopike, poroziteti dhe
variacionet në përqëndrimet e mineraleve joabsorbues të grimcave (Winkler, 1988; Ebert
2002a). Në varësi të përbërjes kimike, grimcat mund të ndryshojnë përmasat e tyre me
ndryshimin e lagështisë relative. Ky ndryshim shkakton ndryshimin e karakteristikave
optike të grimcave (Pilinis et al., 1995). Por, jo të gjitha grimcat janë higroskpike.
Grimcat e blozës, tymit dhe mineraleve që përbëjnë pjesën kryesore të grimcave aerosole
në atmosferë absorbojnë shumë dobët ujin dhe njihen si hidrofobike. Grimcat e kripës së
detit, sulfatet dhe grimcat biogjenike kanë aftësi të absorbojnë ujin dhe ndryshojnë
ndjeshëm përmasat e tyre gjatë trajtimit në dhomën e vakuumit të SEM. Diametri i
grimcave të thata, pa lagështirë, është ai që vlerësohet dhe raportohet nga teknika SEM.
Gjithashtu, duke qenë se vetë treguesi i përthyerjes është funksion i përmasave të
grimcave, disa studime kanë treguar se treguesi kompleks i përthyerjes ka vlera më të
larta, si për pjesën reale dhe atë imagjinare, për grimcat më të imëta (Liu et al., 2000;
Kandler et al., 2007). Kjo është e kuptueshme pasi ky fraksion i grimcave mbizotërohet
nga grimcat e tymit, blozës dhe oksideve të metaleve.
Është e nevojshme që për zona me variabilitet hapësinor dhe kohor të komponentëve
të grimcave aerosole të matet treguesi mesatar i përthyerjes.
Grimcat me më shumë interes për njehsimin e indeksit të përthyerjes janë ato që zënë
fraksionin më të madh në përqindjen e grimcave totale nga njëra anë dhe ato që kanë
absorbueshmëri më të madhe nga ana tjetër.
Duke njohur përbërjen kimike dhe sasinë relative sipas klasave të grimcave aerosole
të përftuara nga analizimi grimcave individuale me teknikën SEM mund të njehsojmë
treguesin kompleks të përthyerjes për mostrat e aerosoleve (Ebert et al., 2002b; Ebert
2004; Koven, 2006).
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Treguesi efektiv i përthyerjes m= n-ik për një përzierje aerosolesh mund të njehsohet
duke përdorur vlerat e indeksit kompleks të përthyerjes dhe fraksionit vëllimor të secilit
përbërës të aerosoleve (volume averaging mixing rule, Horvath 1998), ku shfrytëzohen të
dhënat e analizave SEM. Sipas këtij modeli supozohet se të gjithë përbërsit e veçante të
aerosolit janë një përzierje uniforme. Gjithashtu, një tjetër supozim është se treguesi i
përthyerjes nuk varet nga përmasa e grimcave gjatë procesit të matjeve. Shumë studime
kanë treguar se njehsimet e treguesit të përthyerjes nga analizat mikroskopik i grimcave
kanë përputhje të mirë me rezultatet e matjeve fotometrike të mostrave të grimcave
aerosoleve (Ebert 2004; Koven 2006; Bundke et al., 2002; Koven and Fung, 2006).
Në këtë model përdoren vlerat e indeksit kompleks të përthyerjes dhe fraksionit
vëllimor të secilit përbërës të aerosoleve:
n   f i ni
i

k   f i ki
i

m

n1V1  n2V2  .... k1V1  k 2V2  ....
i
V1  V2  ...
V1  V2  ...

(2.16)

ku: - fi është fraksioni vëllimor për grupin e i-të të grimcave aerosole, ni dhe ki janë
përkatësisht pjesët reale dhe imagjinare për grupin e i-të të grimcave aerosole
Kjo teknikë ka kufizimet e saj. Ka papërcaktueshmëri në vlerësimin e përmasave 3D të
grimcave, për shkak se vëllimi i grimcave njehsohet nga diamteri ekuivalent i siluetës 2D
të grimcave në imazhet SEM. Gjithashtu nuk mund të përcaktohen gjendjet fazore të
grimcave (e mundur me teknikën TEM). Një tjetër kufizim është se meqë pjesa
imagjinare mbizotërohet nga grimcat e blozës dhe tymit me dimension fraktal të lartë,
papërcaktueshmëria e pjesës imagjinare është e lartë. Megjithatë, kjo teknikë ka rezultuar
e aftë për të përcaktuar treguesin e përthyerjes të paktën në rendin e madhësisë së pjesës
imagjinare (Sokolik dhe Toon, 1999; Ebert, 2002b; Bundke et al., 2002; Xie et al., 2014).
Vlerat e indeksit të përthyerjes, pjesës reale dhe imagjinare, për klasat e njohura të
grimcave gjenden gjerësisht në literaturë (Horvath, 1998; Sokolik and Toon, 1999;
d’Almeida et al., 1991; Seinfeld and Pandis, 1998; Barthelmy, 2006; Tegen et al, 1999).
Në tabelën 2.1 paraqiten vlerat e indeksit të përthyerjes dhe densitetit për disa nga grupet
kryesore të grimcave aerosole. Treguesit e përthyerjes për grimcat e blozës të dhëna nga
disa studime janë të ndryshme, nga m=1.5−0.47i (Horvath, 1998), m=1.96−0.66i
(Seinfeld and Pandis, 1998) deri në m=1.75 −0.44i (d’Almeida et al.,1991). Ne kemi
zgjedhur vlerën m=1.5−0.47i (Horvath, 1998), duke qenë se përfaqëson grimcat e blozës
antropogjenike prezente në atmosferën urbane dhe që nuk përbëhet vetëm nga karboni
elementar. Për grimcat e tjera treguesi i përthyerjes ndryshon shumë më pak, në varësi të
fazave të tyre.
Tabela 2.2. Treguesi i përthyerjes dhe densiteti sipas grupeve të grimcave (Horvath, 1998;
Sokolik and Toon, 1999; Barthelmy, 2006, Tegen et al, 1999).
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Grupi i grimcave

Treguesi i
përthyerjes
Silikatet
1.53a
Karbonatet (kalcite, dolomite)
1.53a
Agregatet e blozës
1.5-0.47ia
Grimcat biogjenike
1.4a
Oksidet e metaleve
2.5-0.05ib
Kuarc (SiO2)
1.55c
Grimcat e kripës së detit
1.53a
Pluhuri mineral
1.56 − 0.006id

Densiteti
g/cm3
2.6
2.7
1
1.3
4.5
2.6
2.2
2.5

a

Horvath, 1998
Sokolik and Toon, 1999
c
Barthelmy, 2006
d
Tegen et al.,1996
b

2.3.2 Vetitë optike të grimcave të blozës
2.3.2.1 Shpërhapja e dritës nga grimca të ndryshme
Gjatë bashkëveprimit të dritës me lëndën mund të vrojtohen dy fenomene kryesore,
shpërhapja dhe absorbimi i dritës, në varësi të gjatësisë së valës dhe karakteristikave
optike të lëndës. Efekti rezultant i absorbimit dhe shpërhapjes njihet si dobësim apo
zhdukje (extension) e rrezatimit dritor. Nëse kemi të bëjmë me një grimcë të vetme me
formë dhe përmasa të çfarëdoshme mbi të cilën bie një valë plane elektromagnetike
(Figura 2.5), në një distancë të madhe krahasuar me diametrin e grimcës energjia e
shpërhapur shfaqet si energji e një vale sferike me qendër grimcën. Energjia e plotë e
“zhdukur” nga vala plane, energjia e dobësimit, është e barabartë me shumën e energjisë
së shpërhapur dhe energjisë së absorbuar (Born dhe Wolf, 1999).
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Proporcionaliteti i intensitteit I të dritës së shpërhapur nga një grimcë në një distance
r shumë larg saj, me intensitetin e rrezatimit rënës I0 mund të përshkruhet në mënyrë
sasiore nëpërmjet seksionit tërthor, i cili përfaqëson sipërfaqen efektive të grimcës ashtu
siç shihet nga drita (Hulst, 1957).
Seksioni tërthor i shpërhapjes  s përkufizohet si:
1
s 
I0

2 

I r

2

sin  d d

0 0

(2.17)

1

F ( ,  ,  ) sin  d d
(2 /  ) 2

I 0F ( ,  ,  )
(2 /  ) 2
dhe F ( ,  ,  ) është funksioni i drejtimit të shpërhapjes, një madhësi pa dimension
ku: I 

(raporti F ( ,  ,  ) /(2 /  ) 2 ka dimensionin e sipërfaqes m-2).
Funksioni i shpërhapjes F ( ,  ,  ) , në përgjithësi varet nga gjatësia e valës e rrezatimit
rënës, përmasa, forma dhe vetitë optike të grimcës, por jo nga r. Në rastin e grimcave
sferike ky funksion nuk varet as nga θ. Si madhësi e grimcave mund të përdoret parametri
xp (pa dimension) i cili shprehet në funksion të diametrit mesatar të grimcave primare dp
dhe gjatësisë së valës λ:

xp 

d p


(2.18)

Seksioni tërthor i shpërhapjes
 s ka dimensionet e sipërfaqes
(m-2), por në përgjithësi nuk është
i njëjtë me seksionin tërthor
gjeometrik të siluetës së grimcës:
d p2
Sg  
.
4
Efektiviteti i shpërhapjes nga një
grimcë jepet nga raporti i
seksionit tërthor të shpërhapjes
me
sipërfaqen
tërthore
gjeometrike:
Qs 
ose

s
Sg

(2.19)

Figura 2.4. Këndi i shpërhapjes për një grimcë me

formë dhe përmasa të çfarëdoshme mbi të cilën
bie një valë plane elektromagnetike.
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2 

  F ( , ,  ) sin 
Qs 

d d

0 0

(2.20)

(2 /  ) 2 S g

Në të njëjtën mënyrë përkufizohet edhe efektiviteti i përthithjes, si pjesa e rrezatimit
rënës e përthithur nga njësia e sipërfaqes tërthore gjeometrike të grimcës:
Qa 

a

(2.21)

Sg

Sipas ligjit të ruajtjes së energjisë, seksioni tërthor i përthithjes  a dhe seksioni tërthor i
shpërhapjes  s japin seksionin e plotë tërthor të dobësimit  d :

d  a s

(2.22)

Për grimcat jopërthithës, seksioni tërthor i plotë është i barabartë me seksioni tërthor të
shpërhapjes:  d   s .
Për të përshkruar shpërhapjen e dritës përdoren teori të ndryshme, në varësi të përmasave
të grimcave që shpërhapin dritën (Bohren dhe Hufman, 1983; Xu, 2000).

2.3.2.2 Teoria Raleygh
Teoria Raleygh e shpërhapjes përshkruan shpërhapjen molekulare të dritës nga
molekulat apo grimcat shumë të vogla në ajër. Teoria Raleygh zbatohet për grimcat me
përmasa shumë më të vogla se gjatësia e valës e rrezatimit rënës, në kushtet ku fusha e
jashtme mund të konsiderohet e njëtrajtshme (Bohren dhe Hufman, 1983):
x p  1 (kushti i parë)
Fusha e jashtme duhet të depërtojë grimcën në një kohë më të vogël se perioda e
lëkundjeve të valëve elektromagnetike, për shmangien e efekteve të rezonancës, apo
vendosjes së valëve të qendrueshme. Nga kushti t  T dhe duke ditur se v  c / m , mund
të shkruajmë:
mx p  1 (kushti i dytë)
ku m  n  ik është koeficienti kompleks i përthyerjes. Koeficienti n quhet thjesht
tregues i përthyerjes, ndërsa pjesa imagjinare shpreh karakteristikat përhithëse të lëndës,
dhe k quhet koeficienti i përthithjes së lëndës.
Efektiviteti i shpërhapjes për grimcat sferike përthithëse shprehet duke marrë në
konsideratë treguesin kompleks të përthyerjes (Hulst, 1957):
8
m2 1
Qs  x 4p 2
3 m 2

2

(2.23)
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Pjesa imagjinare ik e treguesit të përthyerjes është përgjegjëse për përthithjen e
rrezatimit. Efektiviteti i përthithjes jepet me shprehjen:

 m2 1 
Qa  4 x p I m  2

m  2

(2.24)

ku Im tregon pjesën imagjinare të shprehjes m 2  1 / m 2  2 .
Shprehjet përkatësisht për seksionin tërthor të shpërhapjes dhe absorbimit janë:
2 x 6p  2 m 2  1
s 
3 m 2  2

2

 2 x 3p  m 2  1 
a  
Im  2


m  2

(2.25)
(2.26)

Teoria Raleygh zbatohet për grimcat me parametër x p  1 , pavarësisht nga forma e
tyre, për sa përmasat e grimcave janë shumë më të vogla se gjatësia e valës e rrezatimit
rënës.

2.3.2.3 Teoria Mie
Grimcat e imëta në intervalin nga 0.1 deri në 1μm janë grimcat me më shumë interes
që ndikojnë në pamjen e atmosferës dhe shëndetin e njeriut. Në këtë interval nuk mund të
zbatohet teoria Raleygh, sepse fusha elektrike nuk mund të konsiderohet e njëtrajtshme
mbi të gjithë vëllimin e grimcës (Bohren dhe Hufman, 1983).
Teoria Mie është një teori rigoroze e cila zbatohet për shpërhapjen e dritës nga
grimcat sferike, homogjene, izotrope dhe jomagnetike, të krahasueshme me gjatësinë e
valës ( x p  1 ).
Teoria Mie e shpërhapjes është një teori mjaft e komplikuar, e cila trajton problemin e
shpërhapjes dhe absorbimit të një vale plane nga një sferë homogjene. Kjo teori paraqet
zgjidhjen e ekuacioneve të Makswellit për kushte kufitare të përshtatshme në zonat
brenda dhe jashte grimcës sferike.
Teoria Mie është e zbatueshme për x p  1 , për sa grimcat mund të konsiderohen
sferike (Hergert dhe Wriedt, 2012).
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2.3.2.4 Grimcat shumë të mëdha
Grimcat me përmasa relative xp>>1 trajtohen si sipërfaqe të zakonshme dhe
karakteristikat e dispersionit përshkruhen nga optika gjeometrike. Shpërhapja e dritës
mund të shkaktohet nga tre mekanizma:
a) Difraksioni i dritës – ndryshimi i rrugës së fotoneve pa e goditur grimcën;
b) Pasqyrimi i dritës- ndryshimi i drejtimit gjatë bashkëveprimit të fotoneve me
sipërfaqen;
c) Përthyerja e dritës- ndryshimi i drejtimit të fotoneve që depërtojnë grimcën.

2.3.2.5 Përafrimi Raleygh-Debay-Gans (RDG) për agregatet e blozës
Ndër grimcat me shumë interes në studimin e aerosoleve janë grimcat e blozës, të
cilat mund të jenë grimca të veçanta (grimca primare) ose agregate të tyre. Agregatet e
blozës përbëhen nga grimca shumë të imëta primare të cilat mund të konsiderohen
sferike. Meqë grimcat primare kanë përmasa shumë të vogla krahasuar me gjatësinë e
valës, shpërhapja e dritës nga këto grimca mund të përshkruhet në mënyrë rigoroze nga
teoria Raleygh. Por për agregatet e blozës që përmbajnë një numër të madh grimcash
primare dhe që mund të jenë me përmasa deri në disa mikron, kjo teori nuk është e
zbatueshme.
Bohren dhe Huffman (1983) kanë zhvilluar teorinë e njohur si përafrimi Raleygh –
Debay- Gans ose përafrimi RDG, për agregatet fraktale polidisperse. Teoria Raleygh Debay-Gans, edhe pse e njohur si përafrim është e krahasueshme me teoritë rigoroze dhe
ka gjetur përdorim të gjerë në studimin e shpërhapjes së dritës nga agregatet (Sorensen,
1997, Farias et al., 1996). Në këtë model supozohet se çdo grimcë primare në një agregat
ka përmasa të tilla që gjenden brenda kufijve të Raleygh-it (xp<0.3) dhe vepron në
mënyrë të pavarur, duke mos u marrë parasysh shpërhapjet e shumëfishta. Pra, supozohet
se çdo grimcë primare ekspozohet njëlloj ndaj dritës. Kjo teori përdoret për grimcat me
tregues përthyerje të tillë që 1  m  1 .
Për të vlerësuar absorbimin dhe shpërhapjen e dritës nga agregatet e blozës është e
nevojshme njohja e këtyre parametrave kryesorë:
a) Forma e agregatit;
b) Vetitë materiale karakteristike të lëndës që përbën grimcat primare (treguesi
kompleks i përthyerjes m=n-ik dhe densiteti i lëndës ρp);
c) Madhësia relative e grimcave primare xp (mund të shprehet në funksion të
d p
diametrit mesatar të grimcave primare dp dhe gjatësisë së valës λ: x p 



d) Numri N i grimcave primare në agregat;
Kontributi i absorbimit të një agregati është thjesht kontributi i një grimce primare (apo
monomer) i shumëzuar me numrin e grimcave që përbëjnë agregatin (Sorensen, 2001):

 aag  N  ap

(2.27)
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ku  aag është seksioni tërthor i përthithjes për agregatin dhe  ap është seksioni tërthor i
përthithjes për grimcat primare.
Seksioni tërthor i absorbimit për një agregat me grimcat primare në regjimin Raleygh
jepet nga shprehja (Samson 1987, Koylu dhe Faeth, 1994; Oh dhe Sorensen, 1997a):



ag
a

2 x 3p
 N a  N
Em


(2. 28)

Duke marrë në konsideratë varësinë jo vetëm nga gjatësia e valës λ, parametrit xp,
treguesit kompleks m por edhe nga forma e grimcave, seksioni tërthor i shpërhapjes jepet
nga:



ag
s

2

 2 x 6p 2
  4
2  2 


 N  s g(x p )  N
Fm 1   D f R g 


 3
  3
   


2

Df / 2

2



(2.29)



ku: E m  I m m 2  1 / m 2  2 është pjesa imagjinare e shprehjes m2  1 / m2  2
2

Fm  m 2  1 / m 2  2 është katrori i vlerës absolute të shprehjes m2  1 / m2  2

N-numri i grimcave primare (monomeret)
g(xp) - faktori i formës së agregatit
Df - dimensioni fraktal i agregatit
Rg -rrezja e inercisë së agregatit

2.3.2.6 Dimensioni fraktal dhe rrezja e inercisë së agregateve të blozës
Morfologjia e agregateve të blozës mund të përshkruhet nëpërmjet formalizmit fraktal
të Mandelbrotit i cili fut konceptin e dimensionit fraktal Df. Metoda fraktale është zbatuar
në disa studime për agregatet e blozës (Samson, 1987; Koylu et al., 1995; Sorensen et
al., 1992; Chakrabarty et al., 2007;
etj.). Ata kanë treguar se ekziston një
lidhje
ndërmjet
karakteristikave
morfologjike të agregateve të blozës:

 2R 
N  kf  g 
 d 
 p 

Df

(2.30)

ku: N – është numri i grimcave
primare në një agregat
Rg – rrezja e inercisë;
dp – diametri mesatar i grimcave
primare;

Figura 2.5. Modelimi i agregateve të blozës.
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kf – konstantja fraktale e proporcionalitetit (e njohur ndryshe si koeficienti strukturor ose
parafaktori fraktal);
Df – dimensioni fraktal
Për njehsimin e dimensionit fraktal duhet të njihen vlerat e Rg dhe N. Rrezja e inercisë,
Rg, përkufizohet si:
N

m r

2

i i

Rg 

i 1

(2.31)

mA

ku mA – është masa totale e agregatit të blozës dhe mi masa e monomerit të i-të, qendra e
të cilit është në distancën ri nga qendra e masës së agregatit. Rg është një parametër i
rëndësishëm i agregatit sepse ndikon drejtëpërdrejtë në shpërhapjen e dritës.
Njehsimi i rrezes Rg dhe numrit të monomereve N është mjaft i vështirë të realizohet
direkt në imazhin e agregatit, sepse shkaktohen shmangie dhe gabime të mëdha. Për
vlerësimin e N dhe rrezes Rg disa autorë kanë sugjeruar përdorimin e marëdhënieve
ndërmjet këtyre parametrave dhe karakteristikave të imazhit të projektuar të agregatit
(Koylu et al., 1995; Samson, 1987; Sorensen et al., 1992; Chakrabarty et al., 2007).
Për vlerësimin e rrezes së inercisë shfrytëzohet marëdhënia ndërmjet rrezes Rg dhe
gjatësisë maksimale të imazhit të projektuar, gjatësia Ferret. Nëpërmjet simulimeve
kompjuterike (Koylu et al., 1995) është gjetur se raporti L / 2 Rg zvogëlohet me rritjen e
numrit të monomereve N dhe arrin një vlerë konstante për N >100:

L
 1.49
(2 Rg )

(2.32)

me një shmangie standarde 0.02. Samson (1987) sugjeron L /( 2 R g )  1.78 ndërsa Brasil
dhe të tjerë (1999) raportojnë vlerën L /( 2 R g )  1.5 .
Për vlerësimin e numrit të monomereve N në agregat duhet të pranojmë se ekziston një
korrelacion ndërmjet numrit N të monomereve që përbëjnë agregatin dhe sipërfaqes së
projeksionit të imazhit 2D të agregatit Sa si dhe sipërfaqes mesatare të monomerit në
agregat Sp:

S 
N  k  A 
S 
 p



(2.33)

ku α është një faktor empirik i sipërfaqes së projeksionit dhe kα është një konstante.
Koylu dhe Faeth (1995), raportojnë një përputhshmëri të vlerave të matura me vlerat e
gjetura nga simulimet kompjuterike të agregateve, përkatësisht kα=1.16 ± 0.18 dhe α =1.1
± 0.02. Vlerat e sakta të α dhe kα varen nga parametri δ i mbivendosjes së monomereve
në agregat, njehsimi i të cilit direkt nga imazhi është i vështirë.
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Ndërsa Oh dhe Sorensen (1997b) raportojnë vlerat: kα=1.17 ± 0.02 dhe α =1.07 ± 0.01
për δ=1 (pa mbivendosje) dhe kα=1.81 ± 0.03 dhe α =1.19 ± 0.01 për mbivendosje δ=2.
Mund të përdoret një tjetër koeficient (Koylu etal., 1995):

 L
N  k fL 
d
 p






Df

(2.34)

ku kfL është koeficienti strukturor fraktal i shprehur nëpërmjet diametrit maksimal Ferret,
i cili lidhet me koeficientin fraktal sipas shprehjes:
 Df  2

k f  k fL 
 Df 



Df / 2

(2.35)

Pasi vlerësohen N dhe Rg ndërtohet grafiku në shkallë logaritmike i numrit N në funksion
të L/dp ose Rg/dp. Pjerrësia e vijës që përputhet më mirë me të dhënat në grafik jep
dimensionin fraktal, ndërsa vlera e kfL ose kf gjendet nga pikëprerja e kësaj vije me
boshtin logN.
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KAPITULLI 3

NDOTËSIT E GAZTË NË ATMOSFERËN URBANE

3.1 Dyoksidi i azotit dhe ozoni në atmosferën urbane
Dyoksidi i azotit dhe ozoni janë dy komponentë kryesorë që ndikojnë cilësinë e ajrit
(Eijkeren et al., 2002) dhe që llogariten në njehsimin e indeksit shëndetsor të cilësisë së
ajrit (AQHI).
Shkarkimet e automjeteve shkaktojnë pjesën kryesore të sasisë së dyoksidit të azotit
dhe ozonit në atmosferën urbane. Gjatë procesit të djegies së karburantit në temperaturë
të lartë emetohen oksidet e azotit NOx, kryesisht në formën e oksidit të azotit NO dhe një
pjesë shumë më e vogël në dyoksid azoti NO2 (Palmgren et al 1996).
Oksidi i azotit NO shndërrohet në dyoksid azoti NO2 kryesisht në saj të prezencës së
ozonit O3, një process ky që shkakton edhe dobësimin e përqendrimeve të ozonit në ajër
(Masters, 1991).
Ozoni gjendet në dy shtresa të atmosferës, ozoni në nivelin e tokës (GLO- Ground
Level Ozone ose ozoni troposferik) dhe ozoni në zonën e sipërme të atmosferës
(ozoni stratosferik). Megjithëse janë i njëjti komponim kimik efektet e tyre janë të
kundërta. Ndërsa ozoni stratosferik mbron planetin tonë nga rrezatimi i fortë diellor,
ozoni troposferik është i dëmshëm dhe jep kontributin kryesor në formimin e smogut
fotokimik, i cili përbëhet jo vetëm nga pjesa e ozonit që mund nga shtresa e sipërme e
atmosferës.
Ozoni në nivelin e tokës është një ndotës sekondar i ajrit i cili formohet si rezultat i
reaksioneve fotokimike ndërmjet ndotësve të tjerë, kryesisht oksideve të azotit NOx dhe
VOC-ve që emetohen nga burime të ndryshme, nën veprimin e një rrezatimi të fortë
diellor (Greenwood dhe Earnshaw, 1997). Një tjetër kontribut në buxhetin total të ozonit
në troposferë është transporti nga stratosfera.
Procesi i formimit të ozonit kontrollohet nga rrezatimi diellor, temperatura dhe
lagështia relative e ajrit. Për shkak se mund të transportohet në distanca të mëdha
nëpërmjet erërave, përbën rrezik jo vetëm për zonat urbane por edhe ato rurale.
Përqendrimet e tij pritet të jenë më të larta në stinën e nxehtë në kushtet optimale të
rrezatimit diellor. të duke shkaktuar smogun e dendur, por vrojtohen edhe në stinen e
pranverës në varësi të të intensitetit të sharkimeve dhe kushteve atmosferike (Kajii et
al., 1998; Langyel et al., 2004).
Edhe në nivele të ulëta ozoni troposferik është shumë i dëmshëm për shëndetin,
sidomos për fëmijët dhe njërëzit që vuajnë nga sëmundjet kronike të astmës dhe
sëmundjet kardiovaskulare.
Përqendrimet e ozonit GLO zakonisht janë më të larta shumë më larg se pranë zonave
të burimev të emisioneve që shkaktojnë formimin e tij. Për shkak se është një ndotës
sekondar, masat e marra për kontrollin e ozonit në nivele lokale rezulton me efektivitet të
ulët (Arya, 1999).
Në vendin tonë janë realizuar në mënyrë të vazhdueshme monitorime të NO2 dhe O3
në atmosferën urbane, por ka një mungesë në informacionin mbi variablitetin hapësinor
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të këtyre përqendrimeve në zonat me trafik të dendur. Variabiliteti hapësinor i NO2 dhe
O3 është shumë i komplikuar duke qenë kështu në fokus të shumë studimeve
(Berkowitch et al. 1996, Roorda-Knape et al. 1999, Vardoulakis et al. 2003). Një
ndryshueshmëri hapësinore e theksuar është vrojtuar si në drejtimin vertikal ashtu
edhe në atë horizontal. Përqendrimet më të larta gjenden pranë rrugëve dhe në një
distancë prej disa qindra metra nga rruga, në varësi të fluksit të trafikut, kushteve
fizike, parametrave meteorologjike dhe pranisë së strukturave në anë të rrugës.
Studimet e kryera për vlerësimin e shpërndarjes së ndotësve pranë rrugëve do të
zgjeronin të kuptuarin e proceseve që lidhen më shpërhapjen e ndotësve dhe burimet
që ndikojnë në përqendrimet e ndotësve (Baldauf et.al 2009).

3.2 Ndikimi i drejtimit të erës në shpërhapjen e ndotësve
Nëse një ndotës i gaztë emetohet nga një burim veprimi i erës është për ta përcuar
atë nëpërmjet lëvizjes horizontale të masave ajrore në drejtimin e erës, ndërsa
turbulencat ndikojnë në difuzionin e ndotësve horizontalisht dhe vertikalisht duke
formuar shtjellat. Kombinimi i këtyre dy proceseve formon efektet dispersive.
Stabiliteti i atmosferës drejton shkallën e turbulencave.
Matjet e ndotësve në anë të rrugës nuk janë përfaqësuese të niveleve të një zone
urbane. Notësit nga burimet e shkarkimeve shpërhapen në mjedis në varësi të rrjedhës së
erës dhe karakteristikave të mjedisit rrethues. Shumë studime kanë treguar ndikimin e
drejtimit të erës në shpërhapjen e ndotësve brenda zonës së një rruge me ndërtesa në të
dy anët e saj, e njohur si tunel ose kanion (Yamartino dhe Wiegand, 1986,Vardoulakis et
al. 2003 and 2005, Sini et al. 1996, Berkowicz et al. 2008). Gjeometria e tuneleve
karakterizohet nga raporti i aspektit (aspect ratio), që është raporti ndërmjet lartësisë H
dhe gjerësisë W të tunelit, (H/W). Nëse ndërtesat në të dy anët e rrugës kanë strukturë të
njëjtë, pa hapësira ndërmjet tyre dhe raportin lartësi/gjerësi afërsisht të barabartë me 1,
tuneli quhet i rregullt. Tre regjime të ndryshme të rrymës në tunele me raporte të
ndryshme të aspektit, janë vlerësuar nga Oke (1988), të paraqitura në figurën 3.1: (a)
regjimi i thyerjes së izoluar (isolated roughness flow), (b) regjimi i interferencës (wake
interference flow), (c) regjimi i vorbullës (skimming flow).
Kur ndërtesat në dy anët e rrugës janë mjaft larg njëra-tjetrës (H/W<0.3), meqënëse
ajri ka distancë të mjaftueshme për të udhëtuar para se të takojë pengesën tjetër në
drejtim të erës, çdo ndërtesë vepron si një pengesë e izoluar dhe regjimi i vendosur njihet
si regjimi i thyerjes së izoluar.
Kur distanca ndërmjet ndërtesave zvogëlohet (H/W ≈ 0.5) rryma e ngacmuar e ajrit
nuk ka distancë të mjaftueshme për të përshkuar përpara se të takojë ndërtesën tjetër në
drejtim të erës dhe regjimi i ndosur njihet si regjimi i interferences.
Për një tunel të rregullt (H/W ≈ 1), krijohet një vorbull e vetme brenda tunelit për
shkak të transmetimit të impulsit nga shtresa e ajrit në nivelin e taracës dhe pjesa
kryesore e rrymës nuk hyn brenda tunelit, dhe vendoset regjimi i vorbullës.
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Figura 3.1. Regjimet e rrjedhës në tunele me raport të aspektit H/W të ndryshëm (Oke 1998).

Në varësi të vlerave të shpejtësisë së erës mund të identifikohen tre gjendje të
ndryshme të dispersionit (Vardoulakis et al. , 2003): a) kushte të shpejtësisë së ulët për
shpejtësi të erës më të vogël se 1.5m/s; b) rrymë përpendikulare ose afërsisht
përpendikulare për erëra me shpejtësi më të madhe se 1.5m/s dhe që formojnë një më të
madh se 30° me aksin e tunelit, dhe c) rrymë paralele ose afërsisht paralele për erëra me
shpejtësi më të madhe se 1.5m/s dhe që formojnë një më të vogël ose të barabartë me 30°
me aksin e tunelit.
Drejtimi i shpejtësisë së erës në nivelin e tarracës së ndërtesave ndikojnë në mënyrë të
konsiderueshme në përqendrimin e ndotësve brenda tunelit.
Kur drejtimi i erës është pingul me aksin e rrugës formohen vetëm vorbulla rrethore,
ndërsa kur drejtimi i erës formon një kënd me aksin e rrugës formohen vorbulla
helikoidale brenda tunelit dhe komponnetja paralele me aksin e rrugës mbitotëron
mekanizmin e transportit të ndotësve.
Në regjimin e një vorbulle të vetme, për komponenten shpejtësisë së erës pingul me
aksin e rrugës, rryma e ajrit pëson efektin e pasqyrimit nga faqja e ndërtesës në drejtim të
erës dhe zona e riqarkullimit zë të gjithë tunelin. Kjo krijon një vorbull të madhe tërthor
me aksin që mbizotëron tunelin. Në anën e rrugës në drejtim të erës kryesisht japin
kontribut ndotja e fonit dhe komponnetja e riqarkullimit. Në anën e kundërt të erës
shtohet edhe kontributi i shkarkimeve direkte. Kjo shkakton përqendrime më të larta në
anën e kundërt të erës se në atë në drejtimin e erës.
Në regjimin e interferencës (0.3<H/W<0.7) formohet gjithashtu një vorbull, dhe
përqendrimet pritet të jenë më të larta përreth qendrës së vorbullës, në drejtim të kundërt
të erës se në drejtim të erës.
Në rastin e tuneleve të thella (H>>L) formohet një vorbull e dyfishtë dhe
përqendrimet priten të jenë më të larta në drejtimin e erës.
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Kur drejtimi i erës është paralel me aksin e rrugës, ndikimi i vorbullës reduktohet për
shkak të reduktimit të zonës së riqarkullimit. Në këtë rast rryma e ajrit tunelon përgjatë
rrugës dhe duhet të konsiderohet akumulimi i ndotjes për shkak të mbartjes përgjatë aksit
(Dobre at al., 2005, Soulhac at al., 2010). Shkarkimet pritet të shpërhapen në mënyrë
homogjene në të dy anët e rrugës. Gjithashtu, në këtë rast, ndotësit mund të largohen nga
tuneli për shkak të shpërhapjes në drejtimin vertikal.
Nëse era fryn me një kënd me aksin e rrugës, si rezultat i dy komponenteve pingul
dhe paralel me aksin, pasqyrimi i rrymës së ajrit në anën e ekspozuar ndaj rrymës
indukton një vorbull helikoidale përgjatë tunelit (Johnson dhe Hunter, 1999). Në këtë rast
rryma brenda tunelit mund të përcaktohet nga kombinimi i komponenteve gjatësore dhe
tërthore të rrymës me aksin (Soulhac at al., 2007).
Për tunelet jo të rregullta (Assimakopoulos et. al 2000), në varësi se cila anë e tunelit
është më e lartë, është treguar që vendoset një konfigurim i tipit kalim i valëzuar (step-up
notch) që mundëson ventilimin e tunelit, ndërsa një mbrapsje e valëzuar (step-down
notch) ndrydh shpërhapjen e ndotësve duke krijuar një zonë me nivele të larta të ndotësve
në anën në drejtimin e erës.
Proceset e shpërhapjes së ndotësve në mikromjediset jashtë rrugës janë shumë
komplekse, në varësi të kushteve meteorologjike, strukturave të ndërtesave, numrit të
hapjeve në çdo anë të rrugës, formave të çative, pranisë dhe shpeshtësisë së kryqëzimeve,
etj. Për shkak se ka më pak përzierje të masave ajrore, ndotësit e shkarkimeve të trafikut
janë më të kufizuar në zonat mbrapa ndërtesave. Shpërndarja e shpeshtësisë së
fluktuacioneve të përqendrimeve ndikohen mga prezenca e vorbullave të mëdha përreth
ndërtesave (Gousseau et al, 2012).

3.3 Mostrimi difuziv
Teknikat standarde të monitorimit të ndotësve të gaztë kërkojnë përdorimin e
instrumentave të shtrenjtë dhe kjo vështirëson realizimin e monitorimit të shpërndarjes
hapësinore të përqendrimeve të ndotësve.
Metoda e mostrimit difuziv (pasiv) siguron analiza të besueshme me kosto të ulët të
cilësisë së ajrit për matjen e niveleve të përqendrimit të gazeve (në μg/m3) në ajrin e
mjediseve urbane, në saj të difuzimit të molekulave të gazeve, pa nevojën e pompimit të
ajrit (Palmes, 1976; Amaya and Sugiura, 1983; De Santis. 1997). Mostrimi difuziv
siguron një informacion të dobishëm mbi përqendrimet mesatare gjatë një periudhe nga
javë deri në muaj në lidhje me burimet e shkarkimeve të cilat nuk kanë shumë
fluktuacione nga dita në ditë.
Kjo teknkë nuk është shumë e saktë për detektimin e përqendrimeve në nivele të
ulëta. Prandaj, mostrimi difuziv përdoret për studime cilësore ku qëllimi është të
identifikohen vendet apo rrethanat ku përqendrimet mesatare janë veçanërisht të larta dhe
ku nuk kërkohet precizion dhe saktësi shumë e lartë. Përdorimi i kësaj teknike është i
dobishëm kur kemi të bëjmë me burime të tilla si shkarkimet nga trafiku, të cilat nuk
kanë shumë fluktuacione nga dita në ditë. Zakonisht përdoret për monitorimin e gazeve
në mjediset e hapura: NO2,O3, SO2,CO dhe BNZ; studimin e shpërndarjes së gazeve në
hapsirë; në programet e monitorimit të gazeve serrë; në modelimin e ndotësve dhe
vlefshmërinë e modelit; kontrollin e cilësisë së ajrit; vlerësimin e përqendrimeve të larta
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pranë burimeve të ndotësve si dhe monitorime në vendet e punës mbi sigurinë dhe
shëndetin.
Mostrimi difuziv kategorizohet si një teknikë e monitorimit “indikativ”, teknikë kjo
me saktësi jo shumë të lartë. Përdorimi i kësaj teknikë lidhet me dy disavantazhe
kryesore. Disavantazhi i parë është saktësia jo e lartë, e cila arrin ± 20%. Gjithashtu kjo
teknikë nuk të jep mundësinë e monitornimit të fluktuacioneve ditore ose javore të
ndotësve.
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KAPITULLI 4
TEKNIKAT E MATJEVE EKSPERIMENTALE
4.1 Grimcat aerosole atmosferike
4.1.1 Zonat dhe periudhat e matjeve
Qëllimi kryesor i studimit është karakterizimi fizik dhe kimik i grimcave aerosole në
atmosferën urbane të qyteteve. Monitorimi është bërë në ambiente të hapura, kryesisht në
zona urbane. Marrja e mostrave të grimcave aerosole u krye në dy qytete, Tiranë dhe
Vlorë, gjatë periudhës Shkurt 2013 deri në Janar 2015 si më poshtë:

dimër

Tiranë
FSHN
Godina A

verë

verë

Z1
Vlorë,

Urbane

T16
T17
T211
T212
T213
T214
T215
T216
T227
T221
T222
T223
T224
T225
T226
T227

22-23/02/2013
25-26/
02/2013
26-27/02/2013
27-28/02/2013
28/02/201301/03/2013
01-02/03/2013
04-05/03/2013
16-17/01/2014
17-18/01/2014
19-20/01/2014
20-21/01/2014
22-23/01/2014
23-24/01/2014
24-25/01/2014
25-26/08/2014
26-27/08/2014
27-28/08/2014
28-29/08/2014
01-02/09/2014
02-03/09/2014
03-04/09/2014

Z111
Z112
Z113
Z114

09-10/08/2014
10-11/08/2014
11-12/08/2014
12-13/08/2014

Z115
Z116

13-14/08/2014
14-15/08/2014

T13
T14
T15
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Pompë vakuumi
14lpm

Tipi i filtrit

T11
T12

Aparati për
marrjen e
grimcave/shp
ejtësia e
thithjes

Periudha

dimër

Urbane
trafik

T2

Sezoni

Tipi
i zonës

Tiranë
Poliklinika
Qendrore

Etiketimi
i mostrave

T1

Vendndodhja

Zona

Tabela 4.1. Përshkrimi i zonave dhe periudhave të marrjes së mostrave

Filtër me fibra
qelqi, GF1,
diametër
37mm

Pompë vakuumi
3lpm

Filtër PC,
(diametër
37mm,
përmasa e
poreve 0.45
μm)

Pompë vakuumi
3lpm

Filtër PC,
(diametër
37mm)

Bul.
I.Qemali

trafik
dimër

verë

Z2

Vlorë
FSHT

Urbane
trafik

verë
Z3
Nënur
bane
dimër
Z4

Z5

Vlorë,
Kaninë
Vlorë,
Pusi i
Mezinit

15-16/08/2014
23-24/11/2014
28-29/11/2014
09-10/12/2014
19-20/12/2014
24-25/12/2014
25-26/12/2014
26-27/12/2014

Z211
Z212

21-22/07/2014

Z213
vjeshtë

Vlorë,
pranë DRP

Z117
Z121
Z122
Z123
Z124
Z125
Z126
Z127

Backgr
ound

vjeshtë

Urbane
trafik

vjeshtë

EDM
1.2lpm

Pompë vakuumi
3lpm

22-23/07/2014

Filtër PTFE
(diametër
47mm)

Filtër PC,
(diametër
37mm)

24-25/07/2014

Z221
Z222

07-08/11/2014
08-09/11/2014

Z223

09-10/11/2014

V311
V312
Z313
Z321
Z322
Z423
Z41
Z42
Z43
Z51
Z52
Z53

02-03/08/2014
03-04/08/2014
04-05/08/2014
05-06/12/2014
06-07/12/2014
07-08/12/2014
10-11/09/2014
11-12/09/2014
12-13/09/2014
10-11/11/2014
11-12/11/2014

EDM
1.2lpm

Filtër PTFE
(diametër
47mm)

Pompë vakuumi
3lpm

Filtër
Polikarbonat
PC, (diametër
37mm)

EDM
1.2lpm

Filtër PTFE
(diametër
47mm)

EDM
1.2lpm

Filtër PTFE
(diametër
47mm)

EDM
1.2lpm

Filtër PTFE
(diametër
47mm)

14-15/11/2014

Urbane

dimër

Z6

Vlorë,
Spitali
Pediatrik

Z7

Llakatund

Rurale

dimër

Z61
Z62
Z63
Z64
Z65
Z66

12-13/01/2015
13-14/01/2015
14-15/01/2015
15-16/01/2015
16-17/01/2015
17-18/01/2015

Z71
Z72
Z73

11-13/02/2015
14-16/02/2015
17-19/02/2015

Shënim:
FSHN- Fakulttei i Shkencave të Natyrës, Tiranë; FSHT- Fakulteti i Shkencave Teknike, Vlorë;
DRP- Drejtoria Rajonale e Pyjeve, Vlorë; EDM- Environemntal Dust Monitor;
PTFE- PoliTetraFluoroEtileni; lpm- litër për minutë

Në figurën 4.1 dhe 4.2 janë paraqitur hartat për matjet në qytetin e Tiranës dhe Vlorës.
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Figura 4.1. Vendndodhja e pikave të matjeve në Tiranë

Figura 4.2. Vendndodhja e pikave të matjeve në Vlorë

Procedurat e mostrimit dhe aparatet e përdorura janë në përputhje me standardet EN
12341. Lartësia e marrjes së mostrave është deri në 10m, përgjithësisht në katin e dytë
ose të tretë të ndërtesave.
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4.1.2 Mostrimi i grimcave aerosole
Ekzistojnë disa metoda të vlerësimit të grimcave aerosole. Zgjedhja e metodës që
përdoret varet nga objektivat e matjeve dhe aparatet në dispozicion. Filtrimi është metoda
më e vjetër dhe e përdorur më gjerësisht për matjet e grimcave aerosole. Koncepti bazë i
filtrimit të aerosoleve është marrja e mostrave përfaqësuese të grimcave aerosole
nëpërmjet procesit të largimit të tyre nga ajri, pa ua ndryshuar përqendrimin apo
karakteristikat, duke i kaluar përmes një filtri të përshtatshëm. Transferimi i grimcave
aerosole në një mostër kompakte mundëson përgatitjen e mostrës për teknika
gravimetrike, mikroskopike, kimike apo teknika të tjera analitike (Baron dhe Willeke,
2001).
Aparatet e përdorura në këtë studim për marrjen e mostrave të grimcave aerosole
nëpërmjet filtrave janë pompa e ajrit me shpejtësi thithje 14lpm dhe 3lpm (Tipi Escort
ELF) si dhe aparati Environmental Dust Monitor, EDM modeli 107, me shpejtësi thithje
1.2lpm.
Pompa me shpejtësi thithje 14lpm i përket Institutit të Shëndetit Publik dhe kalibrohet
në mënyrë të vazhdueshme. Kalibrimi i Pompës MSA Escort Elf në 2.5lpm është kryer
nëpërmjet metodës së rotatometrit. Shpejtësia e thithjes për kalibrimin e pompës është
zgjedhur brenda intervalit 1-3lpm dhe përkatësisht 1; 1.5; 2; 2.5 dhe 3lpm. Në figurën 4.3
dhe 4.4 janë paraqitur pompa e ajrit tip Escort ELF dhe aparatit EDM 107.

Figura 4.3. Pompa e ajrit Escort ELF.

Në periudhën nëntor 2014- janar 2015 për marrjen e mostrave është përdorur aparati
EDM 107 i cili ka një teknologji të dyfishtë, grumbullimin e grimcave aerosole në filtër
dhe matjet direkte të përqëndrimeve të grimcave aerosole. Aparati EDM mat
përqendrimet në modën masore (PM10,PM2.5 dhe PM1) dhe në modën numerike në
intervalin e përmasave (0.25-32µm). Teknikat e matjeve bazohen mbi parimin e
shpërhapjes së dritës dhe marrjen e informacionit mbi përmasat e grimcave nga intensiteti
i dritës së shpërhapur në këndin 90º. Aparati optik EDM përmban një lazer si sistem optik
që mundëson matjen e përmasave të një grimce të vetme nëpërmjet marrjes së dritës së
shpërhapur prej saj nëpërmjet një fotodedektori. Sistemi elektronik siguron amplifikimin
e sinjalit të marrë nga fotodedektori mbasi ai është shndërruar në një sinjal elektrik.
Përmasat e grimcave njehsohen nga amplitudat e këtyre sinjaleve elektrike duke përdorur
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kurbën e kalibrimit që zakonisht gjendet me anën e matjeve të përmasave të grimcave
sferike me përmasa dhe tregues të përthyerjes të njohur. Një nga disavantazhet e
aparateve optike është që karakteristikat fizike të aerosoleve, morfologjia dhe treguesi i
përthyerjes, që nevojiten për përcaktimin e përmasave nga të dhënat e impulsive
zakonisht janë të panjohura dhe mund të shkaktojnë gabime të konsiderueshme të
treguesit të njehsuar të përthyerjes. Nuk do të ndalemi në përshkrimin e detajuar të
teknikave të matjeve me aparatin EDM, pasi mund të gjenden të trajtuara hollësisht në
literaturë (Mandija, 2012).

Figura 4.4. Pamje e aparatit Environmental Dust Monitor (Foto F. Mandja).

Intervalet kohore të marrjes së mostrave varen nga aparati i përdorur për mostrim dhe
zona e monitorimit. Meqë të gjitha aparatet e përdorura kanë qenë me vëllim të ulët
(14l/min, 3l/min dhe 1.2 l/min) për zonat urbane dhe me trafik të rënduar janë zgjedhur
intervalet 24-orëshe, përvec zonës rurale ku është përdorur aparati EDM me 1.3 lpm me
intervale 48-orëshe. Këto intervale janë zgjedhur në bazë të një testimi paraprak, për të
mos krijuar një mbingarkim të filtrave me grimca dhe që grimcat të jenë mjaftueshëm
larg njëra tjetrës për analizimin individual të tyre. Testimi paraprak është bërë duke
përdorur mikroskopin optik binokular Optika B-150 LED. Megjithëse zmadhimi i
grimcave me mikroskopin optik është i kufizuar për shkak të gjatësisë së valës së dritës
së përdorur, grimcat deri në disa mikron mund të identifikohen lehtësisht. Në figurën 4.5
është paraqitur mikroskopi optik dhe një fotografi e një filtri me zmadhim x100, e marrë
për këtë qëllim.
Në total u grumbulluan 62 filtra të vlefshëm, për të dy qytetet Tiranë dhe Vlorë në
sezonet verë dhe dimër, për analiza të mëtejshme. Deri në kohën e analizave filtrat janë
ruajtur në laborator në kushte të temperaturës 25-30ºC dhe lagështi relative nën 50%.
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Figura 4.5. Mikroskopi optik binokular OPTIKA B-150 LED dhe një fotografi e filtrit x100 me
ngarkim optimal të grimcave.

Për shmangien e kontaminimit gjatë gjithë kohës filtrat janë vendosur dhe hequr me
kapëse të përshtatshme dhe dorashka dhe janë ruajtur në mbajtëse palstike. Filtrat janë
peshuar para dhe pas ekspozimit me një peshore analitike me ndjeshmëri 0.1mg (modeli
Sartorius TE 2145). Pesha mesatare e të paktën tre matjeve është përdorur për njehsimin
e përqendrimit me formulën:

m  m0
Vt
ku m0 dhe m janë përkatësisht masat para dhe pas ekspozimit, V - shpejtësia e thithjes së
pompës së ajrit dhe t - koha e ekspozimit.
Për procedurën e plotë deri në kryerjen e analizave të filtrave papërcaktueshmëria është
një kombinim i papërcaktueshmërisë së matjeve gravimetrike, vëllimit të mostruar,
transportit, ruajtjes dhe përgatitjes së mostrave për kryerjen e analizave.
C

4.1.3 Zgjedhja e filtrave
Lloji i filtrave të përdorur për analizat mikroskopike të grimcave aerosole ka rëndësi
mjaft të madhe. Zgjedhja e filtrave bëhet në përputhje me aparatin e përdorur për
mostrim, kushtet e zonës së monitorimit dhe kërkesat e analizave. Fortësia e lartë
mekanike dhe ngarkimi elektrostatik minimal janë ndër faktorët më kryesorë për
përshtatshmërinë e filtrave për mostrim. Zakonisht kërkesat optimale për mostrim mund
të mos përputhen me kërkesat optimale për analizat e mëtejshme të filtrave. Për marrjen
e mostrave të grimcave aerosole përdoren lloje të ndryshme filtrash, por jo të gjithë janë
të përshtatshëm për analiza mikroskopike (EPA, 2002). Filtrat idealë për analiza
mikroskopike duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
 Me membranë të sheshtë ku aerosolet depozitohen në një sipërfaqe të lëmuar, që
siguron një konstrast uniform.
 Elektrikisht përcjellës për të minimizuar ngarkimin elektrosttaik të mostrës.
 Të qendrueshëm termikisht ndaj ngrohjes për shkak të tufës së elektroneve dhe të
përshtashëm në vakuum të lartë.
 Mekanikisht të fortë.
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Transparentë ndaj elektroneve me energji rreth 20keV në mënyrë që të
kontribuojë sa më pak në spektrin EDX të mostrës.
Pastërti e lartë për lehtësimin e analizave EDX.

Tipet më të përdorshëm të fitrave janë:
Filtrat polikarbonat (PC) – Janë filtra me membranë të sheshtë, sipërfaqe të lëmuar dhe
mekanikisht të fortë. Për shkak edhe të kontrastit të ulët të sipërfaqes së tyre
konsiderohen si filtrat më të përshtatshëm për analiza mikroskopike manuale apo
automatike (EPA 2002). E meta kryesore e tyre është që gjenerojnë rrezet X të karbonit
(C) dhe oksigjenit (O) që rrisin nivelin e background-it dhe krijojnë probleme për
vlerësime sasiore dhe automatike vecanërisht të grimcave me matricë karboni.
Filtra të thellë (filtra teflon ose PTFE, filtra me fibra qelqi GF1, filtra kuarci) – Janë
filtra të thellë, të përbërë nga fibra të kompresuar që formojnë një rrjet 3D me shumë
hapësira dhe përmasa të ndryshme. Në disa filtra PTFE, fibrat mund të jenë të tërhequr në
një drejtim. Filtrat me fibra konsiderohen idealë për analiza gravimetrike për shkak se
kanë kapacitet të lartë të mostrimit të grimcave, por krijojnë probleme për analizat
mikroskopik automatik të grimcave. Spektrat EDX të gjeneruar nga këta filtra
interferojnë me rrezet X të përftuara nga grimcat (filtrat Teflon kanë peak-e
karakterizuese F dhe C, ndërsa kuarci dhe qelqi Si dhe O), prandaj sugjerohet të përdoren
filtra me fibra me lidhje sa më të pastra. Megjithë problemet që krijohen për shkak të
strukturës së tyre, shumë studime janë kryer për analizat mikroskopik të grimcave duke
përdorur flitrat PTFE (Xie et al. 2009; Pipal et al. 2011, etj).
Në figurën 4.6 janë paraqitur mikrografitë e tipeve të fitrave të përdorur në këtë studim.
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Figura 4.6. Mikrografitë SEM: a) Filtër PC polikarbonat me përmasa të poreve 0.4μm
(Sartorius), b) Filtër PTFE me mebranë të sheshtë të tërhequr në një drejtim, me përmasa të
poreve 1.0 µm (GmbH Tech), c) Filtër GF1 me fibra qelqi (Whatman), d) Filtër PTFE me rrjetë
intensive të fibrave në 3D, me përmasa të poreve 0.45um (Inno Tech).

4.1.4 Përgatitja e mostrave për analizat mikroskopike
Materiali që skanohet duhet të jetë i qëndrueshëm kur mbahet në një mjedis ku ka
vakuum të lartë. Për këtë rekomandohet (EPA 2002) që mostrat të vendosen në mbajtëse
duke përdorur një material adeziv, të qendrueshëm në kushtet e vakuumit. Mostra duhet
të jetë elektrikisht përcjellëse për minimizimin e ngarkesave elektrostatike (Cazaux,
2004). Ngarkimi i mostrës ndodh kur elektronet e tufës nuk e depërtojnë atë. Ngarkimi
elektrostatik varet nga sipërfaqja e mostrës dhe energjisë së tufës primare të elektroneve.
Efektet që mund të krijojë ngarkimi elektrostatik janë të ndryshme si ndricime të forta
brenda imazheve, prishje e imazheve dhe zhvendosje e grimcave deri në largimin e tyre
nga mostra.
Kur një mostër është dielektrike para se të futet në mikroskopin elektronik duhet të
vishet me një shtresë karboni apo një përcjellësi tjetër (Au ose Pd).
Në një shtresë 20-50nm elektronet bashkëveprojnë kryesisht brenda shtresës që vesh
mostrën, prandaj veshja duhet të jetë e hollë. Me një veshje të hollë prej disa nm
bashkëveprimi i tufës ndodh kryesisht me mostrën. Një trashësi më e madhe kufizon
rezolucionin topografik.
Copat e prera nga filtrat para se të futen në dhomën e vakuumit të mikroskopit duhet të
vishen me një shtresë karboni 10-20nm në aparatin e veshjes së mostrës për SEM, Sputter
Coater SC7620, për një interval kohe prej 90s, presion 10mbar dhe rrymë 10mA. Në
figurën 4.7 është paraqitur një pamje e këtij aparati (Laboratori SEM, Janinë).

Figura 4.7. Aparati SEM Sputter Coater SC7620.
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4.1.5 Analizat mikroskopike të grimcave aerosole nëpërmjet SEM/EDX

4.1.5.1 Mikroskopi elektronik me skanim
Për analizat e mostrave të grimcave aerosole është përdorur mikroskopi elektronik me
skanim (SEM) i tipit Jeol JSM 5600 i pajisur me dedektorin Oxford Link ISIS L300 për
analizat EDX, në Departamentin e Kimisë, Universiteti i Janinës, Greqi (Figura 4.8).

Figura 4.8. Mikroskopi Elektronik me Skanim, Jeol JSM 5600, i pajisur me sistemin EDX.

Në tabelën 4.2 janë paraqitur karakteristikat specifike të mikroskopit SEM.

Tabela 4.2. Karakteristikat specifike të mikroskopit SEM JEOL 5600
Rezolucioni maksimal

5nm

Rryma
Tensioni përshpejtues
Zmadhimi
Moda e imazhit
Analiza elementale

rendi 100μA
0.5 deri në 30 kV
25 deri në 300,000 x
SE, BSE
Z ≥ 11 (nga Na)
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Parimi i punës, teoria dhe teknikat e mikroskopisë elektronike me skanim gjendet të
trajtuara gjerësisht në shumë literatura (Castaing, 1951; Duncumb dhe Shields, 1966;
Lyman et al., 1990; Goldstein et al., 1992).
Në këtë pjesë do të paraqesim vetëm një përshkrim të shkurtër të përdorimit të
mikroskpopit elektronik për të studiuar cilësitë fizike dhe kimike të grimcave aerosole.

4.1.5.2 Përftimi i imazheve dhe spektrave nëpërmjet SEM/EDX
Aerosolet atmosferike janë një përzierje komplekse që formohen nga burime të
ndryshme. Pjesa më e madhe e teknikave analitike të përdorura për të studiuar cilësitë e
tyre janë metoda që gjenerojnë një tërësi të dhenash për mostër, duke përshkruar
përberjen tërësore të mostrës. Si forma dhe përmasat e grimcave të ngurta në ajër janë të
lidhura ngushtë me ndikimin direkt apo indirekt të ndotjes së ajrit mbi shëndetin e njeriut,
klimën dhe në përgjithësi mbi cilësinë e ajrit. Të kuptuarit e proceseve të formimit,
përbërjes dhe sjelljes së grimcave aerosole ka rëndësi të madhe për përcaktimin e këtyre
efekteve.
Përdorimi i mikroskopit optik për studimin e formës dhe përmasave të grimcave të
aerosole të rendit nmikron është i kufizuar për shkak të difraksionit. Mikroskopi
elektronik me skanim (SEM) i pajisur me sistemin e shpërndarjes së energjise së rrezeve
X (EDX) është një mjet i fuqishëm për sigurimin e informacionit mbi përmasat, përbërjen
kimike dhe morfologjinë e grimcave individuale të rendit deri disa nm si dhe përpjestimin
e burimeve të lëndës së grimcuar PM (Goldstein et al., 1992; Xie et al, 2005, Suzuki,
2006; Kasparian et al., 1998; Carpenter et al., 2002; Micheletti et al., 2012; Iordanidis et
al., 2007; Petropoulou et al., 2009; Sielicki et al., 2011; etj). Krahasuar me tërësinë e
teknikave që mund të përdoren për të studimin e aerosoleve, analiza mikroskopike e
grimcave individuale siguron informacion shtesë dhe plotësues në lidhje me origjinën,
transportin dhe ndryshimet kimike që mund të pësojnë grimcat në atmosferë.
Sipas kësaj teknike grimcat aerosole grumbullohen në një filtër dhe më pas një pjesë e
filtrit vëzhgohet nën veprimin e një tufe elektronesh në kushte vakuumi duke përzgjedhur
në mënyrë rastësore disa fusha vrojtimi. Në mikroskopin elektronik me skanim (SEM)
imazhi përftohet duke skanuar tufën e fokusuar të elektroneve mbi sipërfaqen e mostrës
dhe monitorimi i njëkohshëm i intensitetit të sinjalit të zgjedhur nga dedektori (SEelektrone sekondare apo BSE-elektrone të prapashpërhapura). Morfologjia e mostrës
vrojtohet në imazhin e përftuar në ekran në ngjashmëri me atë që vëzhgojmë në një
mikroskop optik. Në çdo pjesë të mostrës tufa fokusohet për një interval kohe të caktuar.
Gjatë kësaj kohe elektronet e tufës bashkëveprojnë me mostrën sipas shumë mënyrave.
Këto bashkëveprime mund të jenë elasike apo joelastike. Gjatë bashkëveprimeve elastike
ndodh një ndryshim në trajektoren e elektroneve pa humbur energji (BSE-elektronet e
prapashpërhapura). Ndërsa bashkëveprimet joelastike ndodhin me humbje energjie dhe
pak ndryshim në drejtimin e lëvizjes së elektroneve (përftimi i elektroneve sekondare SE,
rrezeve X dhe elektroneve Auger). Këto procese krijojnë sinjale të cilët përdoren për
marrjen e imazheve.
Për të marrë imazhet e grimcave tufa e elektroneve skanon sipërfaqen në një vijë të
drejtë (drejtimi X), rikthehet në pozicionin fillestar dhe pastaj zhvendoset sipas drejtimit
Y, në një distancë standarde dhe pas disa veprimeve të tilla skanohet e gjithë sipërfaqja.
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Për paraqitje sa më përfaqësuese ky proces përsëritet për fusha të ndryshme brenda së
njëjtës mostër. Zmadhimet e imazheve zgjidhen në varësi të përmasave të grimcave që
skanohen. Në tabelën 4.3 janë paraqitur zmadhimet që kemi përdorur për përftimin e
imazheve sipas përmasave të grimcave individuale.

Tabela 4.3. Zmadhimet e përdorura në SEM sipas përmasave të grimcave
Zmadhimi
x

Intervali i përmasave të grimcave
(μm)

1000
2500-3000
300-5000
5000-8000
>10000

> 10
5-10
2-5
1-2
0.5-1

Për kryerjen e analizave kimike SEM është i pajisur me sistemin e dedektorit të rrezeve X
i cili mundëson vlerësime cilësore dhe sasiore të elementëve kimikë. Në bazë të
mikroanalizave që përdorin një tufë elektronesh qëndron ligji i Mozlit. Sipas Mozlit
energjitë që i përkasin vijave në spektrin karakteristik janë tipike vetëm për atomin që i
lëshon ato. Atomet e mostrës ngacmohen nga gjendja bazë në nivele energjetike më të
larta për shak të rrezimit të tufës së elektroneve. Këto atome të ngacmuara emetojnë
rrezet X gjatë kalimit në gjendjen e tyre bazë. Energjia e këtyre rrezeve X është
karakteristike e elementeve që i emetojnë dhe përdoret për të identifikimin cilësor të
elementëve të pranishëm në mostër, ndërsa intensiteti i vijave të spektrit që është
proporcional me numrin e atomeve përdoret për vlerësimin sasior të përqendrimit të
elementit nëpërmjet krahasimit direkt me standardet.
Analizat e grimcave aerosole nëpërmjet SEM siguron informacion të rëndësishëm në
aspektet e mëposhtme:
a. Klasifikimi i grimcave sipas përbërjes kimike të grimcave (Xie et al, 2005,
Goldstein et al., 1992; Suzuki, 2006; Kasparian et al., 1998; Carpenter et al.,
2002; Micheletti et al., 2012;);
b. Klasifikimi sipas formës dhe përmasave (Wang and Luo, 2009, Conner et al.,
2001; Shandilya and Kumar, 2010);
c. Ndarja e burimeve të grimcave aerosole (Manoli et al., 2002; Lu et al., 2007; Shen
et al., 2007).

4.1.5.3 Dëmtimi për shkak të tufës së elektroneve
Është e rëndësishme të theksohet se informacioni topografik i përftuar në SEM nuk
është absolutisht ai i sipërfaqes së mostrës. Tufa e elektroneve mund të shkaktojë
dëmtime të mostrave. Ndër parametrat e rëndësishëm në analizat SEM/EDX janë tensioni
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përshpejtues i tufës së elektroneve, koha e skanimit, zmadhimi dhe diametri i tufës së
elektroneve.
Sipërfaqja e mostrave, vecanërisht atyre polimere dhe biogjenike, është shumë e
ndjeshme ndaj bashkëveprimit me tufën energjetike të elektroneve, duke shkaktuar
modifikime të strukturës molekulare apo kristalore të grimcave aerosole nga efekte të tilla
si absorbimi, shpërbërja, oksidimi, difuzioni, amorfizimi dhe ngrohja (Alvin, 2010).
Duke rrezatuar mostrën me një tufë energjetike të elektroneve, energjia që i
transmetohet mostrës në formën e nxehtësisë shkakton dëmtime të saj. Një vlerë e lartë e
tensionit përshpejtues (disa keV) bën që efektet e ngacmimeve elektronike të
përforcohen, prandaj dhe koha e skanimit duhet të jetë sa më e shkurtër. Temperatura e
sipërfaqes së mostrës varet nga tensioni përshpejtues, zona e skanimit, koha e skanimit
dhe përcjellshmëria termike e mostrës. Temperatura e sipërfaqes së mostrës varet edhe
nga shkalla e zmadhimit të përdorur (Holmes et al., 2000).
Për optimizimin e rezolucionit këshillohet një komporomis për zgjedhjen e
parametrave të SEM në varësi të kushteve të mostrës që analizohet (Duncumb dhe
Shields,1966).
Për analizat e grimcave aerosole me SEM/EDX në shumë studime janë përdorur
tensione përshpejtues jo shumë të lartë, nga 15 deri në 30kV, distanca pune (WDworking distance) nga 10 deri në 25mm, zmadhime nga 100 deri në 50 000, diametër të
tufës së elektroneve të rendit disa nm dhe rrymë të sondës të rendit disa μA apo disa nA,
në varësi nga zgjedhja e parametrave të tjerë (EPA Guidelines, 2002).

4.1.5.4 Kryerja e analizave SEM/EDX
Aparatet e përdorura për mostrim sigurojnë një shpërndarje të njëtrajtshme të
grimcave në filtër. Fillimisht nga çdo filtër pritet një pjesë (5 x 5 mm) e cila vendoset mbi
një shtresë të hollë karboni mbi mbajtëset prej alumini të SEM. Filtrat futen në aparatin e
veshjes së mostrave për rreth 90s duke siguruar një veshje prej karboni deri në 20nm të
trashë dhe pastaj mostrat e veshura me karbon futen në dhomën e vakuumit të lartë në
mikroskop. Kushtet e punës janë zgjedhur të tilla: tensioni përshpejtues 20kV, rryma e
sondës 60-70 μA, distanca e punës 21mm dhe koha e akumulimit rreth 100s. Ekzaminimi
manual i grimcave në mikroskop është kryer me zmadhime deri në 15 000 dhe janë
ruajtur imazhet e elektroneve sekondare (SE). Spektrat e rrezeve X përftohen duke
drejtuar tufën në qendër të grimcave dhe me një interval energjie 0-20keV, intensitet
numërimi 5-89 cps (cps - counts per second, numërime për sekondë) dhe një kohë të
përafërt matjeje prej 100s. Aglomeratet me përbërje të ndryshme kimike, megjithëse
prezente në mostrat e shqyrtuara në një numër të vogël, janë analizuar në pjesë të
ndryshme të tyre. Analizat kimike janë realizuar kryesisht për elementët: C, Ca, Al, Si,
Cl, Na, K, P, S, Mg, Fe, Cr, Cd, Mn, Pb, Sr, Cu, Ti, Zn, Ni, Cs dhe Co.
Për marrjen e informacionit sa më përfqësues mbi filtrin janë analizuar për çdo filter
të paktën tre fusha (128x96µm2). Çdo grimcë brenda secilës fushë analizohet duke
përdorur zmadhime të ndryshme dhe imazhet e grimcave dhe spektrat respektive ruhen
për përpunime të mëtejshme. Për të dhëna statistikisht të pranueshme janë analizuar rreth
80-150 grimca për çdo filtër për morfologjinë dhe përbërjen kimike të tyre, në përputhje
me standardet EPA (EPA Guidelines, 2002). Filtrat e grumbulluar nga mostrimi më
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pompën 3l/min janë analizuar për tre fusha të ndryshme me sipërfaqe 128 x 96 µm2. Për
çdo fushë janë analizuar 80-140 grimca dhe rezultatet janë mesatarizuar. Gjatë përdorimit
të aparatit EDM pompa e të cilit ka shpejtësi thithjeje 1.2l/min janë analizuar 4 fusha të
ndryshme me sipërfaqe 128x96µm2 dhe për çdo fushë janë analizuar 30-65 grimca.

4.1.6 Përpunimi i imazheve të grimcave individuale
Për çdo filter janë ruajtur disa imazhe me zmadhime të ndryshme. Analizat
dimensionale dhe morfologjike janë realizuar nëpërmjet përpunimit të imazheve duke
përdorur softuerin ImageJ (Abramoff et al., 2004). Për identifikimin e grimcave
individuale imazhet përpunohen duke realizuar ndarjen nga backgroundi. Softueri
përpunon mikrografitë dixhitale të përftuara nga SEM me nivele të ndryshmë të grisë.
Gjatë përftimit të imazheve shkaktohen zhurma që janë ndryshime të rastit në
përmbajtjen e pikselave. Për reduktimin e zhurmave imazhi kalon fillimisht në procesin e
filtrimit. Filtrimi “median filtering” zëvendëson çdo piksel me mesataren e pikselave
fqinjë. Procesi i njohur si thresholding është më i rëndësishmi në përpunimin e imazhit.
Pas këtij procesi përftohet imazhi binar ku të gjitha pikselat e objektit kanë vetëm një
nivel të grisë, “i zi” dhe të gjithë pikselat e backgroundit kanë një tjetër nivel, “i bardhë”.
Kur procesi thresholding realizohet manualisht për shkak të gabimeve dhe subjektivitetit
mund të shkaktohen shmangie të konsiderueshme. Për shmangien e këtyre gabimeve
është vendosur një threshold konstant prej 100 (gri e errët) për të gjitha fushat që
analizohen (Olson, 2011). Përpara se të fillojë procesi i matjes së përmasave të grimcave
vendoset konstantja e kalibrimit e shprehur në piksel/µm. Kjo konstante vendoset në bazë
të korrespondencës së shkallës së imazhit në µm të përftuar në SEM me përmasën
gjatësore të llogaritur në piksela. Filtrat polikarbonat janë më të thjeshtë për tu përpunuar
për shkak të kontrastit të lartë. Por duke treguar kujdesin e duhur gjatë procesit threshold
edhe për filtrat e tjerë është i mundur procesi i analizave të grimcave. Grimcat me
diametër më të vogël se 0.5µm janë të vështira për tu ndarë nga backgroundi nëpërmjet
softuerit. Prandaj në studimin tonë kemi vendosur si vlerën më të vogël përmasën 0.5µm.
Papërcaktueshmëritë në intervalin 0.5-1µm janë më të larta, kryesisht për grimcat
karbonike.
Në figurën 2 është paraqitur procesi i përpunimit të imazheve SEM të grimcave
aerosole të mbledhura në një filtër PC (Figura 4.9a) dhe një filtër PTFE (Figura 4.9b).
Pas parametrizimit të kujdeshëm softueri në mënyrë automatike gjeneron të dhënat
primare të grimcave që përfshijnë: sipërfaqen (S), perimetrin (p), përmasat minimale dhe
maksimale (xmin dhe xmax), diametri Ferret (dF). Parametrat e rrjedhur nga ato primarë
janë raporti i aspektit (AR) dhe cirkulariteti (C).

42

(a)

(b)
Figura 4.9. Procesi i përpunimit të imazheve SEM të grimcave aerosole të mbledhura në (a) një
filtër polikarbonat PC dhe (b) një filtër teflon PTFE.
4.2 Ndotësit e gaztë në atmosferën urbane
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4.2.1 Zona dhe periudha e matjeve
Përqendrimet mesatare të O3 dhe NO2 janë matur duke përdorur tubat e difuzonit. Për
studimin e shpërndarjes hapësinore të përqendrimeve të NO2 dhe O3, në total janë
zgjedhur 30 pika matjeje në zonën e Rrugës së Kavajës.
Rruga e Kavajës është një nga rrugët kryesore të pjesës perëndimore të qytetit të Tiranës.
Intensiteti i trafikut ditor gjatë një dite normale pune, për të dy drejtimet (hyrje dhe dalje
nga qendra e Tiranës) arrin deri në 13 170 makina. Përqindja e makinave private është
rreth 77% (Projekti JICA, tetor 2011).
Mjedisi rrethues karakterizohet nga pallate banimi përgjithësisht 4-5 katëshe. Aksi i

(a)

(b)

Figura 4.10. a) Vendndodhja e stacioneve të monitorimit. b) Gjeometria e rrugës dhe
paraqitja e pikave të matjeve në drejtimin pingul me aksin e rrugës.
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rrugës është në drejtimin 255⁰(W-SW drejt E-NE). Rruga në të dy anët e saj është me
palate duke formuar një raport lartësi/gjerësi prej 0.3< H / W <0.7 (është afërsisht 24m e
gjerë dhe me lartësi mesatare të ndërtesave 15m) me një kryqëzim kryesor dhe disa
rrugëdalje të brendshme.
Pikat e matjeve janë zgjdhur si vijon: Stacionet 1-5 përgjatë aksit të rrugës në
distanact 440m, 1170m, 1600m dhe 2100m nga stacioni 1. Në pozicione simetrike pingul
me aksin e saj në distancat -10m, -30m dhe -60 m nga ana jugore e rrugës dhe në
distancat +10m, +30m dhe +60 m në anën veriore të saj. Pozicioni i rrugës dhe
gjeometria e konfigurimit të pikave të matjeve janë paraitur në figurën 4.9a dhe 4.9b.
Tubat pasivë janë ekspozuar për një periudhë dy javore, nga 20 shkurt 2013 deri në
04 mars 2013. Kjo periudhë e dimrit ka qenë relativisht e thatë dhe shpejtësia e erës jo e
lartë që do të mund të shkaktonte difuzionin turbulent dhe gabime të konsiderueshme.
Tubat difuzive janë lidhur me mbajtëse në distancën 3m nga nga toka dhe larg çdo
pengese të qarkullimit të ajrit.

4.2.2 Ndërtimi i tubave pasivë
Tubat quhen pasivë për shkak se janë pajisje që nuk kanë nevojë për pompimin e ajrit.
Në vend të pompimit, ajri kontrollohet nga procese fizike, si difuzioni. Tubat pasivë
gjenden në treg apo prodhohen në laboratorë për disa lloje ndotësish të gaztë, si NO2,O3,
SO2,CO dhe BNZ, por më shpesh përdoren për NO2 dhe benzenin.
Tubat pasivë janë të thjeshtë në strukturë. Këta tuba janë pothuajse në përmasat e një
lapsi dhe prej materiali transparent, Skematikisht, struktura e një tubi pasiv paraqitet në
figurën 4.10. Tubat kanë një gjatësi prej 71mm dhe diametër të brendshëm prej 11mm
(Atkins at al, 1986).
Në fundin e mbyllur ata përmbajnë dy
mbrojtëse metalike, brenda të cilave qëndron
filtri për grumbullimin e ndotësit (substrati).
Tubi është i hapur ndaj atmosferës në skajin
tjetër, skaj i cili qëndron poshtë për të mos
lejuar që shirat apo pluhurat të futen brenda
tubit. Mënyra e vendosjes së tubave pasivë
tregohet në figurën 1. Tubat që përdoren
brenda një programi rekomandohen të
vendosen në të njëjtën lartësi, lartësinë e
njeriut, por për t’i ruajtur nga dëmtimet shpesh
vendosen në lartësinë 2-4m. Pas ekspozimit
(nga disa ditë në disa javë) ndotësit nxirren nga
filtrat me metoda kimike, për t’u analizuar më
tej me teknika të ndryshme si kolorimetria,
spektrofotometria, jon-kromatografia etj. Koha
optimale e ekspozimit rekomandohet 10-14
ditë.
Figura 4.11. Paraqitje skematike e
strukturës së një tubi pasiv.
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4.2.3 Parimi i tubave pasivë
Parimi i tubave pasivë qëndron në origjinën fizike të difuzionit dhe është i trajtuar
gjerësisht në literaturë. Tubat difuzivë janë pajisje të afta për marrjen e mostrave të
gazeve nga atmosfera në një shkallë të kontrolluar nga difuzioni molekular, pa kërkuar
lëvizjen aktive të masave të ajrit brenda pajisjes.
Në tubat pasivë, ekzistenca e një gradienti të përqendrimit shkakton procesin e
transportit të lëndës nga një vend ku përqendrimi është më i madh (skaji i hapur i tubit)
në një vend ku përqendrimi është më i vogël (fundi i mbyllur i tubit). Sasia e masës që
difuzon lidhet me gradientin e përqendrimit nëpërmjet ligjit të Fick-ut:

J   D12   C

(4.1)

ku :
J- është fluksi, madhësia e të cilit paraqet masën që transportohet në njësinë e
sipërfaqes, në njësinë e kohës, në drejtim të zvogëlimit të përqendrimit.
D12- është koeficienti i difuzionit të lëndës 1 në lëndën 2 (rasti konkret gazeve në
ajër).
Molekulat e gazit difuzojnë nëpërmjet molekulave të ajrit në drejtim të zvogëlimit të
gradientit dhe absorbohen në substrat. Shkalla e difuzionit varet vetëm nga koeficienti
pothuaj konstant i difuzionit të gazit, meqenëse tubi i gjatë dhe i hollë parandalon
transportin turbulent mbi substrat. Por, era me shpejtësi të madhe mund të shkaktojë
transport turbulent duke çuar në një gabim të konsiderueshëm. Gjatë kohës t të
ekspozimit një sasi Q në mol e gazit grumbullohet në substrat, e cila jepet nga:

Q   D12 St  Ca  C0  / z

(4.2)

ku:
Q-sasia në mol e absorbuar e ndotësit
D12 - është koeficienti i difuzionit të gazit 1 (ndotësi) në gazin 2 (ajri),
S- është sipërfaqja e prerjes tërthore të tubit
Ca dhe C0 janë përkatësisht përqëndrimi i ndotësve në ambient (në skajin e hapur të
tubit) dhe përqendrimi në substrat. C0 te fundi i mbyllur i tubit merret zero.
z- gjatësia e tubit ose rruga e difuzimit
Prandaj, sasia Q e ndotësit të absorbuar në substrat është proporcionale me përqendrimin
mesatar të ndotësit në skajin e hapur të tubit gjatë kohës së ekspozimit.
Me difuzionin lindin të njëjtat probleme si dhe për metodat e mostrimeve të tjera –
sidomos lineariteti, specifikimi dhe efektet e shpejtësisë së erës, temperaturës dhe
lagështisë. Gjithashtu, disa absorbues, të tillë si triethanolamine (TEA), absorbojnë më
shumë se një ndotës. Por kjo nuk përbën problem kur metoda e dedektimit është specifike
për gazin që na intereson.
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KAPITULLI 5
REZULTATE DHE DISKUTIME

5.1 Kushtet meteorologjike
Gjatë periudhave të matjeve, për të dy qytetet Tiranë dhe Vlorë, janë siguruar të
dhëna të vazhdueshme (çdo 10min) të parametrave meteorologjikë të shpejtësisë dhe
drejtimit të erës, temperaturës, lagështisë relative, presionit dhe rrezatimit diellor nga
stacioni meteorologjik Meteoalb. Stacionet meteorologjike ndodhen në Tiranë (41º 33’
23.60” N dhe 19º 81’ 62.70” E dhe lartësi 114m) dhe në Vlorë ( 40º 28’ 28.11” N dhe 19º
29’ 35.51” E dhe lartësi 36m), të paraqitura në hartat e matjeve në figurën 4.1. Stacioni
meteorologjik ndodhet rreth 300 m larg pikave të marrjes së mostrave në Tiranë. Në
qytetin e Vlorës ndodhet pranë qendrës së qytetit, mbi godinën e Bashkisë, dhe
përfaqëson më mirë kushtet meteorologjike të zonave të brendshme të qytetit.
Në figurën 5.1 është paraqitur trëndafili i erës, përkatësisht për Tiranën dhe Vlorën,
për të gjitha periudhat e matjeve.

16-20 janar 2014 Tiranë

20-25 janar 2014 Tiranë
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25-29 gusht 2014, Tiranë

1-5 shtator 2014, Tiranë

21-25 korrik 2014, Vlorë

2-6 gusht 2014, Vlorë

9-17 gusht 2014, Vlorë

7-10 nentor 2014, Vlorë

11-15 nentor 2014, Vlorë

23-29 nentor 2014, Vlorë
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5-9dhjetor 2014, Vlorë

18-21 dhjetor 2014, Vlorë

24-28 dhjetor 2014, Vlorë

12-18 janar 2015, Vlorë

Figura 5.1. Trëndafili i erës për periudhat e grumbullimit të mostrave.

Gjatë sezonit të dimrit në Tiranë mbizotërojnë kushte të qeta (shpejtësi mesatare e
erës 0.8m/s, më e vogël se 1m/s), ndërsa në verë shpejtësia mesatare e erës është pak më
e madhe dhe varion nga 1-1.47 m/s. Për shkak të pozicionit gjeografik, kushteve
klimatike dhe prezencës së shumë ndërtesave të larta, kushtet e dispersionit për Tiranën
janë më pak të favorshme se për Vlorën. Në Vlorë, gjatë periudhave të matjeve në të dy
sezonet, shpejtësia mesatare ditore e erës varion nga 2-4m/s. Shpejtësia mesatare e erës
në verë ka qenë 2.2m/s dhe në dimër 2.6m/s.
Për qytetin e Tiranës mbizotërojnë erërat jugperëndimore, ndërsa në Vlorë
mbizotërojnë erërat verilindore, në të dy sezonet verë dhe dimër. Në përgjithësi në zona
të hapura drejtimet e erës ndryshojnë më shumë. Në zonat urbane, prania e ndërtesave e
bën më të zbutur drejtimin e erës. Shpejtësia dhe drejtimi i erës shkaktojnë formimin e
shtjellave në rrugët e zonave urbane me pallate në të dy anët duke mundësuar
riqarkullimin e pluhurave të rrugës. Në qytetin e Tiranës drejtimi i erës gjatë ditës ka
variacione të lehta dhe mbetet përgjithësisht jugperëndimore. Ndërsa në Vlorë ka një
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karakteristikë tipike për vendet bregdetare: gjatë ditës mbizotërojnë erërat perëndimore
ndërsa gjatë natës erërat verilindore.
Lagështia relative mesatare është rreth 60% në verë dhe 80% në dimër për Tiranën
dhe rreth 70% në verë dhe 80% në dimër për Vlorën. Për periudhat e marrjes së mostrave
temperaturat mesatare ndryshojnë nga 6 ºC në dimër në 25 ºC në verë për Tiranën dhe nga
11 ºC në dimër në 27 ºC në verë për Vlorën.
Gjatë peridhës së monitorimit të ndotësve të gaztë në rrugën e Kavajës kushtet
meteorologjike kanë qenë të qeta. Lagështia relative mesatare gjatë periudhës së
monitorimit ka qenë 70.74%. Gjatë kësaj periudhe dy javore erërat mbizotëruese fryjnë
nga jugperëndimi në drejtim të verilindjes, mbi 52% të kohës. Përqindjet e kushteve të
qeta (shpejtësi e erës <1m/s) dhe shpejtësi e erës e vogël (<2m/s) kanë qenë respektivisht
53% dhe 35%.

(a)

(b)

Figura 5.2. (a) Trëndafili i erës gjatë periudhës së monitorimit 20 shkurt- 04 mars 2013, (b)
drejtimi i erërave mbizotëruese në lidhje me drejtimin e aksit të rrugës.

Trëndafili i erës në figurën 5.2 tregon se gjatë periudhës së monitorimit drejtimi i erërave
mbizotëruese jugperëndimore formojnë një kënd rreth 30⁰ me aksin e rrugës.

5.2 Trajektoret e masave ajrore
Për të analizuar burimet dhe transportin e grimcave aerosole deri në zonat e marrjes
së mostrave janë ndërtuar trajektoret e masave ajrore për të gjithë periudhën e mostrimit.
Trajektoret izobarike janë njehsuar duke përdorur modelin Hybrid Single-Particle
Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) dhe të dhënat meteorologjike nga website i
NOAA Air Resources Lab. Metoda e njehsimit të modelit NOAA HYSPLIT është një
hibridizim i metodave Lagranzhiane dhe Euleriane (Draxler et al., 2003). Përshkrimi i
modelit dhe baza e të dhënave që janë përdorur gjenden në website
(http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html). Gabimet në njehsimin e trajektoreve
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HYSLIPT janë nga 15% deri në 30% të distancës së përshkuar duke u rritur
papërcaktueshmëria me rritjen e distancës (Stohl, 1998).
Trajektoret, përgjithësisht 5 ditore, janë njehsuar për lartësitë 500 m, 1000m
dhe1500m mbi nivelin e detit. Në figurën 5.3 janë paraqitur trajektoret e masave ajrore që
mbarojnë në kohën e ndërrimit të filtrave (06 dhe 08 UTC) për të gjitha periudhat e
monitorimit në Tiranë dhe Vlorë.
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Figura 5.3 Trajektoret e masave ajrore që i përkasin çdo periudhe matjeje në Tiranë dhe në
Vlorë, të njehsuara për lartësitë 500m, 1000m dhe 1500m.
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Rezulatet tregojnë prezencën e trajetoreve të gjata, të mesme dhe të shkurtra. Tëgjitha
trajektoret mund të ndahen në disa grupe: a) kontinentale, ku trajektoret e ajrit fillojnë
nga pjesë të brendshme të kontinentit, kryesisht rajonit Kroaci, Serbi, Greqi, Kosovë dhe
Maqedoni; b) detare, që fillojnë nga deti Mesdhe dhe deti Adriatik; c) kontinetale detare,
që fillojnë nga Italia apo pjesa perëndimore e kontinentit dhe përshkojnë Adriatikun; d) të
Saharasë, që fillojnë nga Saharaja, Mesdheu Lindor dhe ai Qendror; e) bregdetare
kontinetale, që përshkojnë bregdetin Adriatik kryesisht nga Kroacia dhe Mali i Zi dhe f)
lokale të shkurtra që vijnë nga zona të ndryshme brenda vendit.
Rezulatet tregojnë mbizotërimin e trajektoreve që mbërrijnë në zonat e marrjes së
mostrave në lartësi më të vogla se 1000m ku përqendrimi i aerosoleve është zakonisht i
lartë. Shumë studime kanë treguar se masat ajrore nga Mesdheu transportojnë aerosole
nga burime të ndryshme kontinentale të pasura me pluhurin e Saharasë (Molinaroli et al,
1993; Papayannis et al., 2005; Querol et al., 2009). Pluhurat e Saharasë mund të
kontaminohen gjatë transportit të masave ajrore nga përzierja me grimcat aerosole
antropogjenike (Guieu et al., 2002). Disa studime kanë treguar se në zonat urbane të
ndikuara nga pluhurat e Saharasë ka një rritje të vdekshmërisë dhe sëmundjeve
kardiovaskulare (Perez et al., 2008b; Middelton et al., 2008).
Gjatë sezonit të dimrit për të dy qytetet, Tiranë dhe Vlorë, mbizotërojnë trajektoret e
gjata që nisin nga Mesdheu dhe Saharaja. Ndërsa gjatë sezonit të verës janë mbizotëruese
masat ajrore kontinentale që vijnë nga rajoni dhe masat ajrore detare kontinentale që
përshkojnë Adriatikun duke ardhur nga Italia apo Kroacia. Kjo tregon se mostrat janë të
ndikuara nga masa ajrore që transportojnë grimca aerosole me natyrë kryesisht
antropogjenike.

5.3 Variacionet e trafikut
Variacionet ditore të trafikut përcaktojnë variacionet e shkarkimeve direkte të lëndës
së grimcuar në atmosferë nga automjetet dhe pluhurat e induktuara prej tyre. Variacionet
24 orëshe mund të ndryshojnë sipas ditëve specifike të javës si dhe në rrugë të ndryshme,
por nuk ndryshojnë shumë për një rrugë të caktuar. Zakonisht trafiku varet nga rutina e
përditshme e banorëve. Në këtë studim kemi realizuar një monitorim të trafikut në
bulevardin kryesor të qytetit të Vlorës në dy javët e para të qershorit 2014. Në figurën 5.4
dhe 5.5 janë paraqitur variacionet ditore të trafikut përkatësisht gjatë ditëve të javës dhe
në fundjavë, të monitoruara nga ora 6:00 – 22:00. Kontributin kryesor në fluksin e
trafikut e japin makinat private relativisht të vjetra dhe që përdorin kryesisht si lëndë
djegëse naftën. Variacionet e trafikut nuk janë shumë të ndryshme në ditët e javës dhe në
fundjavë. Ka një rritje të numrit të automjeteve më të ndjeshme në fundjavë dhe në orët e
mbrëmjes. Variacionet ditore të trafikut janë me disa kulme. Piku i parë është në orët e
para të mëngjesit ku zakonisht njerëzit nxitojnë për në punë. Ka dy pike të tjera më të
larta se në orët e para të mëngjesit në orën 10 dhe 12 që pasqyrojnë përdorimin e
automjeteve për lëvizje drejt bregdetit, institucioneve si dogana, porti detar, universiteti,
bankat, agjensitë turistike dhe qendrave tregtare. Në mesditë fluksi bie dhe arrin pikun
maksimal në mbrëmje kryesisht për shkak të lëvizjeve drejt bregdetit. Me përjashtim të
muajve korrik dhe gusht ku ka një rritje të fluksit të trafikut, gjatë muajve të tjerë të vitit
ka një fluks pothuaj konstant që varet nga rutina e qytetit.
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Figura 5.4. Variacionet ditore të trafikut gjatë një dite normale pune, Bul. I. Qemali, Vlorë.
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Figura 5.5. Variacionet ditore të trafikut në fundjavë, Bul. I. Qemali, Vlorë.

Për qytetin e Tiranës kemi siguruar nga Bashkia të dhënat e trafikut për rrugën e Kavajës
(Figura 5.6) të realizuara nga projekti Japan International Cooperation Agency (JICA)
2011.
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Figura 5.6. Variacionet ditore të trafikut gjatë një dite normale pune në rrugën e Kavajës, Tiranë
(Projekti JICA 2011).

Nga të dhënat vihet re se piku i parë i trafikut është në orën 07:00-08:00, i cili lidhet me
përdorimin e makinave private kur zakonisht njerëzit nxitojnë për në punë. Dy piket e
tjera janë në orën 11:00 dhe 14:00 dhe ka një fluks në rënie gjatë orëve të tjera të ditës.
Faktorët e shkarkimeve në atmosferë varen nga tipi i automjeteve, shpejtësia, cilësia e
karburanteve dhe kushtet e rrugës. Për shkak se mbizotërojnë makinat e vjetra me naftë
dhe që nuk përdorin sistemet e filtrimit, cilësisë jo të mirë e karburanteve, kushteve të
rënduara të rugëve të mbuluara nga pluhurat, tejkalimeve të shpejtësisë limit brenda
qytetit, si rrjedhojë faktorët e shkarkimeve mund të jenë shumë të lartë. Studime të
mëtejshme për njehsimin e faktorëve të shkarkimit do të ndihmojnë në njohjen më të
plotë të efektit të trafikut në emetimin e grimcave aerosole në atmosferë.

5.4 Matjet gravimetrike të përqëndrimit të grimcave aerosole
Përqendrimet masore të lëndës së grimcuar PM janë vlerësuar nga matjet gravimetrike të
filtrave të ekspozuar.
Një përmbledhje e përqendrimeve masore të lëndës së grimcuar së bashku me të dhënat
meteorologjike për çdo ditë të marrjes së mostrave është paraqitur në tabelën 5.1.
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T1

T2

Z1

T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T211
T212
T213
T214
T215
T216
T227
T221
T222
T223
T224
T225
T226
T227
Z111
Z112
Z113
Z114
Z115
Z116
Z117
Z121
Z122
Z123
Z124
Z125
Z126
Z127
Z211
Z212

Z2

Z213
Z221
Z222

TSP, µg m-3

Periudha

Etiketimi
i
mostrave për
SEM

Zona

Tabela 5.1. Përqendrimet masore të lëndës së grimcuar dhe të dhënat meteorologjike për çdo ditë
të marrjes së mostrave.

Kushtet meteorologjike

22-23/02/2013
25-26/ 02/2013
26-27/02/2013
27-28/02/2013
28/02-01/03/2013
01-02/03/2013
04-05/03/2013
16-17/01/2014
17-18/01/2014
19-20/01/2014
20-21/01/2014
22-23/01/2014
23-24/01/2014
24-25/01/2014
25-26/08/2014
26-27/08/2014
27-28/08/2014
28-29/08/2014
01-02/09/2014
02-03/09/2014
03-04/09/2014
09-10/08/2014
10-11/08/2014
11-12/08/2014
12-13/08/2014
13-14/08/2014
14-15/08/2014
15-16/08/2014
23-24/11/2014
28-29/11/2014
09-10/12/2014
19-20/12/2014
24-25/12/2014
25-26/12/2014
26-27/12/2014

48.11 ± 4
50.19 ± 3
33.98 ± 2
34.81 ± 3
47.49 ± 4
69.61 ± 5
87.66 ± 6
64.17 ± 4
75.35 ± 6
81.68 ± 8
98.46 ± 7
72.63 ± 5
56.42 ± 4
61.39 ± 4
55.81 ± 3
78.23 ± 6
63.12 ± 4
85.37 ± 7
76.42 ± 6
91.14 ± 7
68.63 ± 4
113.11 ± 8
98.06 ± 6
75.46 ± 4
84.19 ± 5
98.45 ± 6
128.14 ± 8
112.43 ± 8
136.17 ± 7
94.43 ± 5
122.31 ± 7
89.62 ± 5
118.34 ± 7
109.75 ± 6

1.05
1.05
0.70
0.81
0.73
0.80
0.91
0.41
0.5
1.2
1.36
0.83
0.72
0.61
1.32
1.12
1.13
1.2
1.47
1.04
1.0
2.44
2.64
2.05
1.89
2.2
2.1
2
2.9
2.64
2.8
2.57
2.78
2.31

11.79
8.83
9.30
9.04
9.34
10.24
10.35
11.4
11.6
9.1
6.3
6
10.3
10.6
21.4
24.7
31.9
27
25.07
20.38
20.24
26
25.53
27.9
29.6
30.1
30.6
26.7
11.2
12.8
9.9
10.62
9.93
10.3

Lagështia
relative,
%
71.35
84.12
80.19
82.54
70.84
70.11
59.12
85
75
66
83
89
84
84
56
52
49
54
65
86
85
79
86
71
53
49
52
74
84
64
82
84
85
86

64.21 ± 5

2.01

7.70

87

21-22/07/2014

79.33 ± 4

2.57

27.7
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22-23/07/2014
24-25/07/2014

86.62 ± 5

2.37

24.9

76

63.16 ± 3

2.17

24.82

83

07-08/11/2014
08-09/11/2014

75.19 ± 5
89.24 ± 4

3.45
2.23

18.53
16.32

73
82
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Shpejtësia e
erës (m s-1)

Temperatura,
ºC

Z223

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z311
Z312
Z313
Z321
Z322
Z423
Z41
Z42
Z43
Z51
Z52
Z53
Z61
Z62
Z63
Z64
Z65
Z66
Z71
Z72
Z73

09-10/11/2014

112.43 ± 7

2.32

16.6

81

02-03/08/2014

56.12 ± 3

2.34

25.36

84

03-04/08/2014
04-05/08/2014
05-06/12/2014
06-07/12/2014
07-08/12/2014
10-11/09/2014
11-12/09/2014
12-13/09/2014
10-11/11/2014
11-12/11/2014
14-15/11/2014
12-13/01/2015
13-14/01/2015
14-15/01/2015
15-16/01/2015
16-17/01/2015
17/18/01/2015
11-13/02/2015
14-16/02/2015
17-19/02/2015

44.68 ± 3
35.83 ± 2
58.661 ± 4
49.25 ± 3
64.28 ± 5
31.12 ± 2
41.37 ± 4
37.29 ± 4
66.35 ± 3
78.24 ± 4
92.32 ± 4
63.23 ± 3
83.47 ± 5
86.54 ± 4
72.34 ± 3
67.18 ± 4
91.61 ± 4
41.45 ± 2
38.78 ± 4
49.19 ± 3

1.80
2.63
2.65
2.08
2.80
2.46
2.23
2.11
2.11
2.35
2.45
3.81
2.56
2.36
3.15
2.69
1.89

27.31
26.46
15.04
14.33
11.30
23.51
22.34
26.4
16.86
19.97
15.12
6.92
7.37
8.82
8.63
10.65
16.06

69
81
90
85
90
81
75
66
84
69
89
55
66
77
81
70
63

Papërcaktueshmëritë në njehsimet e përqendrimeve masore të lëndës së grimcuar janë
intrevalin 4-9%. Përqendrimet masore 24 orëshe ndryshojnë nga 33.98 μg m-3 deri në
98.46 μg m-3 për Tiranën dhe nga 31.45 deri në 136.17 μg m-3 për Vlorën. Nivelet masore
të lëndës së grimcuar në zonën rurale dhe kodrinore në Vlorë janë më të ulëta se në zonat
urbane dhe nënurbane.
Prezenca e grimcave aerosole në atmosferë ndikohet nga ndërthurja e disa faktorëve
që japin kontribut në përqëndrimin total si: variacionet sezonale të shkarkimeve të PM
nga burime të ndryshme, kushtet meteorologjike që ndikojnë intensitetin e difuzionit
turbulent dhe masat ajrore të llojeve të ndryshme që transportojnë grimca aerosole nga
zona të ndryshme.
Ndërsa variacionet e niveleve masore 24 orëshe në ditë të ndryshme për të njëjtat
zona janë më të ndjeshme, për zonat urbane të të dy qyteteve rezultatet tregojnë se
përqendrimet mesatare nuk kanë dallime sezonale të ndjeshme. Në mungesë të
shkarkimeve industriale dhe një përdorimi masiv të lëndës djegëse për ngrohje, kjo
pavarësi sezonale sugjeron se burimet kryesore të PM në atmosferën urbane të dy
qyteteve janë shkarkimet nga trafiku dhe pluhuri i rrugës i induktuar nga trafiku ose i
ringritur nga erërat.
Për Tiranën gjatë sezonit të dimrit mbizotërojnë kushte meteorologjike të qeta
(shpejtësi e erës më e vogël se 2m/s), temperaturë e ulët dhe qëndrueshmëri e masave
ajrore, një situatë meteorologjike tipike për përqendrime të larta të ndotjeve (Kukkonen et
al., 2005). Krahasuar me vlerat në qendër, vlerat e PM tek FSHN-ja janë më të larta për
shkak se godina FSHN ndodhet pranë kryqëzimit të një prej rrugëve me trafik mjaft të
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lartë edhe prani të automjeteve më të rënda. Ndërsa gjatë sezonit të verës ka një rritje të
fraksionit koarse të grimcave të dherave.
Rezultatet tregojnë përqendrime më të larta në zonat urbane të monitoruara në qytetin
e Vlorës krahasuar me Tiranën. Përqendrimet më të larta gjatë verës në qytetin e Vlorës
janë të pritshme për shkak se ka një shtim të trafikut për shkak të sezonit turistik. Grimcat
kanë origjinë kryesisht prej shkarkimeve direkte të trafikut të automjeteve dhe pluhurit të
rrugës të induktuar nga ky trafik si dhe prezenca e grimcave të kripës së detit në
atmosferë. Përqendrimet më të larta të grimcave aerosole nga sa priten në dimër vijnë për
shkak të prishjeve të ndërtimeve, rikonstruksioneve dhe infrastukturës rrugore tërësisht të
pamirëmbajtur. Analizimi i përmbajtjes së filtrave sipas ditëve specifike jep mundësi për
identifikimin e burimeve të mundshme të grimcave aerosole në zonat e studimit.

5.5 Përqendrimet e grimcave aerosole të matura me aparatin optik EDM 107

5.5.1 Përqendrimet masore
Vlerat mesatare 24 orëshe të përqendrimeve masore të PM1, PM2.5 dhe PM10 janë
njehsuar nga të dhënat e matura me aparatin optik EDM. Rezultatet e matjeve për
peridhën e studimit nëntor- dhjetor 2014 në zonat urbane Z1, Z2, Z5 dhe nënurbane Z3,
janë paraqitur në figurën 5.7. Pikat ku jnë marrë mostrat në tre zonat urbane ndodhen në
anë të rrugës, ndërsa në pika e zonës nënurbane ndodhet e rrethuar nga banesa private dhe
pranë pyllit. Vlerat mesatare ditore të PM pothuajse në të gjitha zonat urbane ku janë
bërë matjet tejkalojnë vlerën 50 μg m-3, duke treguar një nivel të lartë ndotjeje të
grimcave PM në atmosferë. Përqendrimet masore të grimcave fine PM1 dhe PM2.5 në tre
zonat urbane dhe në zonën nënurbane nuk janë shumë të ndryshme. Kjo jo vetëm për
shkak se grimcat fine transportohen në distanca më të gjata por edhe se pranë zonës
nënurbane ku janë marrë mostrat ndodhet vendi i djegies së mbeturinave të qyetit që
megjithë reduktimin vazhdon të bëhet akoma i hapur. Fraksioni koarse ka variacione
hapësinore dhe kohore më të ndjeshme.
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Figura 5.7. Përqendrimet masore të PM10, PM 2.5 dhe PM1 të matura me apartin EDM 107.

Përqendrimet masore të matura duke peshuar filtrat para dhe pas ekspozimit janë
krahasuar me përqendrimet e matura nga aparati EDM. Vihet re se ka një korrelacion të
lartë (r2=0.96) ndërmjet tyre. Në figurën 5.8 është paraqitur grafikisht korrelacioni
ndërmjet këtyre përqendrimeve.
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Figura 5.8. Korrelacioni ndërmjet përqendrimeve masore PM gravimetrike dhe përqendrimeve
PM10 të matura me EDM.

Vlerat e PM totale gravimetrike janë më të larta me rreth 30% nga ato të matura me
aparatin EDM. Kjo është e kuptueshme pasi përqendrimet e matura nga peshimi i filtrave
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përfshin të gjitha grimcat, ndërsa PM10 të matura nga EDM përfshijnë grimcat në
intervalin nga 0.25-10µm.
Cikli ditor i bazuar mbi mesatarizimin e përqendrimeve orare për periudhën e
studimit nëntor-dhjetor 2014 për zonat urbane është paraqitur në figurën 5.9. Pikat ku
janë bërë matjet janë në anë të rrugës prandaj pritet të jenë të ndikuara nga trafiku.
Nivelet e PM janë më të larta në mëngjes dhe rriten përsëri në orët e vona të pasdites dhe
në mbrëmje. Duke krahasuar variacionet orare të trafikut dhe variacionet e PM vihet re
lehtësisht një korrelacion i fortë ndërmjet tyre. Gjithashtu, vihet re se variacionet e PM102.5 janë të korreluara me variacionet e PM2.5 me pak ndryshime. PM2.5 arrin pikun e parë
rreth orës 9 ku edhe trafiku arrin pikun e mëngjesit ndërsa PM10-2.5 rreth një orë më vonë,
orës 10. Kjo vonesë është e kuptueshme pasi rritja e fraksionit PM10-2.5 bëhet me
kontributin e rritjes së PM2.5 dhe pluhurit të rrugës të ringritur nga fluksi i makinave që
nxitojnë orët e para të mëngjesit, rritjes së shpejtësisë së erës dhe uljes së lagështisë
relative.
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Figura 5.9. Cikli ditor i përqendrimeve masore të modës koarse PM10-PM2.5 dhe grimcave më
të imëta PM2.5 dhe PM1 në zonat urbane.

Variacionet orare të PM në zonën nënurbane janë të ndryshme nga ato të zonës
urbane. Pika ku janë bërë matjet ndodhet e rrethuar nga shtëpi banimi dhe pemë të larta.
Nivelet masore të fraksionit koarse PM10-2.5 janë më të ulëta gjatë ditës dhe me një rritje
në orët e mbasdites. Fraksioni koarse pëgjithësisht është nën ndikimin e burimeve lokale
si dhe shpejtësisë dhe drejtimit të erës. Vihet re se ka vlera pothuaj të përafërta të
grimcave fine gjatë gjithë ditës me vlera në rrritje gjatë orëve të mbrëmjes dhe natës. Kjo
rrritje mund të krijohet për shkak të afërsisë së zonës me vendin e djegies së mbeturinave,
si edhe transportit të grimcave fine nga qendra e qytetit nëpërmjet erërave perëndimore.
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Figura 5.10. Cikli ditor i përqendrimeve masore të PM10, PM2.5 dhe PM1 në zonën nënurbane
Z3.

5.5.2 Përqendrimet numerike
Në figurën 5.11 dhe 5.12 janë paraqitur përqendrimet numerike (grimca cm-3) për
zonat urbane Z1 dhe Z6 përkatësisht në dhjetor 2014 dhe janar 2015, të mesatarizuara për
24 orë. Përqendrimet numerike janë paraqitur sipas fraksioneve të ndryshme me diametër
ekuivalent optik nga 0.5-30µm. Për zonën e parë Z1 që ndodhet në bulevardin kryesor
përqendrimet numerike variojnë nga 9.55E-05 grimca cm-3 për fraksionin 25-30µm deri
në 7.8 grimca cm-3 për fraksionin 0.5-0.58µm. Për zonën e urbane Z6 matjet janë bërë në
katin e dytë të godinës së spitalit pediatrik. Kjo godinë ndodhet në anë të një rruge ku
trafiku përbëhet jo vetëm nga makinat private por edhe nga furgona dhe kamiona.
Përqendrimet numerike variojnë nga 8.63E-05 grimca cm-3 për fraksionin 25-30µm deri
në 3.1 grimca cm-3 për fraksionin 0.5-0.58µm. Përgjithësisht fraksioni fine është më pak i
ndryshueshëm nga dita në ditë. Në fraksionin e grimcave fine vihen re ndryshime 2 deri
në 4 herë në ditë të ndryshme në të dy zonat urbane.
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Figura 5.11. Përqendrimet numerike në zonën Z1 (Bul. I.Qemali), 24-26 dhjetor 2014.
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Figura 5.12. Përqendrimet numerike në zonën Z6 (spitali pediatrik), 12-17janar 2015.

Kjo mund të shkaktohet nga efekte të ndryshme si kushtet e dispersionit, reshjeve,
ndryshim të fluksit të trafikut gjatë fundjavës apo ditëve të festave dhe aktiviteteve të
tjera antropogjenike.
Në figurën 5.13 janë përqendrimet numerike (grimca/cm3) për zonën rurale, shkurt 2015,
ku përqendrimet masore janë mesatarizuar për 48 orë.
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Figura 5.13. Përqendrimet numerike në zonën Z7 (rurale), 11-13 (Z71), 14-16 (Z72) dhe 17-19
(Z73) shkurt 2015.

Në këtë zonë përqendrimet numerike variojnë nga 8.32E-05 grimca cm-3 për
fraksionin 25-30µm deri në 3.3 grimca cm-3 për fraksionin 0.5-0.58µm. Vihet re se nuk
ka ndryshime të ndjeshme në ditë të ndryshme, gjë që sugjeron se burimet janë pothuaj të
njëjta. Fraksioni i grimcave fine nga 0.5-0.8 µm dhe fraksioni superkoarse mbi 15µm ka
vlera të përafërta me zonën urbane. Ndërsa grimcat me diametër ekuivalent 1-15µm, që
ndikojnë nivelet masore, kanë përqëndrime deri në 10 herë më të vogla.
Në të gjitha zonat fraksioni i grimcave të imëta deri në 2 µm zë pjesën kryesore, rreth
90% të grimcave aerosole totale, të cilat, megjithëse në përqëndrime masore më të vogla
se fraksioni koarse, përbëjnë rrezik më të madh për shëndetin, klimën dhe mjedisin.
Prandaj, studimi i përbërjes kimike, përmasave dhe formës së grimcave jep informacion
të dobishëm për përbërjen e grimcave aerosole në atmosfserë.

5.6 Përcaktimi i parametrave fizike të grimcave aerosole
Duke përdorur informacionin morfologjik mbi përmasat dhe format e grimcave dhe
duke ditur përbërjen kimike të tyre nga spektrat e rrezeve X, bëhet i mundur klasifikimi i
grimcave aerosole sipas grupeve kryesore.
Mikroskopia konsiderohet si një metodë absolute për përcaktimin e përmasave të
grimcave aerosole sepse mundëson vëzhgime dhe matje direkte të grimcave individuale.
Mikroskopi elektronik me skanim zakonisht përdoret për matje të përmasave të grimcave
në intervalin 0.001 deri në 10 μm.
Meqënëse shumica e grimcave janë me formë jo të rregullt, përmasat janë matur në
bazë të sipërfaqes së siluetës së grimcave në imazh, që është diametri i një sfere me të
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njëjtën sipërfaqe si grimca në shqyrtim. Për grimcat me formë jo të rregullt dobia e
analizave mikroskopike qëndron në mundësinë e konvertimit të përmasave që maten në
diametra të tjerë ekuivalente.
Parametrat fizikë të llogaritur nëpërmjet të dhënave të përftuara nga analizimi i
imazheve të grimcave nga softueri ImageJ janë: diametri sipërfaqësor i siluetës së
grimcave (dpA), sfericiteti i Wadellit( ψS), faktori Kuningham i korrigjimit Cc(dps),
faktori i formës aerodinamike (χ) dhe diametri ekuivalent vëllimor (dev). Diametri
vëllimor ekuivalent mund të kombinohet me faktorin dinamik të formës për të vlerësuar
diametrin fizik dhe diametrin aerodinamik të grimcës.
Për të konvertuar përmasën gjeometrike të grimcës në përmasën fizike dhe
aerodinamike, për çdo grimcë individuale duhet të njihen densiteti, diametri ekuivalent
vëllimor, si dhe faktorët e formës gjeometrike dhe aerodinamike të grimcës. Densiteti për
çdo grimcë individuale njehsohet nëpërmjet intensitetit relativ të vijave të emetimit të
rrezeve X për çdo element në spektrin e saj. Për densitetin e grimcave janë përdorur
vlerat e tabelës 2.3 sipas grupeve të ndryshme të grimcave aerosole.
Nga diametri ekuivalent vëllimor i grimcave njehsojmë diametrin e Stoksit dhe më tej
diametrin aerodinamik të tyre, duke përdorur ekuacionet 2.8 dhe 2.14:
  p C c (d ps ) 
d a  d ps 

  0 Cc (d a ) 

d ps

1
 d ev  


faktor

2

1/ 2

Për grimcat jo shumë të imëta: CC  1 
Ky

1

0.195m
d p ( m)
direkt vetëm

mund të njehsohet
0.195m
CC (d ps )  1 
d ps (m)
Shprehja 2.8 mund të shndërrohet në :
d a C c ( d a )  d ps  p C c ( d ps )
ku CC (d a )  1 

për

diametrin

fizik

(dps):

(5.1)

0.195m
dhe:
d a ( m)

0.195
(5.2)
 d ps  p C c ( d ps )
da
Nga zgjidhja e ekuacionit 5.2 gjenden vlerat e diametrit aerodinamik. Në figurën 5.14
janë paraqitur shembuj të disa grimcave me përbërje kimike dhe me morfologji të
ndryshme. Në tabelën 5.2 janë paraqitur parametrat e njehsuar nga softueri ImageJ si dhe
parametrat fizikë të llogaritur në bazë të tyre.
da 1
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Figura 5.14. Shembuj të disa grimcave me përbërje kimike dhe morfologji të ndryshme.
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χ

dps
(µm)

da
(µm)

17.5

5.47

0.98

1.05

Si, Al, Fe

2.6

5.31

5.40

1.01

5.4

8.4

b

37.2

25.9

7.83

0.83

1.20

Si, Al, Fe

2.6

6.88

7.31

1.05

7.1

10.1

c

28.7

32.6

10.59

0.37

2.70

Si, Al, Fe

2.6

6.05

8.42

1.28

7.3

6.1

d

46.4

29.2

9.62

0.69

1.48

Si, Al, Fe

2.6

7.69

8.76

1.10

8.3

10.3

e

60.7

34.2

10.99

0.65

1.61

Ca

2.7

8.79

10.31

1.13

9.7

11.7

f

63.6

33.9

11.03

0.72

1.39

Ca, Si, Al

2.7

9.00

10.05

1.09

9.6

12.6

g 101.6

50.3

15.74

0.51

1.71

Ca, Mg, Si

2.7

11.38

13.61

1.14

12.5

14.4

h

12.9

14.0

4.908

0.83

1.32

Ca, Mn, Pb

2.7

4.05

4.45

1.07

4.2

5.8

i

16.3

16.9

5.572

0.68

1.35

Ca, Cd

2.7

4.56

5.04

1.08

4.8

6.4

j

17.4

27.4

7.217

0.32

1.68

1

4.71

5.60

1.14

5.0

3.6

k

16.8

28.5

7.541

0.43

1.70

1.3

4.63

5.52

1.14

4.9

3.9

l

201.9

54.5

19.74

0.86

1.49

C blozë
C
(fragm.bio)
C
(spore)

1.3

16.04

18.32

1.11

17.4

15.2

m 28.2

25.9

10.26

0.53

2.49

Si

2.6

5.99

8.12

1.26

7.1

6.2

n

13.2

14.8

5.571

0.76

1.88

Fe

4.5

4.10

5.06

1.17

4.7

5.1

o

19.2

17.4

5.956

0.8

1.24

2.2

4.95

5.32

1.06

5.1

6.5

p

3.5

7.1

2.358

0.88

1.20

Cl, Na
Na, Cl, P,
Ca

2.2

2.12

2.25

1.05

2.2

2.9

q

13.4

13.6

4.263

0.97

1.05

4.5

4.13

4.20

1.01

4.2

6.4

r

1.7

4.8

1.527

0.96

1.04

2.5

1.46

1.47

1.01

1.5

2.2

s

10.0

13.9

4.525

0.64

1.57

Cu, C
Al, Mg, Si,
Ca etj
Al, Mg, Si,
Ca etj

2.5

3.57

4.15

1.12

3.9

4.6
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dev
(µm)

22.1

Përb.elem.
dominant

dpA
(µm)

AR

ρ
gcm-3

R

dF
(µm)

a

Nr.

p
(µm)

p
(µm2)

Tabela 5.2. Karakteristikat morfologjike të grimcave të paraqitura në figurën 3.

5.7 Shpërndarja e grimcave sipas diametrit ekuivalent dpA
Studimi i shpërndarjes së grimcave sipas përmasave ka rëndësi në identifikimin e
proceseve që përfshihen gjatë dhe pas formimit të grimcave. Analizimi i grimcave është
realizuar për fusha të mostrave aerosole të zgjedhura në mënyrë rastësore. Janë analizuar
për matjen e dimensioneve të tyre të gjitha grimcat individuale brenda fushave të
zgjedhura. Agregatet e blozës dhe disa agglomerate të lidhura fort, pa hapësira ndërmjet
tyre, janë numëruar dhe matur si grimca individuale dhe është llogaritur vetëm diametri
ekuivalent sipërfaqësor i tyre. Për çdo filtër janë analizuar 100-150 grimca me përmasa
në intervalin 0.5-25µm.
Në figurën 5.15, 5.16 dhe 5.17 janë paraqitur shpërndarjet sipas përmasave të
grimcave totale të analizuara në mostrat e marra në zonat urbane Z1 në verë dhe dimër
dhe në zonën Z6 në dimër, në Vlorë.
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Figura 5.15. Shpërndarja sipas përmasave e grimcave (zona Z1 verë).
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Figura 5.16. Shpërndarja sipas përmasave e grimcave (zona Z1 dimër).

180

Loc
Scale
N

160

0.5413
0.6930
530

140

Shpeshtësia

120
100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8
10
dpA (µm)

12

14

16

18

Figura 5.17. Shpërndarja sipas përmasave e grimcave (zona Z6 dimër).

Grafikët e shpërndarjes së grimcave sipas përmasave, ku në boshtin e x-ve janë
diametrat ekuivalente sipërfaqësor (dpA) dhe në boshtin e y-ve paraqitet shpeshtësia e
grimcave, tregojnë një shpërndarje lognormale. Përqendrimet numerike të grimcave
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zakonisht zvogëlohen me rritjen e përmasave. Mund të vihet re lehtësisht se përqindjen
më të madhe e zënë grimcat nga 0.5-2µm. Grimcat në këtë fraksion zënë rreth 58% në
verë dhe 68% në dimër. Grimcat me diametër fizik më të madh se 10µm kontribuojnë
me rreth 3.4% në sezonin e verës dhe 1.3% në sezonin e dimrit. Numri i vogël i
grimcave aerosole me diametër fizik më të madh se 5µm, të cilat janë të përbëra kryesisht
nga Si, Al, Ca, Fe dhe Mg, pra me densitet më të lartë, shpjegohet me faktin e njohur se
procesi i depozitimit gravitacional bëhet më efikas për grimcat më të rënda.
Duke krahasuar shpërndarjet sipas përmasave të grimcave totale në zonat e ndryshme
(Z1 dhe Z6) dhe në të dy sezonet dhe vihet re një shpërndarje jo shumë e ndryshme e
numrit të grimcave. Fluksi i depozitimit të grimcave në filtër nuk është shumë i ndryshëm
kur metrika është numri i grimcave. Kjo për shkak se në sezonin e dimrit dallimet në
numrin e grimcave fine balancohen nga shtimi i shkarkimeve të trafikut në sezonin
turistik të verës. Por, kontributin kryesor në përqendrimet numerike të fraksionit të
grimcave fine e japin grimcat me përmasa më të vogla se 0.5µm, që në këtë studim nuk
janë marrë në konsideratë. Diferencat që vihen re në shpërndarjen sezonale sipas
përmasave të grimcave i përkasin ndryshimeve në fraksionin koarse. Rritja gjatë sezonit
të verës e sasisë së grimcave koarse i përket më së shumti rritjes së grimcave të kripës së
detit dhe atyre me origjinë biogjenike. Gjatë matjeve direkte një rol në këtë varësi luan
edhe rritja higroskopike e grimcave në sezonin e dimrit për shkak të lagështisë në varësi
të materialit përbërës të tyre. Por, kjo varësi nuk merret në konsideratë në analizat SEM
ku grimcat konsiderohen të thata, për shkak se mostrat trajtohen në kushte të vakuumit të
lartë dhe rrezatimit me elektrone të energjisë së lartë.

5.8 Shpërndarja e grimcave sipas formës
5.8.1 Rrumbullakësia R
Nga analizimi i fotomikrografitve të grimcave vihet re një shumëllojshmëri formash.
Nga fotomikrografitë vihet re se përgjithësisht grimcat janë me skaje të thyera dhe të
çrregullta në formë. Kjo bën që vetitë e tyre optike të ndryshojnë ndjeshëm nga ato të
njehsuara nëpërmejt teorisë Mie e cila i konsideron grimcat sferike. Studimi i formës
është i rëndësishëm jo vetëm për vlerësimin e vetive të tyre optike, por edhe se ndikon në
procesin e depozitimit të tyre në sistemin respirator. Faktori i formës R është i
rëndësishëm për të vlerësuar thyeshmërinë e skajeve të grimcave. Në figurën 5.18 janë
paraqitur disa grimca tipike të klasifikuara sipas formës gjeometrike të tyre, ku faktori i
formës R është paraqitur në kllapa. Klasifikimi është bërë në bazë të faktorit të formës R
4S
të njehsuar me formulën: R  2 .
p
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Figura 5.18. Fotomikrografitë e grimcave me forma gjeometrike të ndryshme (në kllapa faktorët
përkatës të formës R).

Parametrat morfologjike të grimcave që përshkruajnë formën dhe sjelljen e tyre janë
rrumbullakësia R, raporti i aspektit AR dhe faktori i formës aerodinamike χ .
Në figurën 5.19 dhe 5.20 paraqiten shpërndarjet e grimcave sipas formës së tyre
gjeometrike R që i përkasin përkatësisht grimcave me diametër ekuivalent të paraqitur në
figurat 5.15 dhe 5.16, të grumbulluara në bulevardin “Ismail Qemali”, Zona Z1 në Vlorë,
verë dhe dimër.
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Figura 5.19. Shpërndarja e grimcave sipas faktorit të rrumbullakësisë R (zona Z1 verë).
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Figura 5.20. Shpërndarja e grimcave sipas faktorit të rrumbullakësisë R (zona Z1 dimër).

Vlerat e R variojnë nga 0.2 për grimcat shumë të zgjatura deri në 1 për grimcat
sferike. Në bazë të formës gjeometrike grimcat mund të klasifikohen në disa grupe
kryesore: a) të zgjatura dhe të çrregullta (0.36-0.69); trekëndore e rregullt (0.70-0.75);
katërkëndore e rregullt (0.76-0.82); pesëkëndore (0.83-0.88); elipsoid (0.89-0.92); gjashtë
këndore (0.92-0.94); tetë deri në dhjetë këndore (0.95-0.97); të rrumbullakëta dhe sferike
jo perfekte (0.97-0.99); sferike perfekte (1). Vlera mesatare e faktorit të formës për
grimcat e analizuara është rreth 0.78 me një shmangie standarte 0.14. Kjo tregon se
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grimcat këndore dhe të çrregullta mbizotërojnë grimcat totale. Këto grimca përbëjnë 6070% të grimcave të analizuara për faktorin e formës. Agregatet janë klasifikuar si grup
më vete, pavarësisht formës së tyre dhe pa njehsuar faktorin e formës, për shkak të
thyeshmërisë së tyre të lartë. Ato përbëjnë rreth 20% të grimcave totale. Agregatet mund
të përftohen nga bashkimi i grimcave sferike primare apo grimcave më të vogla të
çrregullta në varësi të origjinës së tyre. Agregatet që përftohen nga bashkimi i grimcave
individuale më të vogla se 100nm formohen nga proceset e djegies në temperaturë të lartë
dhe njihen si agregatet e blozës. Ato përbëjnë pjesën kryesore të agregateve me rreth
95%. Agregatet e grimcave të çrregullta, të cilat janë me origjinë minerale apo dhera,
janë kompakte dhe përbëjnë më pak se 5% të të gjitha agregateve.
Grimcat me faktor të formës më të madh se 0.95 që janë grimcat sferike dhe ato
pothuajse të rrumbullakosura, mbizotërojnë fraksionin e grimcave fine. Numri i grimcave
sferike me diametër më të madh se 2 µm në fraksionin koarse është i vogël. Këto grimca
mund të jenë më së shumti me origjinë antropogjenike. Fraksioni i ndërmjetëm 1-2µm
dhe fraksioni koarse mbizotërohet nga grimcat këndore (trekëndore dhe katërkëndore) si
dhe grimcat e çrregullta.

5.8.2 Raporti i aspektit AR
Krahas faktorit të rrumbullakësisë një tjetër fator që përcakton mënyrën e depozitimit
të grimcave është raporti i aspektit AR. Informacioni mbi raportin AR ndihmon në
identifikimin e grimcave të llojeve të ndryshme. Vlerat e raportit të aspektit AR variojnë
nga 1 për grimcat sferike deri në 3.4 për grimcat shumë të zgjatura (Figura 5.21 dhe
Figura 5.22). Është treguar se raporti i apektit AR nuk varet nga përmasat e grimcave
(Okada et al., 2001). Format e ndryshme të grimcave janë të varura nga proceset gjatë
dhe pas formimit të tyre.
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Figura 5.21. Shpërndarja e grimcave sipas faktorit të formës AR (zona Z1 verë).
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Figura 5.22. Shpërndarja e grimcave sipas faktorit të formës AR (zona Z1 dimër).
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Figura 5.23. Korrelacioni ndërmjet faktorëve të formës R dhe AR.

Në figurën 5.23 është paraqitur marëdhënia ndërmjet R dhe AR. Sic kemi përmendur
vlerat e AR përcaktojnë raportin gjatësi/gjerësi dhe e njëjta vlerë e tij mund të merret si
për grimcat e mëdha edhe ato të vogla, kur ndryshimet në gjatësi shoqërohen me
ndryshime të njëjta në gjerësi.
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Kjo shpjegon faktin që raporti AR nuk është shumë i ndryshëm për shumicat e
grimcave me faktorin e formës nga 0.7 deri në 1 të cilat i përkasin grimcave këndore deri
në ato sferike. Ndryshe ndodh për grimcat e zgjatura ku raporti AR ndryshon në mënyrë
të ndjeshme. Vihet re se raporti AR jo vetëm është më i madh por edhe ndryshon
ndjeshëm për grimcat e zgjatura me R më të vogël se 0.5.

4.8.3 Faktori i formës aerodinamike χ
Në figurën 5.24 është paraqitur histograma e faktorit të formës aerodinamike.
Ndryshe nga dy faktorët e tjerë të formës R dhe AR të cilët janë matur nga silueta e
imazheve të grimcave nëpërmjet SEM, faktori i formës aerodinamike është njehsuar nga
dF
formula  
. Ky është një vlerësim empirik bazuar mbi të dhënat eksperimentale.
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Figura 5.24. Shpërndarja e grimcave sipas faktorit të formës aerodinamike (zona Z1 verë).

Faktori i formës aerodinamike varion nga 1 për grimcat sferike, 1.04 për grimcat
kubike me sipërfaqe projeksioni katrore deri në 1.94 për grimcat e zgjatura me formë të
dallueshme aerodinamike si grimca c dhe m në figurën 5.12. Grimcat këndore dhe të
zgjatura janë më të rrezikshme për shëndetin krahasuar me grimcat e rrumbullakëta,
sepse duke qenë me skaje kanë faktorin e formës aerodinamike më të madh dhe mund të
depërtojnë më thellë në sistemin respirator (Hassan and Lau, 2009). Këto grimca mund të
krijohen kryesisht nga proceset mekanike si thyerjet, thërrmimet, etj. Por ato mund të
krijohen edhe nga reaksionet e komponimeve sulfurike me grimcat e tjera.
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5.9 Shpërndarja e grimcave sipas diametrit aerodinamik të njehsuar da
Në figurën 5.25 dhe 5.26 paraqiten shpërndarja e grimcave sipas diametrit
aerodinamik të njehsuar. Në figurën 5.27 është paraqitur varësia e raportit të diametrit
aerodinamik me diametrin ekuivalent të matur nga silueta e grimcave da/dpA kundrejt dpA.
Grimcat e blozës janë përjashtuar nga njehsimi sepse, për shkak të thyeshmërisë së lartë,
njehsimet e parametrave të formës që mundësojnë njehsimin e diametrit aerodinamik
kanë shmangie të mëdha. Duke krahasuar figurat 5.25 dhe 5.26 me figurat përkatëse 5.15
dhe 5.16 të diametrit dpA vihet re se diametrat aerodinamik kanë një shmangie drejt
vlerave më të mëdha.
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Figura 5.25. Shpërndarja e grimcave sipas diametrit aerodinamik (zona Z1 verë).
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Figura 5.26. Shpërndarja e grimcave sipas diametrit aerodinamik (zona Z1 dimër).
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silueta e grimcave da/dpA kundrejt diametrit dpA (zona Z1 verë).

Nga figura 5.27 vihet re se raporti da/dpA është i pavarur nga përmasa fizike e
grimcave. Grimcat me të njëjtin diametër fizik por densitete të ndryshme kanë diametër
aerodinamik të ndryshëm. Grimcat me densitet më të madh (grimcat minerale me densitet
mesatar 2.52g cm-3) do të kenë diametrin aerodinamik më të madh se grimcat me densitet
më të vogël (grimcat karbonike dhe grimcat e kripës së detit me densitet rreth 1g cm-3
dhe 1.3g cm-3, respektivisht). Një rol tjetër në ndryshimin ndërmjet diametrit fizik të
matur dhe diametrit aerodinamik të njehsuar ka edhe forma e tyre. Grimcat me të njëjtin
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densitet mund të kenë forma të ndryshme. Tipike kjo është për grimcat aluminoslikiate që
përmbajnë Si, Al dhe Fe, por që kanë forma të ndryshme, sferike ose të çrregullta.
Gjithashtu edhe grimcat biogjenike me forma të ndryshme mund të jenë të rrumbullakëta
(polen), elipsoidale (spore) apo të çrregullta (fragmente insektesh dhe bimësh). Ndërsa
faktori i korrigjimit ndikon në vlerat e diametrit aerodinamik për grimcat me diametër
fizik më të vogël se 1µm.

5.10 Klasifikimi i grimcave aerosole
Studimi i grimcave individuale nëpërmjet SEM ka për qëllim identifikimin e llojeve
kryesore të grimcave aerosole dhe burimeve të tyre. Për çdo filtër janë zgjedhur në
mënyrë rastësore më shumë se tre fusha të ndryshme, për të analizuar një sasi statistikisht
të pranueshme të grimcave. Në bazë të përmasave, formës dhe përbërjes kimike, janë
analizuar të gjitha grimcat individuale të dukshme me diametër më të madh se 0.5 μm.
Për të gjitha mostrat janë identifikuar dhe kategorizuar 5670 grimca individuale në total.
Imazhet SEM tregojnë forma dhe përmasa të ndryshme të grimcave aerosole. Sipas
përmasave të tyre grimcat mbizotëruese janë me përmasa më të vogla se 2 μm. Është
vrojtuar një numër shumë i vogël i grimcave me diametër 10-20 μm. Përdorimi i
mikroskopit elektronik të pajisur me sistemin e shpërndarjes së energjisë së rrezeve X
(EDX) mundëson përcaktimin e përbërjes kimike të grimcave aerosole. Në bazë të
spektrave të rrezeve X të përftuar me sistemin EDX elementët me përqindje më të lartë
janë Ca, C, O, Si, Al, Mg, Mn, Pb, Fe dhe Cd, prezente në të dy fraksionet fine dhe
koarse në të dy qytetet Tiranë dhe Vlorë. Elementet e tillë si K, P, S, Ti, Cs, Ni, Cr, Sr,
Cu dhe Co janë prezente në sasi më të vogla në shumicën e mostrave. Na dhe Cl janë në
përqindje të lartë në grimcat e mostrave të marra në Vlorë ndërsa në Tiranë janë në sasi
më të vogla. Limitet e dedektimit elemental janë afërsisht 1%.
Bazuar mbi informacionet e karakteristikave morfologjike dhe përbërjes kimike të
grimcave aerosole u realizua klasifikimi i tyre. Dy tipet kryesore të grimcave që u
vrojtuan janë natyrale dhe antropogjenike (të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore).
Grimcat natyrale përbëhen kryesisht nga pluhurat e dherave (mineralet), biogjenike
(fragmente të insekteve dhe bimëve, spore, polen etj) dhe pikëlat e kripës së detit (kristale
të freskëta apo të vjetra). Pluhurat e dherave përbëhen nga grimca me formë të çrregullt
dhe ndonjëherë shfaqen edhe si agregate të tyre. Përmasat e tyre variojnë në të gjithë
intervalin e grimcave të analizuara (0.5-25µm), por pjesën mbizotëruese e zë fraksioni 15µm. Përbërja kimike e tyre është kryesisht nga materialet tokësore dhe përfshin pothuaj
të gjithë elementët kimikë të dedektuar. Grimcat biogjenike janë të mirëstrukturuara dhe
lehtësisht të dallueshme.
Grimcat antropogjenike janë grimcat e emetuara kryesisht nga shkarkimet e trafikut si
edhe nga procese dhe aktivitete të tjera që përfshijnë djegien e lëndëve në sisteme dhe
temperatura të ndryshme. Përgjithësisht ato janë me sipërfaqe të lëmuar dhe forma sferike
apo të rrumbullakëta, por edhe agregate të grimcave më të vogla sferike, siç janë grimcat
e blozës.
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Tabela 5.3. Kriteret e klasifikimit të grimcave aerosole

Grupi

Kriteret ku bazohet klasifikimi i grimcave

Aluminosilikatet

Si>20%, Al>15%, Fe >5%

Ca - dominant

Ca>40%

Bloza

C+O>90%

Morfologjia

Biogjenike

C+O>80% dhe prania në sasi të vogla e N, P, K, Cl, Mg
dhe S

Morfologjia

Si - dominant

Si+O>80%

Fe - dominant

Fe +O> 80%

Pikëlat e kripës së
detit

Na+Cl >60%

Të tjera

Morfologjia

Morfologjia

Kombinime të ndryshme të Ca, Mg, Si, Al, Mn, Cu, Cd,
Pb dhe Fe.

Sipas sasisë relative në përqindje të grimcave janë njehsuar për 7 grupet kryesore që
janë: aluminosilikatet (tymi dhe dherat), Ca-dominant, grimca karbonike (bloza dhe
grimcat biogjenike), Si-dominant, Fe-dominant, pikëlat e kripës së detit (të freskëta apo
të vjetra) dhe të tjera, ku përfshihen grimcat që nuk mund ti klasifikojm në grupet e
mësipërme dhe që kanë kombinime të ndryshme të elementëve (kryesisht Ti, S, Cu, Mg,
Al, Si, Ca dhe Fe). Në tabelën 5.3 janë paraqitur kriteret ku është bazuar klasifikimi i
grimcave në grupet përkatëse.
Në tabelën 5.4 dhe 5.5 është paraqitur një përmbledhje e grupeve kryesore, përbërjes
kimike, intervalit të përmasave, karakteristikave morfologjike, numrit total dhe sasive
relative në përqindje të grimcave të analizuara për të gjitha zonat dhe periudhat e marrjes
së mostrave, përkatësisht për Tiranën dhe në Vlorën.
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Tabela 5.4. Sasitë relative (%) të grimcave sipas grupeve të ndryshme, Tiranë.

Grupet

Nëngrupet

Përbërja kimike

Alumino
-silikate

Si- Al- /
tymi
Si- Al- /
dhera

Si, Al dhe
përmbajtje të
Na, Mg, Cr, S,
P, sasi të vogla
Ni, Cu dhe Pb

Kalcite
(CaCO3)
CaCa -komp

Ca me sasi të vogla
Al, Si, Mg, S dhe K

Bloza

C-O

Biogj.

Fe;
Ca,
dhe
Co,

Morfol.

Sferike

Përmasa
(µm)

Dimër
T1
T2
N=476 650

0.5-5

Verë
T2
700

13

12.1

30.2

24

38.2
E
çrregullt

0.5-30

E
çrregullt

0.5-30

25.4

19.6

21.4

Përmbjatje të C më
të lartë se O

Agregate

0.5-4

13.0

11.5

9.3

C-O

C dhe O në sasi të
afërta, përmbjatje e
N, P, K, Cl, Mg dhe
S

Tipike

1-20

6.1

8.7

12.3

Si dominant

Si-O

Si, sasi të ndryshme
të Al, Na, Mg dhe
gjurmë të S, K dhe
Ca

E
çrregullt

1-10

5.5

4.1

4.6

Fe dominant

Fe-0

Fe, me gjurmë të
Na, Mg, Al, Si, K
Ca, Cr, Mn, Co dhe
Zn

E
çrregullt

1-10

1.3

1.6

3.1

Pikëlat
e
kripës
së detit

Të vjetra

Na
dhe
S;
përmbajtje të Mg,
K, Cl, Si dhe Cu

E
rrumbull.

1-5

0.8

1.1

3.9

Të tjera

Përbërje
e
ndryshme

Kombinime
ndryshme të
Mg, Si, Al, Mn,
Cd, Pb dhe
gjurmë të P, S,
Co, Ni, Cr, Au,

E
çrregullt
ose e
rrumbull.

0.5-10

9.7

10.2

9.3

Ca dominant

Ca;
sasi
të
moderuara të Si, Al,
Na, Mg, S, Cd, Mn
dhe P, gjurmë të
Cs, Cr, Fe, Co, Ni
and Cu

të
Ca,
Cu,
Fe;
Na,
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Grupet

Alumino
-silikate

Ca dominant

Nën
grupet

Përbërja
kimike

Morfol.

Përmas
(µm)

Tabela 5.5. Sasitë relative (%) të grimcave sipas grupeve të ndryshme, Vlorë

Z1
875

Verë
Z2
Z3
289 295

Sasia relative (%)
Vjeshtë Dimer
Z4
Z2
Z1
Z3
291 286 742 275

Z5
308

Z6
530

Z7
227

Si- Al- /
tymi
Si- Al- /
dhera

Si, Al dhe Fe;
përmbajtje të
Ca, Na, Mg,
Cr, S, dhe P.

Sferike

0.5-5

14.4

14

12.5

4.5

11.8

16.6

8

10.7

17.4

6.2

E
çrregullt

0.530

16.6

16.4

19

18.9

22.5

20.4

23.3

24

17.7

18.9

Kalcite
(CaCO3)

Ca me sasi të
vogla Al, Si,
Mg, S dhe K.
Ca; sasi të
moderuara të
Si, Al, Na,
Mg, S…..

E
çrregullt

0.530

17.8

19.2

16.3

24.7

23.2

22.6

19

25

21.7

33.5

Ca komp

Bloza

C-O

Përmbjatje të
C më të lartë
se O.

Agregate

0.5-4

13.3

11.2

7.5

4.1

12.5

18.1

10.9

12.3

19.4

7.5

Biogj.

C-O

C dhe O në
sasi të afërta,
përmbjatje e
N, P, K, Cl,
Mg dhe S.

Tipike

1-20

9.0

10.1

12.2

12

4.8

2.7

9

5.8

3.8

11.9

Si dominant

Si-O

Si, sasi të
ndryshme të
Al, Na, Mg
dhe gjurmë të
S, K dhe Ca.

E
çrregullt

1-10

4.0

5.8

5.1

7.2

5.9

2.6

9.4

5.5

4.0

5.3

Fe dominant

Fe-0

E
çrregullt

1-10

3.4

5.2

2.4

5.1

5.2

2.6

3.4

3.2

2.5

2.6

Pikëla
kripe
deti

Të fresk.
+
Të vjetra

Kristal.
ose e
rrumbull.

1-5

17.3

17.8

19.7

17.2

8.6

9.7

11

7.1

8.1

5.3

Të tjera

Përbërje
e
ndryshme

E
çrregullt
ose e
rrumbull.

0.510

4.2

3.2

5.4

6.3

5.5

4.9

4

6.2

5.5

8.8

Fe,
me
gjurmë të Na,
Mg, Al, Si, K
Ca, Cr, Mn,
Co dhe Zn
Cl dhe Na;
përmbajtje e,
K, Ca, Mg,
Kombinime të
ndryshme të
Ca, Mg, Si,
Al, Mn, Cu,
Cd, Pb dhe
Fe; …

Më poshtë do të përshkruajmë më hollësisht karakteristikat kryesore të grimcave
aerosole sipas këtij kategorizimi. Janë paraqitur fotomikrografitë SEM dhe spektrat
respektive të disa grimcave tipike të klasave të ndryshme të grimcave të analizuara.
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Aluminosilikatet
Këto grimca që ndahen në dy nëngrupe të tjera, grimcat e tymit dhe grimcat e
dherave, janë grimcat më të shpeshta dhe me sasi relative më të madhe pothuaj në të
gjitha mostrat e analizuara. Ato karakterizohen nga sasi të larta të Si, Al dhe Fe,
kombinime të ndryshueshme të Ca, Mg, Na, P, S, K dhe gjurmë të metaleve si Ti, Co,
Cu, Cd, Cr, Ni, Er, etj. Aluminosilikatet me formë sferike (Figura 5.28.a) karakterizohen
si grimca tymi dhe kanë qenë prezente në të gjitha mostrat. Pjesa më e madhe e grimcave
të tymit kanë diametër përgjithësisht në intervalin 1-5 μm. Përbërja kimike e tyre dhe
përmasat i bëjnë të dallueshme nga grimcat sferike karbonike.

Figura 5.28. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për aluminosilikatet (Si, Al, Fe) - a)
grimca tymi sferike perfekte, b) grimcat e dherave.

Ato vijnë nga burime antropogjenike dhe mund të përftohen gjatë proceseve të
ndryshme të djegies në temperaturë të lartë, shkarkimet e automjeteve, djegiet e
mbeturinave, centralet termike dhe nga procese të tjera industriale (Seinfeld, 1986).
Grimcat e dherave aluminosilikate kanë fromë të çrregullt (Figura 5.28.b), karakteristikë
kjo që i dallon ato nga grimcat e tymit. Diametri i tyre shtrihet në të gjithë intervalin e
grimcave të analizuara (0.5-20µm) por pjesa më e madhe gjendet në fraksionin koarse.
Origjina e tyre është nga dherat e tokës dhe në atmosferën urbane ato mund të hyjnë
kryesisht nga ringritja e pluhurit të rrugës shkaktuar nga trafiku apo të transportohen nga
masat ajrore (Thibodeaux et al., 2010). Grimcat e çrregullta aluminosilikate mund të
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formohen edhe nga proceset e djegies në temperaturë të ulët. Grimcat e dherave zakonisht
përbëjnë pjesën kryesore të grupit të aluminosilikateve.
Ca dominant
Këto grimca janë grimca të pasura në kalcium dhe përbëjnë grupin e dytë me sasi
relative më të madhe. Këto grimca kanë formë të çrregullt dhe diametri i tyre shtrihet në
të gjithë intervalin e grimcave të analizuara, por ashtu si edhe aluminosilikatet pjesa
kryesore e tyre gjendet në fraksionin koarse. Grimcat e pasura me kalcium mund të
ndahen në dy nëngrupe, kalcite (CaCO3) që përbëjnë pjesën kryesore dhe komponimet e
kalciumit.

Figura 5.29. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat e pasura me Ca- a) kalcite
(CaCO3), b) Ca-Mg-Al, d) Ca- Mn- Pb.

Grimcat kalcite dominohen nga Ca (>60%) me sasi të vogla të Al, Si, Mg, S dhe K
(Figura 5.29.a). Ato gjenden kryesisht në fraksionin koarse dhe përbëhen nga mineralet e
karbonateve (Xie et al., 2005, Pachauri et al., 2013). Grimcat kalcite kanë origjinë nga
korja e tokës ose mund të përftohen gjatë aktiviteteve antropogjenike, si prodhimi i
çimentos, gëlqeres dhe materialeve të tjera të ndërtimit. Këto grimca kanë strukturë
shtresore dhe formë të çrregullt dhe kanë qenë prezente në të gjitha mostrat e aerosoleve.
Në nëngrupin e komponimeve të kalciumit bëjnë pjesë grimcat e pasura jo vetëm me
kalcium por edhe me elemente të tjerë si Mg, Al, Si, Sc, Mn, Pb, Cd, etj. Grimcat e
pasura me Ca dhe sasi të moderuara të Mg, Al (Figura 5.29.b) ose Si, Al, burojnë nga
shkëmbinjtë e dolomiteve dhe përbëjnë pjesën kryesore të nëngrupit të komponimeve të
kalciumit. Këto grimca kanë qenë prezente në të gjitha mostrat, por në sasi më të vogla se
grimcat kalcite.
Grimcat e pasura me Ca dhe sasi të ndryshueshme të Mn dhe Pb ose Cd (Figura
5.29.c) janë gjendur në fraksionin e grimcave të imëta. Ato përmbajnë sasi të
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ndryshueshme të Al, Na, Mg, Si, S, dhe gjurmë të Cs, Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Ato janë
gjendur vetëm në dy mostra të marra gjatë periudhës janar 2014 në Tiranë.
Grimcat e blozës
Këto grimca përmbajnë C më shumë se O dhe janë lehtësisht të identifikueshme nga
grimcat e tjera për nga morfologjia dhe përbërja e tyre kimike. Ka disa lloje të grimcave
të blozës. Ato mund të formohen gjatë proceseve të djegies së karburanteve apo
biomasës. Morfologjia dhe përbërja e tyre varet nga burimet dhe temperatura e djegies.
Grimcat e blozës së formuar nga djegia e karburanteve në temperaturë të lartë mund të
jenë sfera me diametër ekuivalent më të vogël se 0.1 μm ose mund të jenë agregate të tyre
(Figura 5.30.a). Forma e grimcave të blozës mund të variojë nga grimcat sferike primare
në agregate të tyre dhe në varësi të kohës së formimit agregatet mund të jenë në formë
zinxhiri (Fruhstorfer et al., 1994). Agregatet e blozës, të cilat kanë “diametër ekuivalent”
ndërmjet 0.5-4µm përbëjnë pjesën mbizotëruese të grimcave të blozës të analizuara.
Grimcat e blozës të formuara nga përdorimi i lëndës drusore si lëndë djegëse janë të
dallueshme nga morfologjia e tyre (Figura 5.30.b).

Figura 5.30. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat karbonike: a) agregatet e
blozës, b) grimcat e blozës nga djegia e biomasës.

Grimca të ngjashme formohen edhe gjatë djegies së pyjeve. Në kushte të mospërdorimit
masiv të lëndës drusore për ngrohje, grimcat e blozës mund të shërbejnë si gjurmues
shumë i mirë i shkarkimeve të trafikut.
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Grimcat biogjenike
Grimcat biogjenike përfshijnë lloje të ndryshme të sporeve dhe poleneve (Figura
5.31a) ose fragmenteve të bimëve, insekteve dhe kafshëve (Figura 5.31b). Ato janë
lehtësisht të dallueshme nga grimcat e tjera ose nga forma e mirë-strukturuar dhe
simetrike ose nga përbërja kimike e tyre. Grimcat biogjenike përmbajnë C dhe O në sasi
të përafërta dhe sasi të vogla të P, Mg, Ca, Cl dhe S. Grimcat biogjenike të analizuara
kanë qenë pothuajse të gjitha me diametër ekuivalent më të madh se 1µm. Ato kanë qenë
prezente në të gjitha mostrat në të dy qytetet dhe pothuaj me shpërndarje të njëjtë në ditë
të ndryshme. Kanë varësi të theksuar sezonale.

Figura 5.31. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat karbonike: a) spore, b)
fragmente biogjenike.

Si dominant
Këto grimca përbëhen kryesisht nga silici (SiO2) dhe njihen si grimca kuarci natyral.
Ato përmbajnë sasi më të vogla dhe të ndryshueshme të Al, Na, Mg, P dhe gjurmë të S,
K dhe Ca. Pjesa më e madhe e tyre gjendet në fraksionin koarse (Figura 5.32.a) dhe kanë
qenë prezente në të gjitha mostrat. Ato kanë strukturë shtresore, forma të çrregullta dhe
përgjithësisht të zgjatura.
Fe dominat
Këto grimca përmbajnë Fe dhe sasi të vogla dhe të ndryshueshme të Na, Mg, Al, Si,
P, S, K Ca, Er, Cr, Mn, Co dhe Zn. Ato mund të jenë si me origjinë antropogjenike ashtu
edhe natyrale. Grimcat antropogjenike të pasura me Fe me formë sferike dhe që
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formohen nga aktivitetet e industrisë metalurgjike nuk janë dedektuar në asnjë nga
mostrat. Grimcat e dedektuara në mostrat e analizuara kanë formë të çrregullt (Figura
5.32.b). Ato gjenden në pluhurat me origjinë natyrale të transportuar nga masat ajrore ose
nga ringritja e pluhurave të rrugës.

Figura 5.32. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat minerale:a) Si-dominant
(grimca kuarci natyral); b) Fe-dominant.

Grimcat e kripës së detit
Këto grimca mund të jenë të freskëta ose të vjetra, lehtësisht të dallueshme nga njëratjetra për nga forma dhe përbërja kimike e tyre. Grimcat e kripës së detit të freskëta kanë
formë të mirë-strukturuar, zakonisht kubike, me faqe të prera qartë dhe përmbajnë sasi
mbi 30% të Cl (Figura 5.33.a). Ato mund të përmbajnë sasi të moderuara të Na, K dhe Ca
dhe sasi më të vogla dhe të ndryshueshme të Mg, Si, Al, P, S dhe gjurmë të metaleve.
Diametri ekuivalent i tyre është zakonisht në fraksionin e mesëm dhe koarse, në
intervalin 1-5µm. Këto grimca janë gjendur vetëm në mostrat e Vlorës dhe përbëjnë
pjesën mbizotëruese gjatë verës më shumë se gjatë dimrit. Këto grimca formohen kur
flluskat e ajrit të mbërthyera në ujin e detit shkëputen nga sipërfaqja e detit duke dalë në
atmosferë. Në temepratura më të larta ky proces ndodh më lehtë. Grimcat e vjetra
përbëhen kryesisht nga Na me sasi më të vogla të Mg, Si, Al, P dhe S si dhe gjurmë të Cl
dhe metaleve. Si rezultat i proceseve klimatike në atmosferë, kristalet e freskëta pësojnë
ndryshime si në përbërjen kimike ashtu edhe në morfologjinë e tyre, veçanërisht në
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dobësimin e sasisë së Cl duke e shpërndarë atë në atmosferë (Gantt dhe Meskhidze, 2013;
Adachi dhe Buseck, 2015). Grimcat e vjetra kanë faqe të mprehta ose të rrumbullakosura
(Figura 5.33.b) dhe kanë përmasa më të vogla deri në 2µm. Në mostrat e grumbulluara në
Tiranë janë gjendur vetëm këto lloj grimcash kripe deti në një sasi shumë të vogël,
ndërkohë që janë prezente në të gjitha mostrat e grumbulluara në Vlorë.

Figura 5.33. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat e kripës së detit: a) të
fresktëa, b) të vjetra.

Grimca të tjera
Në këtë grup janë përfshirë ato grimca që nuk mund të klasifikohen në grupet e
mësipërme. Ato përmbajnë sasi të ndryshueshme të Ca, Si, Al, Fe, Ti, Cu, Mn, Cd, Pb,
dhe Mg. Këto grimca janë me forma të rrumbullakosura dhe zakonisht me diametër
ekuivalent më të vogël se 2-3 μm (Figure 5.34). Ato mund të jenë si grimca minerale me
origjinë natyrale të transportuara nga masat ajrore ashtu edhe me origjinë antropogjenike
të formuara nga aktivietet industriale, thërrmimet e materialeve të ndërtimit apo nga
abrazioni i materialeve të ndryshme, si për shembull ferrotat e makinave. Gjithashtu
burimet e tyre mund të jenë shkarkimet direkte të automjeteve të përziera me pluhurin e
rrugës, të ringritura disa here, ose mund të jenë edhe nga transportimi i tymrave të
përftuar gjatë djegies së mbeturinave. Për shkak të prezencës së metaleve të rënda,
formës së rrumbullakosur dhe përmasave të vogla ato mund të konsiderohen më shumë
antropogjenike se natyrale.
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Figura 5.34. Fotomikrografitë SEM dhe spektrat resektive për grimcat të tjera: a) të pasura me Ti
dhe S, b) të pasura me Cu dhe S, c) sasi të ndryshme të Na, P, Si, Cl dhe metaleve Fe, Ni, Cu dhe
Au.

5.11 Sasitë relative të grimcave (%) për grupet e ndryshme sipas ditëve specifike

Studimi i cilësitve fizike dhe kimike të grimcave individuale nëpërmjet SEM ka për
qëllim identifikimin e llojeve të grimcave aerosole si edhe identifikimin e burimeve të
tyre. Analizimi i detajuar sipas ditëve specifike jep informacion më të detajuar për
burimet e mundshme të grimcave aerosole.
Më poshtë do të diskutohen rezultatet e sasive relative të grimcave të grupeve të
ndryshme të paraqitura sipas ditëve specifike për disa periudha dhe zona të monotorimit.
Zona T2 Tiranë
Mostrimi është bërë në janar 2014 dhe gusht 2014 në godinën e FSHN. Në tabelën
5.4 janë paraqitur sasitë relative totale sipas grupeve të grimcave për këto dy periudha
matjeje. Rezultatet e sasive relative në përqindje sipas grupeve të ndryshme në ditë
specifike janë paraqitur në figurat 5.35 dhe 5.36.
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Figura 5.35. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditë
specifike të marrjes së mostrave në dimër, në zonën T2.
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Figura 5.36. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditë
specifike të marrjes së mostrave në verë, në zonën T2.
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Grimcat e tymit përbëjnë pothuaj një fraksion të pandryshueshëm prej 13% dhe
12.1% në raport me totalin e grimcave të analizuara, ndërsa përbëjnë 30% dhe 35% të
grupit të aluminosilikateve, përkatësisht në dimër dhe verë. Grimcat e tymit kanë origjinë
nga aktivitetet antropogjenike, të cilat në këtë zonë janë të lidhura kryesisht me trafikun.
Grimcat e blozës përbëjnë 11.5 % dhe 9.3% përkatësisht në dimër dhe në verë. Në
mostrat e marra në dimër është vrojtuar një numër i vogël i grimcave të blozës me
origjinë nga lënda djegëse për qëllime ngrohjeje. Meqë grimcat e blozës mbizotëruese
janë agregate të grimcave sferike të përftuara gjatë proceseve në temperaturë të lartë, pra
të djegies së karburanteve dhe të lidhura kryesisht me trafikun, krahasimi i variacioneve
të tyre me variacionet e grimcave të tymit qartëson më mirë burimin e tyre. Ngjashmëria
ndërmjet variacioneve ditore të grimcave të blozës dhe të tymit sugjeron se burimi i tyre i
përbashkët është trafiku. Mostra T213 e marrë në 19 janar, fundjavë, ka përqindje më të
vogël të grimcave të tymit dhe të blozës, duke pasqyruar efektin e trafikut si burim
kryesor i ndotjes me këto grimca pranë kësaj zone. Diferenca jo shumë e lartë e grimcave
të tymit dhe blozës gjatë dy sezoneve sugjeron se efektet e dispersionit gjatë verës, në
zonat urbane të mbyllura ,nuk janë shumë të favorshme, ndërkohë që këto efekte mund të
zvogëlohen edhe nga mbizotërimi i masave ajrore lokale dhe kontinentale që sjellin gjatë
verës grimca aerosole antropogjenike. Gjatë sezonit të dimrit në Tiranë mbizotërojnë
kushte të qeta (v < 1m/s), ndërsa në verë shpejtësia mesatare e erës është pak më e madhe
dhe varion nga 1-1.47 m/s. Në dimër mbizotërojnë erërat jugperëndimore dhe gjatë ditës
kanë variacione shumë të lehta në drejtim, mbeten pothuaj të pandryshueshme. Këto erëra
zvogëlojnë efektin e ndotjes nga trafiku i rrugës R. Petrela dhe burimi kryesor lokal janë
shkarkimet direkte të automjeteve në bulevardin Zogu I. Gjatë verës mbizotërojnë erërat
jugperëndimore por me variacione më të ndjeshme të drejtimit, gjatë ditës (nga ora 11:0019:00) mbizotërojnë erërat verilindore. Këto erëra rrisin efektin e shkarkimeve direkte
nga trafiku i rrugës R. Petrela duke balancuar efektet e uljes së trafikut në bulevardin
Zogu I. Për shkak të pozicionit gjeografik dhe prezencës së ndërtesave shumë të larta,
kushtet e dispersionit për Tiranën janë më pak të favorshme. Në përgjithësi në zona të
hapura drejtimet e erës ndryshojnë më shumë, ndërsa në zonat urbane, prania e
ndërtesave e bën më të zbutur drejtimin e erës. Shpejtësia dhe drejtimi i erës influencon
formimin e shtjellave në rrugët e zonave urbane me pallate në të dy anët dhe ndikon në
përqendrimet e grimcave aerosole duke shtuar krahas kontributit direkt edhe kontributin e
riqarkullimit të pluhurave të rrugës. Grimcat e tymit dhe të blozës mund të transportohen
nga erërat edhe nga vendet e djegieve të mbeturinave kur kryhen në zona të hapura apo
nga aktivitete të tjera industriale brenda apo jashtë qytetit nëpërmjet masave ajrore.
Grimcat e dherave aluminosilikate përbëjnë 30.2% dhe 24% përkatësisht në dimër
dhe verë 2014, të totalit të grimcave të analizuara. Ka një rënie të sasisë relative të
aluminosilikateve gjatë sezonit të verës. Për të kuptuar më mirë burimin e tyre le ti
krahasojmë me grupin e dytë të grimcave me origjinë nga dherat e tokës, atë të grimcave
të pasura me kalcium. Duke shqyrtuar sasinë e grimcave të pasura me kalcium vihet re se
sasia relative është 19.6% dhe 21.4% të 700 grimcave të analizuara, përkatësisht në dimër
edhe në verë, me një rritje në sezonin e verës. Këto grimca zakonisht vijnë nga dherat e
tokës. Në zonat urbane burimet e zakonshme janë burimet lokale të pluhurave të rrugës të
ringritur nga erërat apo trafiku dhe aktivitetet e ndërtimeve si edhe masat ajrore që
transportojnë grimca aerosole nga distanca më të largëta. Në janar pranë FSHN ka patur
disa aktivitete ndërtimi, suvatime, lyerje, stukime etj dhe këto mund të jenë burime të
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grimcave Al/Si dhe Ca. Gjithashtu gjatë verës në qytet ka patur prishje ndërtesash dhe
prezencë më të lartë të materialeve inerte. Vihet re se grimcat e dherave kanë një rritje më
të theksuar në ditët 19 dhe 20 janar (grimcat Al/Si më shumë se Ca) ku grimcat e lidhura
me trafikun kanë një rënie. Në verë vihet re se ka një rritje të grimcave të Ca në ditët 25
dhe 27 gusht ndërkohë që grimcat e tymit dhe të blozës nuk kanë ndonjë ndryshim të
ndjeshëm me ditët e tjera. Nuk mund të jetë shkak për këtë ndryshim pluhurat e rrugës të
ringritur nga trafiku pothuaj konstant. Erërat mbizotëruese gjatë periudhës së matjeve
fryjnë nga jugpërëndimi në drejtim të verilindjes që është edhe drejtimi pingul me aksin e
bulevardit. Kur erërat fryjnë në drejtimin pingul me aksin e një rruge të mbyllur nga
fasadat e pallateve krijohen cirkulacionet të cilat japin kontribut shtesë në riqarkullimin e
pluhurave. Ndërsa për drejtimin paralel me aksin kontributi i riqarkullimit dobësohet dhe
shkakton shpërhapjen e ndotësve kryesisht sipas drejtimit të erës. Shpejtësia e erës nuk
është aq e madhe sa të krijojë shtjella që do ndikonin ndryshime të tilla të sasive të
grimcave. Shkaqet e rritjes së këtyre grimcave mund të jenë aktivitetet e lidhura me
ndërtimet dhe masat ajrore. Duke shqyrtuar trajektoret e masave ajrore në ditët 19 dhe 20
janar vihet re prezenca e masave ajrore që mbërrijnë në Tiranë të nisura nga zona e
Saharasë dhe Mesdheut Qendror nën lartësinë 500m, lartësi e konsideruar me
përqendrime zakinisht të larta të grimcave aerosole. Shumë studime kanë treguar se masa
ajrore të tilla janë të pasura me pluhurin e Saharasë dhe kanë provuar mbizotërimin e
aluminosilkateve në pluhurat e Saharasë (Loye-Pilot et al., 1986; Littmann, T. dhe
Steinrücke, J. 1989; Avila et al 1997; Formenti et al., 2003; Querol et al., 2009, etj).
Dherat e tokës dhe shkëmbinjve të zonave rrethuese, pluhuri i rrugës i ringritur nga
trafiku dhe erërat, prodhimi dhe përdorimi i cimenots dhe gëlqeres, janë burimet kryesore
të grimcave të pasura me kalcium. Duke shqyrtuar trajektoret e masave ajrore në ditët 25
dhe 27 gusht vihet re se ato kanë origjinë nga zonat e veriut të vendit tonë, dhe udhëtojnë
në distanca të shkurtëra dhe lartësi shumë të ulëta. Sasia më e lartë e grimcave të
kalciumit gjatë verës mund të shpjegohet me prezencën e masave ajrore lokale veriore që
sjellin grimca të pasura me kalcium nga zonat përreth, ku zhvillohen edhe aktivitetete të
prodhimit dhe përpunimit të materialeve të ndërtimit. Një mbështetje për këtë hipotezë
është edhe gjetja në grupin e grimcave të tjera e grimcave me përmbajtje të metaleve Cu,
Ni dhe Au të cilat mund të konsiderohen si gjurmues të pluhurave të transportuara nga
masat ajrore që vijnë nga veriu i vendit.
Komponimet e grimcave të pasura me kalcium dhe përmbajtje të Mn dhe Pb janë
gjendur vetëm në mostrat e grumbulluara në 17, 19 dhe 23 Janar 2014. Grimcat e pasura
me kalcium gjenerohen kryesisht nga korja e Tokës. Pb zakonisht vjen nga proceset
antropogjenike të djegies si përdorimi i naftës me plumb, djegies së qymyrgurit ose mund
të jetë edhe nga përdorimi i bojërave plastike gjatë aktiviteteve të ndërtimit. Mn mund të
gjenerohet në atmosferë nga elemente shtesë në karburante ose mund të ndodhet në
shkëmbinj në mënyrë natyrore. Meqë elementet Ca, Pb dhe Mn janë gjendur në sasi
pothuaj të njëjta dhe grimcat janë individuale në fraksionin fine, pra nuk janë agregate,
kanë një burim të përbashkët që nuk mund të jetë trafiku. Sugjerojmë se ato mund të
vijnë nga masat ajrore ose përdorimi i bojërave plastike për lyerjen e fasadave. Nga
shqyrtimi i trajektoreve të masave ajrore në këto ditë shihet se ato vijnë nga Saharaja dhe
zona e Mesdheut qendror nën lartësinë 1000m dhe mund të themi se këto grimca mund të
kenë origjinën nga pluhurat e Saharasë. Disa autorë sugjerojnë se përqendrimet e plumbit
në pluhurat e Saharasë mund të shihen si gjurmues të kontaminimit antropogjenik të
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mundshëm që ndodh gjatë transportit të pluhurit të Saharasë në Mesdhe (Kallos et al.,
1998; Guieu et al, 2002).
Grimcat biogjenike përbëjnë 9.8% dhe 12.3% përkatësisht në dimër dhe verë dhe janë
prezente në të gjitha mostrat. Ato përbëhen nga spore, polene dhe fragmente bimësh dhe
insektesh. Në dimër është vërejtur një mbizotërim i sporeve ndërsa në verë një
mbizotërim i fragmenteve të bimëve dhe insekteve. Këto grimca kanë rol si mbartës të
alergjeneve dhe ndikojnë në shëndetin e njeriut.
Variacionet ditore të grimcave minerale të pasura me Fe dhe Si janë të ngjashme me
ndryshimet e grimcave Si/Al dhe Ca gjë që sugjeron burime të përbashkëta, materialet e
ndërtimit, pluhurat e rrugës të ringritur nga trafiku dhe era si edhe masat ajrore që mund
të vijnë nga zona të ndryshme.
Grimcat e kripës së detit të vrojtuara si në dimër edhe në verë (1.1% dhe 3.9%) janë
grimca të vjetra, të transformuara kimikisht në atmosferë. Ato vijnë nga masat ajrore
bregdetare.
Grimcat e klasifikuara si të tjera përbëjnë 10.2% dhe 9.3% përkatësisht në dimër dhe
verë. Ato mund të jenë me origjinë minerale dhe burimet e tyre mund të jenë ato të
grimcave të tjera minerale, por mund të jenë edhe me origjinë antropogjenike, si
shkarkimet e trafikut të përziera me pluhurat e rrugës dhe të ringritur disa herë,
abrazionet e materialeve të ndryshme, ferrotave të makinës (si grimcat e pasura me Ti
dhe S), djegiet e mbeturinave etj. Grimcat mikse me nivele të konsiderueshme të
metaleve Ni, Cu, Co dhe Cr janë vërjetur më shumë gjatë verës, por me përmbajtje të Au
janë gjetur vetëm në mostrat e marra gjatë verës.

Zona Z1 Vlorë
Rezultatet e analizave të grimcave individuale për zonën Z1 në verë dhe dimër në
Vlorë janë paraqitur në figurën 5.37 dhe 5.38 sipas grupeve dhe përmasave të ndryshme.
Pika e matjeve Z1 ndodhet në bulevardin kryesor dhe ka trafik të lartë në të dy sezonet.
Grimcat e kalsifikuara sipas grupeve të ndryshme janë ndarë sipas diametrit të tyre
ekuivalent dpA në katër fraksione: moda fine ose grimca të imëta (dpA<1µm); moda e
mesme (1µm ≤dpA<2µm); moda koarse ose grimca të trasha (2µm≤ dpA<10µm) dhe
moda superkoarse ose grimcat super të trasha (10µm≤ dpA). Një numër shumë i vogël i
grimcave superkoarse është vërejtur ndërkhë që nuk janë vërejtur grimca më të mëdha se
25µm. Grimcat e dherave aluminisilikate, grimcat e pasura me Ca dhe grimcat biogjenike
janë grimcat e vetme të identifikuara në modën superkoarse.
Janë vërejtur të gjitha tipet e grimcave, ku grimcat mbizotëruese janë grimcat
aluminosilikate, ashtu si në qytetin e Tiranës. Ka një sasi shumë më të madhe të pritshme
të grimcave të kripës së detit.
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Figura 5.37. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditët
specifike të marrjes së mostrave në verë, në zonën Z1.
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Figura 5.38. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditët
specifike të marrjes së mostrave në dimër, në zonën urbane Z1.
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Aluminosilikatet përbëjnë 31% në verë dhe 37% në dimër të totalit të grimcave të
analizuara. Grimcat e tymit përbëjnë 46.5% dhe 44.5% të grimcave aluminosilikate
përkatësisht në verë dhe dimër. Për shkak se pika e matjeve ndodhet në anë të rrugës
kryesore mbetet shumë e ndikuar nga trafiku dhe përqindja e grimcave të tymit është e
lartë. Ndryshimet me sezonin e dimrit për grimcat e tymit nuk janë shumë të ndjeshme.
Efektet e dispersionit gjatë verës janë më të favorshme. Rezultatet tregojnë se grimcat e
tymit sferike gjenden në modën e grimcave të imëta (25%), të mesme (45%) dhe koarse
(30%) pothuaj njëlloj si në verë edhe në dimër, duke patur një burim të përbashkët. Vihet
re se rritja e tyre gjatë fundjavave ku trafiku është më i lartë, gjë që sugjeron se këto
grimca kanë origjinë kryesisht nga shkarkimet e automjeteve. Por, një pjesë e tyre mund
të vijnë edhe nga zona e djegies së mbeturinave, një hotspot që ndodhet jo shumë larg
qendrës së qytetit, në pjesën veriperëndimore të tij. Erërat e forta lindore dhe verilindore
që mbizotërojnë në qytetin e Vlorës kryejnë një lloj një mbrojtjeje natyrale të qytetit ndaj
këtij hotspoti.
Grimcat e blozës përbëjnë 13.3% dhe 18.1% të totalit të grimcave të analizuara
përkatësisht në verë dhe dimër. Ato gjenden kryesisht në modën fine dhe të mesme. Vihet
re një ndryshim në sezonin e verës dhe dimrit. Moda fine, e mesme dhe koarse përbëjnë
përkatësisht 72.41%, 18.1% dhe 9.48% në verë dhe 47%, 35% dhe 19% në dimër, gjë që
sugjeron se burimi i tyre është i ndryshëm. Duke qenë se shumica e grimcave të blozës në
verë janë tipike nga djegia në temperaturë të lartë, burimi kryesor në verë është trafiku.
Ndërsa në dimër janë vrojtuar më shumë grimca të blozës nga djegia e biomasës se gjatë
verës, të cilat kanë edhe dimensione më të mëdha. Burimi kryesor në dimër mbetet
trafiku por ka edhe një shtesë të kontributit të djegies së lëndës drusore. Nuk është tipike
për qytetin ngrohja me lëndë drusore por mund të jetë e lidhur me aktiviteteve të tjera,
restorantet apo piceritë pranë pikës së matjes, ose mund të transportohen nga zonat e tjera
të qytetit nëpërmjet erërave. Moda e grimcave të imëta të blozës dhe tymit nuk
ndryshojnë shumë sipas ditëve, ndërsa vihen re ndryshime të modave të tjera të mesme
dhe koarse, me një rritje në ditët 24, 25 dhe 26 dhjetor, tipike për qytetin me një rritje të
ndjeshme të trafikut. Në 28-29 nëntor ka një mbyllje të bulevardit për trafikun e
automjeteve për shkak të ditës së festës, dhe pritej një rënie e grimcave të tymit dhe
blozës. Nga shqyrtimi i trajektoreve të masave ajrore që i përkasin ditëve të matjeve në
verë duket se ato pëfundojnë në lartësi 1000m dhe nuk kanë ndonjë ndikim të ndjeshëm
në transportin e grimcave aerosole. Ndërsa në 28-29 nëntor dhe 26-27 dhjetor trajektoret
kontinentale mbërrijnë në lartësi të ulëta më të vogla se 500m nga veriu i rajonit, të cilat
mund të transportojnë grimca aerosole antropogjenike. Këto mund të kenë një kontribut
shtesë në grimcat e tymit dhe të blozës në këto ditë.
Grimcat minerale (dherat aluminosilkate, Ca, Si, Fe dhe të tjera) përbëjnë pjesën
mbizotëruese të totalit të grimcave 46% në verë dhe 53% në dimër. Grimcat e dherave
aluminosilikate përbëjnë 16.6% dhe 20.4% ndërsa grimcat e pasura me Ca përbëjnë
17.8% dhe 22.6% në dimër dhe verë të totalit të grimcave të analizuara. Rezultatet
tregojnë se aluminosilikatet mbizotërojnë sipas rendit zbritës në modën e mesme (39%
dhe 37%), koarse (28% dhe 35%), fine (27% dhe 23%) dhe superkoarse (4.14% dhe
1.32%). Grimcat Ca mbizotërojnë modën koarse (38% dhe 40%), modën e mesme ( 36%
dhe 38%), modën fine (20% dhe 18%) dhe modën superkoarse (8% dhe 2%). Në kllapa
janë vendosur sasitë relative përkatëse në verë dhe në dimër. Vihet re se aluminosilikatet
mbizotërojnë modën e mesme (1-2µm) në verë, ndërsa në dimër moda e mesme dhe
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koarse është pothuaj njëlloj. Një pjesë e grimcave aluminosilikate mund të jenë të lidhura
edhe me proceset antropogjenike të djegies në temperaturë të ulët. Ndërsa grimcat e
kalciumit mbizotërojnë modën koarse, vecanërisht në dimër.
Këto grimca kanë origjinë nga kryesisht nga dherat, pluhuri i rrugës i ringritur nga
trafiku dhe erërat. Shtimi i grimcave të mineraleve gjatë dimrit shpjegohet me efektet e
errozionit, ndotjeve të shumta të shtuara nga infrastruktura e pamirëmbajtur si edhe
ndikimi i masave ajrore mesdhetare. Qyteti ndodhet në një gjendje mjaft të rënduar,
rrugët kryesore të papastruara prej një kohe të gjatë, rrugët e brendshme të pashtruara,
prishjet e ndërtimeve, materialet inerte sidomos në pjesën e bregdetit të pazhvendosura
akoma, prurjet e dherave nga zonat e tjera për ndërtimin e shëtitores së qytetit, kanë
shkaktuar një ndotje të lartë të grimcave të dherave. Nga kjo prezencë e lartë e grimcave
të dherave dhe erërave të forta pluhurat shpërhapen pothuaj në të gjithë qytetin dhe
efektet e dispersionit nuk janë të favorshme.
Grimcat minerale përbëjnë një rrezik të madh për shëndetin për shkak se përmbajnë
gjurmë të metaleve toksike si Fe, Cu, Ni, Cr, Er, Sc; një përqindje e lartë e tyre ndodhet
në fraksionin e grimcave të imëta dhe forma e tyre e çrregullt i bën potencialisht të
respirueshme nga sistemi i frymëmarrjes.
Grimcat e kripës së detit të freskëta mbizotërojnë grimcat e këtij tipi dhe përbëjnë
17.3% dhe 9.7% të totalit në verë dhe dimër. Temperaturat më të ulëta, lagështia më e
madhe dhe reshjet shkatojnë uljen e theksuar të sasisë së këtyre grimcave në dimër.
Grimcat e kripës së detit të vrojtuara kanë diametër mesatar nga 1-4µm. Rezultatet
tregojnë se grimcat e kripës së detit mbizotërojnë sipas rendit zbritës në modën koarse
(50%) modën e mesme dhe (38%) dhe modën fine (12%) në verë, ndërsa në dimër
ndryshon vetëm moda fine ku ka një sasi shumë të vogël rreth 7%. Këto grimca zakonisht
nuk përmbajnë gjurmë të metaleve toksike dhe nuk përbëjnë rrezik për shëndetin.
Gjithashtu forma katrore dhe diametri mesatar më i madh se 2µm nuk i bën potencialisht
të respirueshme.
Grimcat biogjenike përbëjnë 9% dhe 2.7% të totalit të grimcave në verë dhe dimër.
Grimcat biogjenike mbizotërojnë modën koarse (60%), modën e mesme afërsisht 20%
dhe superkoarse afërsisht 20%. Nuk janë vërejtur grimca biogjenike në modën fine.
Grimcat biogjenike mbizotëruese janë fragmente bimësh apo insektesh. Sasia e grimcave
të sporeve dhe mykut është e vogël për shkak të kushteve të favorshme të ajrimit të
qytetit. Në qytet mungojnë parqet dhe në bulevardin kryesor nuk ka bimësi tjetër përvec
palmave, prandaj nuk pritej ndonjë ndryshim i ndjeshëm stinor në këtë zonë. Ato mund të
transportohen gjatë verës nëpërmjet erërave nga pjesa tjetër e qytetit që është me më
shumë gjelbërim.
Grimcat e klasifikuara si të tjera ndodhen kryesisht në modën e mesme (43% dhe
44%), fine (40% dhe 28%) dhe koarse (16% dhe 28%) përkatësisht në dimër dhe në verë.
Moda e mesme nuk ndryshon, ndërsa ka një ndryshim shumë më të theksuar në modën
koarse dhe në modën fine në të dy sezonet. Në sezonin e verës mbizotërojnë grimcat e
imëta që mund të lidhen më shumë me efektet e trafikut, ndërsa në dimër mbizotëron
moda koarse që mund të lidhet me materialet e dherave dhe miksimit të tyre me
shkarkimet e automjeteve. Këto grimca përmbajnë sasi të moderuara të metaleve toksike
si Ti, Cu, Fe, Mn, etj dhe përbëjnë rrezik për shëndetin jo vetëm nga përmbajtja por edhe
nga forma e thyer e tyre dhe dimensionet relativisht të vogla (kanë një diametër mesatar
më të vogël se 2µm). Grimcat me sasi të ndryshueshme të Al, Mg, Si, Ca, Fe, Sc mund të
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jenë grimca dherash që vijnë nga shkëmbinjtë e kodrave përreth. Grimcat e pasura me Ti,
S janë vërejtur në të dy sezonet dhe mund të vijnë nga abrazioni i ferrorrotave të
automjeteve. Janë vërejtur në mostrën Z113 në 11-12 gusht dy grimca të pasura me Cu
dhe S të cilat mund të jenë grimca të transportuara nga masat ajrore që vijnë nga veriu.
Zona Z6
Rezultatet e sasive relative (%) sipas ditëve specifike për zonën Z6 janë paraqitur në
figurën 5.39. Matjet janë kryer në janar 2015 dhe pika e matjeve ndodhej në katin e dytë
të godinës së spitalit pediatrik, në anë të një rruge që lidh qytetin me një pjesë të madhe të
zonave rurale. Për shkak se godina ndodhet direkt në rrugë, pa asnjë pengesë, pemë apo
ndërtesë tjetër, rruga është shumë e ngushtë dhe e mbyllur në të dy anët duke formuar një
korridor, pastrimi i rrugës ndodh rrallë dhe nuk lahet kurrë, automjetet e rënda që kalojnë
aty shkarkojnë më shumë grimca nga lënda djegëse e papërpunuar mirë, ndotjet me
grimca aerosole pritet të jenë të larta.
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Figura 5.39. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditët
specifike të marrjes së mostrave në zonën urbane Z6.

Variacionet ditore të grimcave lidhen me ndryshimet e fluksit të automjeteve që hyjnë
dhe dalin nga qyteti për aktivitete të ndryshme, por mund të ndikohen edhe nga erërat.
Grimcat e tymit mbizotërohen nga moda fine (58%), moda e mesme (23%) dhe moda
koarse (19%). Këto grimca megjithëse sferike konsiderohen të rrezikshme për shëndetin
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për shkak të përmbjatjes së metaleve toksike dhe për më tepër sepse mbizotëron moda e
grimcave të imëta lehtësisht të respirueshme. Grimcat e blozës mbizotërohen nga moda
fine (59%), moda e mesme (30%) dhe moda koarse (11%). Këto rezultate të përafërta
tregojnë se burimi i grimcave të tymit dhe blozës është i përbashkët.
Përqindja e grimcave të tymit ka qenë më e larta e vrojtuar, prej 17.4% të totalit të
grimcave të analizuara dhe 49% të grupit të aluminosilikateve. Numri i grimcave të tymit
të dedektuara ka qenë pothuajse i njëjtë në ditë të ndryshme. Grimcat e blozës zënë
19.4% të totalit të grimcave, sasia më e lartë e vrojtuar nga të gjitha zonat, më e lartë
edhe se në bulevardin kryesor. Së bashku grimcat e tymit dhe blozës tipike
antropogjenike përbëjnë rreth 36% të grimcave të analizuara. Edhe numri i grimcave të
blozës të dedektura kanë qenë të përafërta në ditë të ndryshme. Duke qenë se grimcat e
blozës kanë qenë grimca tipike të djegies në temperaturë të lartë, dhe grimcat e tymit dhe
blozës kanë variacione të njëjta sipas ditëve të ndryshme, burimi i tyre i përbashkët është
i lidhur me trafikun.
Grimcat minerale përbëjnë rreth 46%, grimcat mikse rreth 6% dhe pjesa tjetër nga
grimcat biogjenike (4%) dhe grimcat e kripës së detit (8%). Në mostrën e marrë në 14
janar nuk janë gjendur grimca me diametër ekuivalent më të madh se 10µm.
Grimcat aluminosilikate dhe kalcium kanë raporte të përafërta ku moda fine përbën
përkatësisht rrreth 36% dhe 37%, moda e mesme 32% dhe 28%, moda koarse 30% dhe
31% dhe superkoarse 2% dhe 4%. Sasia më e lartë e grimcave të analizuara në modën
fine mund të shpjegohet me krijimin e një pezullie të qendrueshme të pluhurave të imëta
nga dherat e rrugës, të ringritur nga trafiku. Sasia më e vogël e grimcave minerale është
dedektuar në mostrën e marrë në12 janar. Nga ndikimi i masave ajrore (trajektore e
shkurtër nën lartësinë 500m) pritej që sasia e grimcave të ishte më e madhe në këtë
mostër. Meqë edhe grimcat që lidhen me shkarkimet direkte nuk kanë patur ndryshime të
ndjeshme, mund të ketë ndikuar në zvogëlimin e sasisë së grimcave aerosole shpejtësia e
erës e cila ka qenë më e lartë se në ditët e tjera, prej 3.81m/s, dhe se gjatë orëve të natës
para fillimit të matjeve ka patur reshje shiu.
Forma e çrregullt dhe përmbajtja e gjurmëve të metaleve toksike që është
karakteristike për grimcat minerale, të ringritura disa herë dhe të miksuara me shkarkimet
e automjeteve, i bën ato të rrezikshme për shëndetin.
Zona nënurbane
Pika e matjeve e klasifikuar si zonë nëurbane ndodhet në zonën e njohur si Pylli i
Sodës, pranë detit. Në figurën 5.40 janë paraqitur sasitë relative të grimcave në këtë pikë
matjeje në të dy sezonet, verë dhe dimër. Grimcat minerale (dherat aluminosilikate,
grimcat Ca, grimcat Fe dhe grimcat Si) përbëjnë pjesën kryesore prej 42% të totalit të
grimcave të analizuara në verë dhe 55% në dimër. Ky ndryshim sezonal i sasisë relative
të grimcave minerale vjen për shkak të efekteve të errozionit, prishjeve të ndërtimeve dhe
dherave të shtuar në qytet, dhe hedhja e materialeve inerte kryesisht pranë kësaj zone.
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Figura 5.40. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditët
specifike të marrjes së mostrave në zonën nënurbane Z3, në verë dhe dimër.

Variacionet sipas ditëve mund të lidhen më shumë me efektet e dispersionit dhe
lagështisë. Vihet re se në dimër erërat më të forta dhe lagështia më e madhe kanë ndikuar
në vlera më të ulëta të sasisë relative të grimcave minerale në mostrat e marra në 5
dhjetor dhe 7 dhjetor krahasuar me 6 dhjetor.
Grimcat e blozës përbëjnë 7.5% dhe 13.1% përkatësisht në verë dhe dimër. Grimcat
e tymit përbëjnë 12.5% në verë dhe 8% në dimër. Duket qartë se burimet e tyre janë të
ndryshme. Kryesisht grimcat e blozës të vrojtuara në të dy sezonet janë tipike nga
proceset e djegies në temperaturë të ulët, por janë prezente në mostra edhe agregatet e
blozës tipike nga djegia e karburanteve në temperaturë të lartë. Në këtë zonë, gjatë verës
ka një trafik më të lartë se në dimër. Erërat mbizotëruese perëndimore gjatë orëve të ditës
sjellin në pikën e monitorimit shkarkimet e trafikut. Nga ciklet ditore të grimcave të
imëta, të matura me aparatin EDM në dimër (Figura 5.10) duket qartë një rritje e
grimcave të imëta gjatë orëve të natës. Të gjitha këto tregojnë se burimi kryesor i
grimcave të tymit dhe blozës në këtë zonë është djegia e mbeturinave në orët e mbrëmjes
në landfillin e qytetit, i cili ndodhet në anën verilindore të pikës së monitorimit.
Mbizotërimi i erërave verilindore gjatë natës ndikon në transportin e grimcave nga kjo
zonë. Grimcat e blozës kanë variacione më të theksuara sipas ditëve edhe brenda një
stine. Variacionet më të theksuara të grimcave të blozës në këtë zonë mund të shpjegohen
me faktin se burimet mund të jenë jo vetëm nga djegia e mbeturinave të landfillit të
qytetit por edhe nga lokalet pranë, djegiet e mbetjeve që zakonisht bëjnë banorët në
oborret e tyre. Gjatë verës ka një përqindje më të lartë të grimcave të tymit për shkak se
kjo zonë është nën ndikimin e një trafiku të shtuar. Dy ditët e para të mostrimit në verë
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janë në fundjavë prandaj grimcat e tymit janë në sasi më të madhe. Burimi i grimcave të
tymit dhe grimcave të blozës mund të jetë edhe transporti i tyre nga pjesa tjetër e qytetit
për shkak të mbizotërimit të erërave verilindore. Prezenca e pemëve e bën më komplekse
shpërndarjen e grimcave edhe në fraksionin koarse.
Grimcat e pasura me silic përbëjnë një përqindje të lartë për shkak të karakterit ranor
të zonës dhe efekteve të errozionit. Gjatë verës është vërejtur se grimcat individuale që
mbizotërojnë krahas grimcave të dherave janë grimcat e kripës së detit (18.6%). Formimi
i grimcave të kripës së detit favorizohet nga temperaturat e larta dhe shpërhapja e tyre
nga erërat që fryjnë nga perëndimi. Vihet re që grimcat e kripës së detit kanë përqindje
më të vogël në ditët me lagështi më të madhe. Grimcat biogjenike (kryesisht fragmente
bimësh) zënë rreth 12% në gusht dhe 9.1% në dhjetor duke pasqyruar efektin e
gjelbërimit pothuaj të njëjtë në të dy periudhat e matjeve.
Zona backround dhe zona rurale
Në figurën 5.41 janë paraqitur rezultatet e sasive relative sipas ditëve specifike pë
zonën e konsideruar background dhe zonën rurale. Në zonën rurale, ku matjet janë bërë
në shkurt 2015, grimcat e tymit zënë 5.2%, dhe grimcat e blozës rreth 7.5% duke treguar
një zonë të pastër nga shkarkimet e automjeteve. Në këtë zonë grimcat e pasura me
kalcium kanë sasinë relative maksimale të të gjitha zonave të marra në studim prej
33.5%.
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Figura 5.41. Sasitë relative të numrit të grimcave (%) sipas grupeve të ndryshme në ditët
specifike të marrjes së mostrave në zonën Z4 dhe Z7.
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Grimcat e vrojtuara të pasura me kalcium kanë qenë mbizotëruese në fraksionin e
grimcave të imëta. Burimi kryesor është prania e një kave zhavorri të përpunimit të
materialeve inerte pranë pikës së matjes shtuar efekteve të errozionit dhe dherave të
tokës. Grimcat minerale (Al/Si, Ca, Si dhe Fe) përbëjnë 60% të totalit të grimcave.
Backround është konsideruar pika e marrjes së mostrave ne Kaninë, ku matjet janë
bërë në shtator 2014. Grimcat e tymit përbëjnë 4.5% dhe grimcat e blozës përbëjnë 4.1%
të totalit të grimcave. Në këtë periudhë ka një mbizotërim të masave ajrore detare dhe
nuk janë të favorizuara masat ajrore lokale që sjellin grimcat antropogjenike të tymit dhe
blozës nga qyteti. Grimcat minerale përbëjnë 56% të totalit të grimcave, ku
aluminosilikatet dhera përbëjnë rreth 19% ndërsa grimcat e pasura me kalcium 24.7%.
Grimcat e kripës së detit përbëjnë 17.2% ndërsa grimcat biogjenike rreth 12%.
5.12 Karakterizimi i grimcave aerosole në atmosferën urbane në Vlorë
Rezultatet e sasive relative për çdo grup të grimcave të analizuara në qytetin e Vlorës,
të përmbledhura për sezonet verë dhe dimer, janë paraqitur në figurën 5.42.
Grimcat minerale me origjinë nga dherat e tokës janë mbizotëruese në të dyja sezonet,
me një rritje deri në rreth 27% në dimër. Për dimrin ka një rritje edhe të grimcave të
blozës e të tymit me rreth 40%. Grimcat e kripës së detit kanë një përqindje të lartë në
verë dhe më të ulët në dimër, me një rënie prej rreth 94%. Grimcat biogjenike në dimër
zvogëlohen rreth 2.3 herë. Grimcat e tjera, Si dhe Fe mbeten pothuaj të pandryshueshme
në të dy sezonet.
Burimet kryesore të grimcave aerosole janë shkarkimet direkte të automjeteve dhe
djegia e mbeturinave (26-30%), dherat minerale të pluhurave të rrugës të ringritur nga
erërat apo të induktuara nga trafiku, aktivitetet antropogjenike të lidhura me ndërtimet
dhe masat ajrore që transportojnë grimca aerosole nga distanca më të largëta (46%-53%),
biomasa (4-10%) dhe kripa e detit (9-18%). Proceset e shpërhapjes së ndotësve janë
komplekse. Vlora ndodhet në një gji detar me detin nga perëndimi dhe kodrat nga lindja.
Ndotësit e emetuar gjatë ditës mund të depërtojnë në brendësi të qytetit nëpërmjet erërave
perëndimore detare derisa takojnë barrierën e kodrave. Gjatë natës erërat verilindore
transportojnë ndotësit drejt detit. Kushtet e qendrueshme mbi det, nga prezenca edhe e
gadishullit, pengojnë shpërhapjen e ndotësve dhe ditën tjetër ndotësit rikthehen në qytet
nëpërmjet erërave detare. Ky mund të jetë edhe shkaku kryesor i prezencës së
qendrueshme të ndotësve në atmosferën urbane në Vlorë.
Ndikimi i masave ajrore lokale që vijnë nga veriu i vendit konfirmohet nga prezenca e
grimcave të rrumbullakëta të pasura me Cu të gjetura në dy mostra të analizuara të marra
në 05 dhe 06 gusht 2014, në Vlorë
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Figura 5.42. Kategorizimi i grimcave aerosole në atmosferën urbane, në verë dhe dimër, Vlorë.

.
Gjatë dimrit krahas ndotësve antropogjenike lokale, kushtet meteorologjike, si
lagështia relative më e madhe dhe lartësia më e ulët e miksimit (boundary layer height)
zakonisht 500-1000m, favorizojnë akumulimin e ndotësve, duke bërë që grimcat aerosole
të mbeten për një kohë më të gjatë në atmosferën urbane.
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Mund të themi se, në zonat urbane, burime të ndryshme lokale si shkarkimet e
automjeteve, djegiet e mbeturinave dhe pluhurat e rrugës janë burimet mbizotëruese të
grimcave aerosole në atmosferën urbane.
Për të reduktuar përqendrimet e lëndës së grimcuar në atmosferën urbane krahas
reduktimit të automjeteve private një nga rrugët më efektive do të ishte reduktimi i
emetimeve të pluhurave nëpërmjet mirëmbajtjes së rrugëve dhe pastrimit në kohë të
materialeve inerte. Në zonat urbane me trafik përqendrimet më të ulëta të lëndës së
grimcuar janë vërejtur kur masat ajrore janë bregdetare. Përqendrimet më të larta të
grimcave janë vërejtur në mostrat e grumbulluara kur masat ajrore janë lokale ose kur
masat ajrore vijnë nga Mesdheu dhe Saharaja.

5.13 Përqendrimet dhe shpërndarja e grimcave sipas përmasave
Pas analizimit të imazheve SEM me ndihmën e softuerit ImageJ bëhet i mundur
vlerësimi i përqendrimit të grimcave. Në varësi të shpejtësisë së thithjes së pompës së
ajrit dhe kohës së ekspozimit filtrat ngarkohen me një numër të ndryshëm grimcash.
Filtrat e grumbulluar nga mostrimi me pompën 3l/min janë analizuar për tre fusha të
ndryshme me sipërfaqe 128x96µm2. Për çdo fushë janë analizuar 80-140 grimca dhe
rezultatet janë mesatarizuar. Gjatë përdorimit të aparatit EDM pompa e të cilit ka
shpejtësi thithjeje 1.2l/min janë analizuar 4 fusha të ndryshme me sipërfaqe 128x96µm2
dhe për çdo fushë janë analizuar 30-65 grimca.
Duke supozuar një efektivitet 100% të depozitimit të grimcave në filtër, përqendrimi
numerik i grimcave në një filtër njehsohet nëpërmjet formulës:
C sem 

n
 s  ft
Sf

(5.3)

im

ku:
Csem- përqendrimi numerik i grimcave (grimca/l)
Sf - sipërfaqja totale e filtrit të ekspozuar ndaj grimcave (µm2)
 sim - shuma e sipërfaqeve të të gjithë imazheve (µm2)

 n - shuma e numrit të grimcave të analizuara për çdo filtër
f- shpejtësia e thithjes së pompës së ajrit (l/min)
t- koha e ekspozimit (min)
Në figurën 5.43 është paraqitur grafiku i përqendrimit numerik të grimcave aerosole
totale (grimca cm-3) Csem sipas përmasave të grimcave për zonën Z6 (spitali pediatrik
Vlorë) i njehsuar nëpërmjet SEM.
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Figura 5.43. Përqendrimet numerike të grimcave aerosole totale Csem të njehsuara me anën e
analizave SEM të mostrave të grumbulluara në zonën Z6.

Vetëm grimcat e dukshme janë analizuar për përbërjen kimike dhe përmasat e tyre.
Studime të tjera (Ebert et al., 2002) kanë treguar se shpërndarja e përqendrimit numerik të
grimcave sipas diametrit ekuivalent të njehsuar nga imazhet SEM përputhet mirë me
rezulatatet e aparateve optike, por janë vlera më të vogla të përqendrimit. Meqë ka një
nënvlerësim të përqendrimit numerik të grimcave Csem, të njehsuar nëpërmejt analizave
manuale SEM, është me vlerë të krahasohen vetëm variacionet e CSEM dhe
përqendrimeve të njehsuara nga EDM. Me rritjen e përmasave përqendrimi Csem
zvogëlohet në mënyrë pothuaj të njëjtë me Cedm. Vihen re shmangie të variacioneve si në
fraksionin fine edhe atë koarse. Csem për grimcat e imëta janë qartësisht jo vetëm më të
nënvlerësuara por edhe më të shmangura. Shkaqet janë: rezolucioni i kufizuar;
papërcktueshmëritë që rezultojnë nga që grimcat e imëta janë të vështira për tu dedektuar
me sy dhe të analizohen pa humbje nëpërmjet softuerit duke u ndarë nga background
sepse përmbajnë pak piksela; efektiviteti i depozitimit të grimcave në filtër është më i
vogël se 100% për shkak të kufizimeve të vetë aparatit. Kjo bën që të nënvlerësohet
numri i grimcave të imëta dhe shmangiet të jenë më të mëdha në këtë fraksion në
krahasim me aparatet optike të numërimit të grimcave aerosole. Shmangie ka edhe në
fraksionin koarse për shkak: të metodës së kapjes së grimcave në filtër; grimcat që
përfshihen pjesërisht brenda fushës së zgjedhur; grimcat e paqendrueshme në dhomën e
vakuumit të SEM; silueta e grimcave të fiksuara në imazh mund të jetë sipërfaqja më e
madhe e grimcave të çrregullta. Por shmangiet mund të jenë edhe si rezultat i krahasimit
të karakteristikave fizike të ndryshme të grimcave që janë diametri ekuivalent i përftuar
nga imazhet SEM dhe diametri optik ekuivalent i njehsuar duke përdorur teorinë Mie nga
EDM.
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5.14 Vetitë optike të grimcave aerosole

5.14.1 Treguesi kompleks i përthyerjes
Treguesi kompleks i përthyerjes është përcaktuar duke përdorur fraksionin vëllimor të
9 nëngrupeve të ndryshme (grimcat e tymit, grimcat minerale (grimcat e dherave
aluminosilikate, Ca-dominant dhe Si-dominant), grimcat e blozës, grimcat biogjenike,
Fe-dominant grimcat e kripës së detit dhe grimcat e grupit të tjera. Vëllimet e grimcave
individuale janë njehsuar nëpërmjet sipërfaqes së projeksionit dpA të grimcave në imazhet
SEM dhe faktorit të formës AR të njehsuar nëpërmjet softuerit ImageJ:

 3

V p  6 d ev

3

 d ev 
 AR  

d 

 pA 




Vp 


6

d 3pA AR

(5.4)

Treguesi kompleks i përthyerjes i përcaktuar nga analizimi individual i grimcave
varet nga vlerat e pjesës reale dhe imagjinare që i përket secilit grup. Në njehsimet tona
kemi përdorur vlerat e tabelës 2.2 për treguesit kompleks të përthyerjes së grupeve të
ndryshme.
Për grimcat aerosole si kalcitet, kuarci dhe grimcat e kripës së detit, me përbërje
kimike relativisht konstante, treguesi kompleks njihet me saktësi. Për grupet e grimcave
që përbëhen nga faza të ndryshme (aluminosilikatet, oksidet e metaleve dhe grimcat
mikse) dhe grimcat biogjenike treguesi i përthyerjes ka papërcaktueshmëri më të mëdha.
Papërcaktueshmëri më të lartë të treguesit të përthyerjes kanë grimcat e blozës duke
ndryshuar nga 2-1i deri në 1.2-0.1i (Horvath, 1993). Horvath argumenton se meqë
grimcat e blozës nuk përbëhen plotësisht nga karboni elementar, atëherë treguesi i
përthyerjes për agregatet e blozës në atmosferën urbane duhet të jetë pak më i ulët, duke
sugjeruar vlerën 1.5-0.47i. Grimcat e blozës në mostrat e analizuara janë vërjetur si
agregate kompakte duke reflektuar kohën e qëndrimit në atmosferë. Sidoqoftë
papërcaktueshmëritë në vlerat e treguesit të përthyerjes janë në saktësi dhe jo në
precision.
Në figurën 5.44 dhe 5.45 janë paraqitur grafikisht vlerat e pjesës reale dhe imagjinare
të treguesit të përthyerjes.
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Figura 5.44. Vlerat e pjesës reale n të treguesit kompleks të përthyerjes.
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Figura 5.45. Vlerat e pjesës komplekse k të treguesit kompleks të përthyerjes.

Variacionet e pjesës reale të treguesit të përthyerjes ndikohen kryesisht nga
variacionet e oksideve të metaleve (Sokolik and Toon, 1999), meqenëse këto grimca janë
të vetmet që kanë pjesën reale më të madhe se gjithë grimcat e tjera me pjesën reale nga
1.4 (biogjenike) deri në 1.56 (grimcat minerale). Në mostrat e analizuara vetëm grimcat e
pasura me hekur klasifikohen në grupin e oksideve të metaleve. Duke qenë se këto
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grimca përbëjnë një fraksion vëllimor të vogël (nga 3.6% në 26 dhjetor deri në 8.3% në
24 dhjetor), pritet që ndryshimet e pjesës reale të jenë të vogla.
Pjesa imagjinare përcaktohet kryesisht nga fraksioni vëllimor i agregateve të blozës.
Duke qenë se në studimin tonë nuk janë përfshirë grimcat e blozës me dimensione më të
vogla se 0.5µm, dhe se përpunimi nëpërmjet softuerit përjashton grimcat me kontrast të
ulët dhe me më pak piksela, ka një nënvlerësim të grimcave të blozës në fraksionin fine.
Por ndërkohë ka një mbivlerësim në njehsimin e vëllimit për shkak të strukturës
jokompakte të agregateve të blozës dhe një mbivlerësim të fraksionit vëllimor për shkak
se agregatet e blozës janë më të qendrueshme gjatë analizave SEM. Duke qenë se
agregatet jokompakte kanë qenë në një fraksion minimal krahasuar atyre me strukturë
kompakte, mendojmë se faktorët e parë janë më tepër ndikues dhe se rezultatet tona duhet
të kenë një nënvlerësim të fraksionit vëllimor të agregateve të blozës. Përcaktimi i saktë i
këtij nënvlerësimi është subjekt i studimeve të mëtejshme dhe përmirësimit të teknikave
të përdorura.
Pjesa reale n e treguesit të përthyerjes varion nga 1.55 deri në 1.60, ndërsa pjesa
imagjinare k varion nga 0.016 deri në 0.032, me tregues përthyerjeje mesatar m=1.570.02i . Pjesa reale nuk ndryshon shumë nga vlerat e marra në shumë studime të ngjashme.
Vlera e pjesës imagjinare është e afërt me vlerat e raportuara për zonat urbane nga disa
studime (Ebert et al. 2002; Xie et al., 2014). Për atmosferën urbane të qytetit të Vlorës,
mund të përdoret një tregues përthyerjeje i vetëm prej m=1.5-0.1i i sugjeruar nga Horvath
për zonat urbane me ndotje të grimcave aerosole.

5.14.2 Dimensioni fraktal i agregateve të blozës
Për njehsimin e dimensionit fraktal janë përdorur imazhet SEM të agregateve të
blozës. Agregatet e blozës dallojnë nga morfologjia e tyre. Janë vërejtur dy tipe kryesore
të agregateve të blozës, në formë klasteri dhe në formë zinxhiri. Në total janë analizuar
59 agregate të tipit klaster dhe 57 agregate të tipit zinxhir. Numri total i grimcave në një
agregat është njehsuar nëpërmjet ekuacionit 2.33, që lidh numrin N të monomereve që
përbëjnë agregatin me sipërfaqen e projeksionit të imazhit 2D të agregatit Sa dhe
sipërfaqen mesatare të monomerit në agregat Sp:


S 
N  k  A 
S 
 p
ku si vlera të faktorit empirik të sipërfaqes së projeksionit α dhe konstantes kα janë
përdorur përkatësisht kα=1.16 ± 0.18 dhe α =1.1 ± 0.02 (Koylu dhe Faeth,1994).
Dimensioni fraktal i agregateve njehsohet nëpërmjet ekuacionit 2.30:
 Rg
N  kf 
d
 p
nga ku:






Df

(5.5)

ln N  D f ln( R g / d p )  ln k f

108

Pasi vlerësohen N dhe Rg ndërtohet grafiku në shkallë logaritmike i numrit N në funksion
të (2Rg/dp).
Në figurën 5.46 dhe 5.47 janë paraqitur rezultatet e njehsimit të dimensionit fraktal për dy
tipet e agregateve të blozës.
Duket qartë një varësi lineare ndërmjet lnN dhe ln(2Rg/dp). Pjerrësia e vijës që përputhet
më mirë me të dhënat në grafik jep dimensionin fraktal Df, ndërsa vlera e ln(kf) gjendet
nga pikëprerja e kësaj vije me boshtin lnN, prej nga njehsohet edhe vlera e kf .
Rezultatet tregojnë një vlerë mesatare të numrit N prej 400-500 dhe vlerat Df =1.84
dhe kf=2.69 për agregatet e tipit kluster dhe D =1.56 dhe kf =3.42 për agregatet e tipit
zinxhir. Këto vlera janë në afërta me vlerat e raportuara për agregate të tilla nga shumë
studime (Samson, 1987; Sorensen et al., 1992; Koylu dhe Faeth, 1994; Koylu et al., 1995;
Chakrabarty et al., 2007).

Figura 5.46. Dimensioni fraktal Df i agregateve të blozës të tipit kluster.

109

Figura 5.47. Dimensioni fraktal Df i agregateve të blozës të tipit zinxhir.

Vlera maksimale e dimensionit fraktal është 2 për grimcat me sipërfaqe projeksioni
rrethore me dimension të plotë. Sa më i zgjatur dhe i hapur të jetë agregati aq më i vogël
është dimensioni fraktal. Sic pritet, agregatet në formë zinxhiri me një strukurë më të
zgjatur dhe të hapur kanë vlerë më të vogël të dimensionit fraktal Df. Vlera më e lartë e
Df i përket agregateve më kompakte dhe me morfologji më të mbyllur.
Dimensioni fraktal është një parametër që pasqyron historinë e grimcave që nga
formimi i tyre dhe është relativisht i pavarur nga lloji i karburantit dhe kushtet e flakës
(Koylu dhe Faeth, 1995; Chakrabarty et al., 2007).
Kumar sugjeron se ndryshimet e dimensionit fraktal mund të jenë rezultat i
konkurencës ndërmjet lëvizjes brouniane dhe veprimit të një fushe elektrike.
(Chakrabarty et al., 2008; Karasev et al, 2001). Njehsimet e dimensionit fraktal nëpërmjet
simulimeve që marrin në konsideratë grimcat e pangarkuara dhe që janë nën efektin
vetëm të lëvizjes brouniane kanë një shpërndarje të ngushtë rreth vlerës 1.8. Nëse grimcat
primare janë të ngarguara veprimi i fushës elektrike mund të orientojë ato duke i rreshtuar
më shumë sipas një drejtimi gjatë procesit të formimit të agregatit dhe duke rezultuar në
një dimension fraktal më të vogël.
Papërcaktueshmëritë e lidhura me njehsimin e dimensionit fraktal janë të vështira për
tu përcaktuar për shkak të shmangieve gjatë përpunimit të imazheve dhe natyrës empirike
të njehsimeve (koeficientëve të korrigjimit kα dhe α).
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5.14.3 Koeficientët e shpërhapjes dhe absorbimit
Për njehsimin e karakteristikave optike të grimcave të blozës është përdorur përafrimi
Rayleigh-Debye-Gans (RDG). Parametrat që përfshihen në formalizmin RDG janë marrë
nga analizat mikroskopike SEM të mostrave të pasura me grimca të blozës.
Krahasimet e rezultateve të marra nga zbatimi i përafrimit RDG (Chakrabarty et al.,
2007) me rezultatet e marra nga zbatimi i teorisë ekzakte të elektromagnetizmit për
agregatet e blozës (Farias et al., 1996), japing një shmangie standard prej 10%.
Theksojmë se kjo është një teori e thjeshtuar që jep vlerësime të përafruara të këtyre
koeficientëve, me papërcktueshmëri të konsiderueshme të krijuara nga njehsimi i numrit
dhe përmasave të grimcave primare, dimensionit fraktal dhe treguesit kompleks të
përthyerjes.
Seksioni tërthor i absorbimit për një agregat me grimcat primare në regjimin Raleygh
(d<0.1µm), është njehsuar nga ekuacioni 2.28:
2 x 3p
ag
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Duke marrë në konsideratë varësinë nga gjatësia e valës λ, parametrit xp, treguesit
kompleks m dhe karakteristikave morfologjike (Rg dhe Df) seksioni tërthor i shpërhapjes
është njehsuar nga ekuacioni 2.29:
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Për grimcat primare në regjimin Raleygh absorbimi është një proces jokoherent dhe
seksioni tërthor i absorbimit është proporcional me numrin e monomereve N.
Shpërhapja është një proces koherent, amplitudat mblidhen konstruktivisht dhe seksioni
tërthor i absorbimit është proporcional me katrorin e numrit të monomereve N2.
Funksionet F(m) dhe E(m) janë përcaktuar për një tregues përthyerjeje të vetëm m=1.50.47i (Horvath, 1993).
Në tabelën 5.6 janë paraqitur rezultatet e seksioneve tërthore të absorbimit (σa),
shpërhapjes (σs), zhdukjes (σz) dhe albedos (ω) të agregateve me numër të ndryshëm të
monomereve dhe dimension fraktal Df=1.77 dhe Df=1.56. Rrezja e monomereve është
25nm, gjatësia e valës λ=550nm dhe m=1.5-0.47i.
Duke mbajtur të fiksuar diametrin e grimcave primare mund të analizohet varësia nga
numri i monomereve dhe dimensioni fraktal.
Vlerat e seksionit tërthor të absorbimit variojnë nga 0.1 deri në0.86 µm-2 dhe nga 2.9x10-2
deri në 0.23 µm-2 përkatësisht për Df=1.77 dhe Df=1.56. Vlerat e seksionit tërthor të
shpërhapjes variojnë nga 3.26x10-2 deri në 0.47 µm-2 dhe nga 1.6x10-3 deri në 2.53x10-2
µm-2 përkatësisht për Df=1.77 dhe Df=1.56.
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Tabela 5.6. Karakteristikat optike të agregateve të blozës

Df

1.77

1.56

N

σa (µm-2)

σs (µm-2)

σz(µm-2)

105
201
298
368
483
590
796
953

0.1
0.18
0.25
0.33
0.43
0.53
0.72
0.86

3.26x10-2
4.12x10-2
9.6x10-2
5.9x10-2
0.18
0.31
0.28
0.47

0.13
0.22
0.35
0.39
0.61
0.84
1.00
1.33

109
201
301
449
546
657
740
882

2.9x10-2
5.4x10-2
8.0x10-2
0.12
0.15
0.17
0.20
0.23

1.6x10-3
3.1x10-3
3.76x10-3
9.4x10-3
9.69x10-3
1.6x10-2
1.78x10-2
2.53x10-2

3.06x10-2
5.71 x10-2
8.38 x10-2
0.13
0.16
0.19
0.22
0.26

Vihet re se me rritjen e numrit të monomereve seksioni tërthor i zhdukjes rritet
pothuajse linearisht. Për dimensionin fraktal më të madh, që i përket agregateve më
kompakte, seksioni tërthor i absorbimit është më i madh. Sa më kompakt të jetë agregati
aq më shumë materiali përthithës është i ekpsozuar ndaj rrezatimit rënës dhe
bashkëveprimi ndërmjet monomereve rrit probabilitetin e absorbimit të dritës.

5.15. Rezultatet e monitorimit të NO2 dhe O3
Në Tiranë përqendrimet e NO2 dhe O3 monitorohen në mënyrë të vazhdueshme nga
dy stacione automatike, stacioni ISHP dhe stacioni Tirana Qendër. Në figurën 5.48 dhe
figurën 5.49 janë paraqitur përqendrimet 24 orëshe të dyoksidit të azotit dhe të ozonit të
matura nga stacionet automatike ISHP dhe Tirana Qendër, për gjithë periudhën e
monitorimit.
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Figura 5.48. Përqendrimet NO2 (µg m-3) ISHP dhe Tirana Qendër, burimi ISHP.

Figura 5.49. Përqendrimet O3 (µg m-3) ISHP dhe Tirana Qendër, burimi ISHP.

Për periudhën dy javore të monitorimit, mostrat e ekspozuara janë analizuar me
metodën Saltzman duke përdorur një spektrofotometër dhe gjatësi vale 442nm për O3 dhe
540nm për NO2. Limiti i dedektimit të spektrofotometrit për NO2 ka qenë 0.14µg l-1.
Limiti i dedektimit për metodën e mostrimit pasiv të njehsuar duke përdorur shmangiet
standarde të tubave të pastër ka qenë 2.51µg m-3 dhe 2.17µg m-3 respektivisht për O3 dhe
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NO2. Rezultatet e matjeve të përqendrimeve të dyoksidit të azotit dhe ozonit janë
paraqitur në tabelën 5.7.
Tabela 5.7. Rezulatet e matjeve të përqendrimeve të dyoksidit të azotit dhe ozonit (µg/m3)

Përqendrimet e NO2 dhe O3 (µg/m3)

NO2

mes

O3

mes

Distanca përgjatë rrugës (m)

Distanca përpendikulare me aksin në të dy anët e rrugës (m)
-60

ana jugore
-30

-10

10

ana veriore
30

60

0 (1)
440 (2)
1170 (3)
1600 (4)
2100 (5)

8.4
11.6
19.1
10.8
13.9
12.76

10.5
11.6
26.9
18.8
31.4
19.84

41
18.5
33
51.2
42.2
37.18

46.1
20.9
22.1
30.7
30.6
30.08

15.5
16.3
21.4
19.7
24.4
21.21

13.2
10.7
11.6
13.2
20.7
13.88

0 (1)
440 (2)
1170 (3)
1600 (4)
2100 (5)

12.8
20.1
34.3
28.9
30.9
28.55

25.9
32.7
28.9
43.7
34.7
33.18

29
32.1
25.2
28.7
42.5
31.5

13.6
32.4
34.3
21.5
38.8
28.12

24.5
32.1
19.3
29.8
47.4
19.46

18.7
31
40.4
28
40.2
31.66

Në të gjithë zonën e monitoruar përqendrimet mesatare të O3 dhe NO2 kanë qenë
30.08 ± 6.2µg m-3 dhe 22.2 ± 1.8µg m-3, respektivisht. Përqendrimet e ozonit O3 variojnë
nga një maksimum 47.4 µg m-3 deri në një minimum 12.8 µg m-3. Përqendrimet e
dyoksidit të azotit NO2 variojnë nga një maksimum 51.2µg m-3 deri në një minimum
8.4µg m-3. Në figurën 5.50 dhe figurën 5.51 janë paraqitur grafikët e shpërndarjes
hapësinore horizontale të përqendrimeve të NO2 dhe O3 në funksion të distancës përgjatë
dhe pingul me aksin e rrugës. Kjo paraqitje jep mundësinë e një krahasimi vizual të
shpërndarjes hapësinore të përqendrimeve të NO2 dhe O3.
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Figura 5.50. Përqendrimet NO2 (µg m-3) të paraqitura në funksion të distancave pingul (boshti xve) dhe përgjatë aksit të rrugës (boshti y-ve).

Figura 5.51. Përqendrimet O3 (µg m-3) të paraqitura në funksion të distancave pingul (boshti xve) dhe përgjatë aksit të rrugës (boshti y-ve).
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Vlerat negative të x-ve tregojnë distancat pingul me aksin e rrugës në anën jugore të
saj ndërsa vlerat pozitive të x-ve tregojnë distancat pingul me aksin në anën veriore të
rrugës.
Vihet re se përqendrimet më të larta të NO2 janë në pikat e monitorimit në anë të
rrugës, ndërsa zvogëlohen me distancën në drejtimin pingul me aksin. Raporti ndërmjet
vlerave mesatare të NO2 në anë të rrugës me vlerat në pjesën e brendshme është rreth
2.04. Në anë të rrugës (brenda tunelit) nivelet mesatare të NO2 në anën në drejtim të
kundërt të erës (ana jugore ) janë 37.18 µg m-3 dhe nivelet mesatare të NO2 në anën në
drejtim të erës (ana veriore) janë 30.08 µg m-3. Këto vlera janë më të larta se
përqendrimet e matura nga stacioni stacioni background (IHP) dhe të krahasueshme me
përqendrimet e matura nga stacioni urban (Tirana Qendër). Brenda kanionit vihet re një
diferencë ndërmjet përqendrimeve të NO2 të matura në të dy anët, asaj në drejtim të erës
dhe asaj në drejtim të kundërt të erës. Efektet dispersive rezultojnë nga rryma e ajrit që
bie me një kënd afërsisht me 30⁰ me aksin e rrugës. Ky konfigurim bën që të vendoset
regjimi “wake interference” dhe formohen shjellat e qendrueshme helikoidale. Nga
rezultatet mund të kuptojmë se kontributi i pjesës paralele me aksin e rrugës shkakton
zvogëlimin e diferencës ndërmjet niveleve të NO2 në të dy anët. Gjthashtu, mjedisi
rrethues johomogjen, lartësi të ndryshme në dy anët, prania e kryqëzimeve dhe hapjeve
në dy anët e rrugës e bën më komplekse shpërndarjen e NO2. Përqendrimet e NO2 në të
dy anët e rrugës kanë një shpërndarje johomogjene, megjithëse burimet e shkarkimeve
direkte (të lidhura me trafikun) janë homogjene, të njëjta për të dy anët e rrugës dhe pa
burime të tjera industriale. Jashtë kanionit, në zonat e brendshme, proceset e dispersionit
janë më komplekse. Përqendrimet e NO2 pritet të jenë më të vogla se në zonën brenda
rrugës. Përqendrimet mesatare të NO2 janë të përafërta në zonat e brendshme, prej
16.3µg/m3 and 16.7µg m-3 respektivisht në pikat e matjeve në anën në drejtim të kundërt
të erës dhe në drejtim të erës. Vihet re se pikat e matjeve më pranë kryqëzimeve kanë
përqendrime më të larta të NO2. Duket se përqendrimet më të larta të NO2 janë në pikat e
monitorimit më pranë kryqëzimit të 21 Dhjetorit. Trafiku i lartë dhe mbizotërimi i erërave
që fryjnë nga jugperëndimi në drejtim të verilindjes janë shkaqet e këtyre niveleve më të
larta.
Shpërndarja e përqendrimeve të ozonit O3 është shumë më komplekse. Përqendrimet
e ozonit janë më pak të ndryshueshme brenda distancës 60 m nga aksi i rrugës krahasuar
me NO2. Në të kundërt me dyoksidin e azotit NO2, raporti i përqendrimeve të ozonit në
anë të rrugës me përqendrimet në pjesën e brendshme është rreth 0.9. Ndërsa
përqendrimet e NO2 zvogëlohen ndjeshëm me largimin nga burimet e shkarkimeve me 24 herë, përqendrimet e ozonit përgjithësisht rriten me rritjen e distancës përpendikulare
me rrugën. Raporti i niveleve të ozonit në anë të rrugës (10m) me nivelet në anë të rrugës
varion nga 0.97 në distancën 30m në 0.87 në 60m në anën veriore dhe nga 0.97 në
distancën 30m në 1.4 në 60m në anën jugore. Sic e kemi përmendur më lart ozoni
troposferik është një ndotës i rrjedhur, ai formohet nga transformimet fotokimike të
oksideve të azotit dhe arrin nivelet më të larta larg burimit të shkarkimeve të tyre.
Funksioni i njehsuar i regresionit ndërmjet përqendrimeve të dyoksidit të azotit NO2
dhe ozonit O3 paraqitet në figurën 5.52.
Një vlerë shumë e vogël e korrelacionit R2 prej 2.6% dhe vlera S= 0.21 është gjetur
ndërmjet përqendrimeve të O3 dhe NO2.
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Figura 5.52. Korrelacioni ndërmjet përqendrimeve të NO2 dhe O3.

Ky korrelacion shumë i dobët pozitiv ndërmjet O3 dhe NO2 është si rezultat i
proceseve fotokimike të papërfunduara, për shkak të distancës së shkurtër të pikave të
monitorimit që masat ajrore të freskëta përshkojnë që nga burimet e shkarkimeve. Në
distanca më të largëta ka një korrelacion negativ ndërmjet përqendrimeve të O3 dhe NO2.
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Përqendrimet masore të matura me metodën gravimetrike ndryshojnë nga
33.98μgm-3 deri në 98.46 μg m-3 për Tiranën dhe nga 29.45 deri në 136.17 μg
m-3 për Vlorën. Vlerat mesatare të PM për Tiranën në qendër në dimër janë
53.12 μg m-3 dhe tek FSHN janë 72.89 μg m-3 dhe 58.67 μg m-3 respektivisht
në dimër dhe verë. Ndërsa në zonat urbane në Vlorë janë 78.80 μg m-3 dhe
74.89 μg m-3 respektivisht në dimër dhe në verë. Nivelet masore të lëndës së
grimcuar në zonën rurale dhe kodrinore në janë më të ulëta se në zonat urbane
dhe nënurbane.
Në këtë studim kemi treguar përdorimin e teknikave SEM/EDX si mjet për
gjetjen e lidhjeve ndërmjet karakteristikave mikrofizike, kimike dhe optike të
grimcave aerosole. Grimcat aerosole janë grumbulluar me metodën e filtrimit,
duke përdorur pompën e ajrit ose aparatin me teknologji të dyfishtë EDM. Për
të studiuar cilësitë fizike dhe kimike të grimcave aerosole filtrat e grumbulluar
janë analizuar nëpërmjet teknikës SEM/EDX. Analizimi manual i grimcave
individuale nëpërmjet SEM/EDX siguron informacion të bollshëm për të
studiuar cilësitë fizike dhe kimike të grimcave aerosole. Janë analizuar një
total prej 2659 grimca individuale të marra në zona të ndryshme dhe gjatë dy
sezoneve verë dhe dimër në Vlorë, ndërsa në Tiranë janë analizuar 1459
grimca të marra pranë qendrës në dimër dhe FSHN-së në dy sezone. Grimcat
aerosole janë kategorizuar në bazë të përbërjes kimike dhe karakteristikave
morfologjike në nëntë grupe kryesore: aluminosilikate (grimca tymi dhe
dhera), grimca të pasura me Ca, grimcat karbonike (grimcat e blozës dhe
grimcat biogjenike), grimcat e kripës së detit, grimcat e pasura me Si, grimcat
e pasura me Fe dhe grimcat e tjera (ose mikse).
Studimi i cilësive fizike është realizuar nëpërmjet studimit të shpërndarjes së
numrit të grimcave me dimensione të ndryshme, mikrostrukturës dhe
faktorëve të formës gjeometrike dhe aerodinamike.
Shpërndarja e grimcave sipas dimensioneve ka qenë lognormale, me
mbizotërim të grimcave me diametër ekuivalent më të vogël se 2µm në të
gjitha mostrat e analizuara.
Grimcat e tymit sferike gjenden kryesisht në fraksionin e grimcave me
diametër ekuivalent nga 1-5µm. Grimcat e blozës tipike në formë klusteri apo
zinxhiri të formuara nga proceset e djegies në temperaturë të lartë dhe me
origjinë nga shkarkimet e automjeteve mbizotërojnë modën fine dhe të mesme
(0.5-2µm), ndërsa grimcat e blozës nga djegia e biomasës me dimensione më
të mëdha nga 2-5µm janë vërejtur në sasi më të vogla. Grimcat minerale të
dherave aluminosilikate dhe grimcat e pasura me kalcium me formë të
çrregullt, kanë një shtrirje në të gjitha dimensionet 0.5-25µm, me mbizotërim
përgjithësisht në fraksionin 1-6µm. Grimcat minerale të pasura me Si gjenden
në fraksionin koarse. Ato kanë strukturë shtresore, forma të çrregullta dhe
përgjithësisht të zgjatura. Grimcat antropogjenike të pasura me Fe me formë
sferike dhe që formohen nga aktivitetet e industrisë metalurgjike nuk janë
detektuar në asnjë nga mostrat. Grimcat e dedektuara në mostrat e analizuara
kanë formë të çrregullt dhe kryesisht në fraksionin e mesëm dhe koarse.
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Grimcat e kripës së detit të freskëta kanë strukturë të rregullt kubike me
dimensione 2-4µm. Ndërsa grimcat më të vjetra pësojnë transformime kimike
dhe ndryshime të përmasave dhe formës në atmosferë, përgjithësisht në
modën e mesme 1-2µm. Grimcat e tjera ose mikse janë me forma të
rrumbullakosura dhe zakonisht me diametër ekuivalent më të vogël se 2-3 μm.
Në bazë të formës gjeometrike grimcat janë klasifikuar në disa grupe
kryesore: a) të zgjatura dhe të çrregullta, trekëndore e rregullt, katërkëndore e
rregullt, pesëkëndore, gjashtë këndore, tetë deri në dhjetë këndore, ellipsoid,
të rrumbullakëta dhe sferike jo perfekte, sferike perfekte. Vlera mesatare e
faktorit tërrumbulakësisë R për grimcat e analizuara është rreth 0.78 me një
shmangie standarte 0.14. Kjo tregon se grimcat këndore dhe të çrregullta
mbizotërojnë grimcat totale. Këto grimca përbëjnë nga 60-70% të grimcave të
analizuara për faktorin e formës. Agregatet përbëjnë rreth 20% të grimcave
totale. Agregatet që përftohen nga bashkimi i grimcave individuale më të
vogla se 100nm formohen nga proceset e djegies në temperaturë të lartë dhe
njihen si agregatet e blozës. Ato përbëjnë pjesën kryesore të agregateve me
rreth 95%. Agregatet e grimcave të çrregullta, të cilat janë me origjinë
minerale apo dhera, janë kompakte dhe përbëjnë më pak se 5% të agregateve.
Grimcat me faktor të formës më të madh se 0.95 që janë sferike dhe ato
pothuajse të rrumbullakosura mbizotërojnë fraksionin e grimcave fine dhe të
mesme. Fraksioni i ndërmjetëm 1-2µm dhe fraksioni koarse mbizotërohet nga
grimcat këndore (trekëndore dhe katërkëndore) si dhe grimcat e çrregullta.
Vlerat e raportit gjatësi/gjerësi AR variojnë nga 1 për grimcat sferike deri në
3.4 për grimcat shumë të zgjatura. Faktori i formës gjeometrike AR nuk varet
nga përmasat e grimcave. Faktori AR nuk është shumë i ndryshëm për
shumicat e grimcave me faktorin e formës nga 0.7 deri në 1 që i përkasin
grimcave këndore deri në ato sferike. Ndryshe ndodh për grimcat e zgjatura
ku raporti AR ndryshon në mënyrë të ndjeshme. Është treguar se raporti AR jo
vetëm është më i madh por edhe ndryshon ndjeshëm për grimcat e zgjatura me
R më të vogël se 0.5. Mund të themi se format e ndryshme të grimcave janë të
varura nga proceset gjatë dhe pas formimit të tyre.
Faktori i formës aerodinamike varion nga 1 per grimcat sferike, 1.04 grimcat
kubike me sipërfaqe projeksioni katrore deri në 1.94 për grimcat e zgjatura me
formë të dallueshme aerodinamike. Grimcat këndore dhe të zgjatura janë të
rrezikshme për shëndetin sepse duke qenë me skaje kanë faktorin e formës
aerodinamike më të madh dhe mund të depërtojnë më thellë në sistemin
respirator krahasuar me grimcat e rrumbullakëta. Këto grimca mund të
krijohen kryesisht nga proceset mekanike si thyerjet, thërrmimet, etj.
Sipërfaqja e shumicës së grimcave të analizuara është e ashpër dhe me skaje të
thyera, të cilat ndihmojnë depozitimin e grimcave më të imëta dhe mundësi të
zhvillimit të reaksioneve kimike pas procesit të formimit të grimcave, duke
rritur kështu rrezikshmërinë e grimcave aerosole.
Shpërndarja e grimcave të grupeve të ndryshme ndryshon në hapësirë dhe në
kohë. Grimcat minerale të dherave aluminosilikate dhe grimcat e pasura me
kalcium me strukturë shtresore dhe formë të çrregullt përbëjnë pjesën kryesore
të grimcave aerosole. Këto grimca kanë qenë prezente në të gjitha mostrat e
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aerosoleve. Grimcat e dherave aluminosilikate janë gjendur me sasi relative
nga 16% deri në 30% ndërsa grimcat e pasura me kalcium nga 16% deri në
33%, në varësi të zonave dhe periudhës së monitorimit. Përgjithësisht grimcat
e dherave përbëjnë një fraksion më të madh në sezonin e dimrit. Këto grimca
kryesisht vijnë nga dherat e tokës dhe në zonat urbane burimet e zakonshme
janë burimet lokale të pluhurave me origjinë natyrale të rrugës të ringritur nga
erërat apo trafiku, aktivitetet antropogjenike si prodhimi dhe përdorimi i
çimentos, gëlqeres dhe materialeve të tjera të ndërtimit, si edhe masave ajrore
që transportojnë grimca aerosole nga distanca më të largëta.
Prezenca e gjurmëve të metaleve të rënda në shumicën e grimcave të
analizuara tregon kontaminimin e grimcave të dherave duke qenë se për një
kohë të gjatë këto pluhura janë prezente në atmosferën urbane duke u ringritur
disa herë dhe miksuar me shkarkimet direkte të automjeteve.
Grimcat antropogjenike të gjeneruara nga proceset e djegies si grimcat e tymit
dhe blozës përbëjnë grupin e dytë me sasi relative më të madhe në zonat
urbane. Grimcat e tymit në zonat urbane përbëjnë nga 12% deri në 17% të
grimcave të analizuara me sasi relative më të madhe në dimër. Variacionet
kohore dhe hapësinore të grimace të tymit janë të korreluara me grimcat e
blozës duke sugjeruar burimin e tyre të përbashkët. Grimcat e blozës variojnë
nga 9% deri në 19% me sasi relative më të madhe dhe prezencë të grimcave
tipike të djegies në temperaturë të ulët në sezonin e dimrit. Burimet kryesore
të grimcave të tymit dhe blozës janë shkarkimet direkte të automjeteve. Këto
grimca mund të gjenerohen edhe nga proceset e djegies së mbeturinave si
edhe aktiviteteve industriale dhe djegies së biomasës në një përqindje më të
vogël.
Grimcat e kripës së detit janë gjendur në sasi minimale në zonat larg bregdetit
dhe në sasi më të vogla në dimër se në verë. Ato variojnë nga 19.7% në verë
në Vlorë deri në 0.8% në dimër në Tiranë.
Nuk janë dedektuar grimca të pasura me Fe në formë sferike që janë gjurmues
të proceseve metalurgjike. Grimcat minerale të pasura me Si dhe grimcat e
çrregullta të pasura me Fe janë gjendur në fraksione më të vogla, përkatësisht
nga 2.6 - 7.2% dhe nga 1.2 - 5.2%. Nuk vihen re ndryshime të theksuara
sezonale, duke treguar se këto grimca janë në përbërje të dherave të tokës.
Është vënë re një përqindje më e lartë e grimcave të çrregullta të pasura me Fe
në Vlorë. Emetimi në atmosferë nga prishjet e ndërtimeve duhet të jetë burimi
kryesor i këtyre grimcave. Ndërsa grimcat e pasura me Si janë vërejtur me
përqendrime më të larta në Vlorë, për shkak të karakterit ranor të pjesës së
bregdetit.
Grimcat e klasifikuara si të tjera variojnë nga 9.3-10.2% në Tiranë dhe nga
4.2-6.3% në Vlorë. Këto grimca me forma të rrumbullakosura dhe zakonsiht
me diametër ekuivalent më të vogël se 2-3 μm përmbajnë sasi të
ndryshueshme të Ca, Si, Al, Fe, Ti, Cu, Mn, Cd, Pb, dhe Mg.
Duke qenë se ka një përqindje më të lartë të këtyre grimcave në Tiranë,
sugjerojmë se origjina e tyre është nga masat ajrore lokale dhe rajonale, që
transportojnë grimca aerosole kryesisht nga veriu i vendit dhe vendet fqinje.
Ato mund të jenë si grimca minerale me origjinë natyrale të transportuara nga
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masat ajrore ashtu edhe me origjinë antropogjenike të formuara nga aktivietet
industriale, të ndërtimit apo nga abrazioni i materialeve të ndryshme.
Gjithashtu burimet e tyre mund të jenë shkarkimet direkte të automjeteve të
përziera me pluhurin e rrugës të ringritura disa herë ose mund të jenë edhe nga
transportimi i tymrave të përftuar gjatë djegies së mbeturinave. Për shkak të
prezencës së metaleve të rënda, Ti, Cu, Co, Cd, Ni, formës së tyre të
rrumbullakosur dhe përmasave të vogla ato mund të konsiderohen më shumë
antropogjenike se natyrale.
Gjatë sezonit të dimrit në kushte meteorologjike më të qendrueshme (shpejtësi
mesatare e erës më e vogël se 1m/s) grumbullimi i grimcave aerosole me
origjinë antropogjenike dhe natyrore ushtron një presion më të madh në
atmosferë duke ndikuar ndjeshëm edhe pamjen e saj. Në Vlorë efektet
dispersive janë më të mira (shpejtësi e erës më e madhe se 2m/s si në dimër
edhe në verë), por prezenca e lartë e pluhurave të dherave i kthen ato në
disfavor, duke ringritur dhe shpërndarë pluhurat në të gjithë qytetin. Efektet
dispersive janë vërejtur në grimcat e tymit dhe blozës gjatë sezonit të verës që
nuk kanë qenë aq të larta sa pritej për shkak rritjes së shkarkimeve të
automjeteve të lidhura me sezonin turistik.
Karakteristikat morfologjike, përbërja kimike, variacionet në kohë dhe
hapësirë të grimcave aerosole, kushtet meteorologjike dhe trajektoret e
masave ajrore janë përdorur për të identifikuar burimet e mundshme të
grimcave aerosole në atmosferën urbane të qyteteve të marra në studim. Është
treguar se burimet kryesore janë shkarkimet direkte të automjeteve, pluhurat e
rrugës të ringritur nga erërat apo të induktuara nga trafiku, djegia e
mbeturinave, aktivitetet antropogjenike të lidhura me ndërtimet dhe masat
ajrore që transportojnë grimca aerosole nga distanca më të largëta. Kushtet
meteorologjike të qeta, konfigurimet e rrugëve, cirkulacionet e krijuara nga
erërat dhe turbulencat e krijuara nga trafiku kanë ndikim thelbësor në
qarkullimin e ndotësve në përqendrimet e ndotësve të ngurtë dhe të gaztë.
Për shkak të diversitetit të pluhurave të rrugës që kanë origjinë nga burime të
ndryshme nevojiten studime të mëtejshme duke kombinuar teknika të
ndryshme.
Përqendrimet masore (µgm-3) të matura me metodën gravimetrike dhe
përqendrimet numerike (m-3) të njehsuara nga imazhet SEM, janë krahasuar
me rezulatet e matjeve direkte të aparatit EDM 107. Rezulatet tregojnë një
korrelacion të lartë të këtyre matjeve dhe nënvlerësim të përqendrimeve
numerike të matura me teknikën SEM.
Gjatë dimrit krahas ndotësve antropogjenike lokal, kushtet meteorologjike, si
lagështia relative më e madhe dhe lartësia më e ulët e miksimit (boundary
layer height) zakonisht 500-1000m, favorizojnë akumulimin e ndotësve duke
bërë që grimcat aerosole të mbeten për një kohë më të gjatë në atmosferë.
Ky studim tregon se në zonat urbane burime të ndryshme lokale si shkarkimet
e automjeteve, djegiet e mbeturinave dhe pluhurat e rrugës janë burimet
mbizotëruese të grimcave aerosole në atmosferën urbane.
Në zonat urbane me trafik përqendrimet më të ulëta të lëndës së grimcuar janë
vërejtur kur masat ajrore janë bregdetare. Përqendrimet më të larta të
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grimcave janë vërejtur në mostrat e grumbulluara kur masat ajrore janë lokale
ose kur masat ajrore vijnë nga Mesdheu dhe Saharaja.
Treguesi kompleks i përthyerjes është njehsuar duke përdorur rezulatet e
analizave SEM/EDX të grimcave aerosole. Variacionet e pjesës reale të
treguesit të përthyerjes ndikohen kryesisht nga variacionet e oksideve të
metaleve dhe njihet me më shumë saktësi. Pjesa imagjinare përcaktohet
kryesisht nga fraksioni vëllimor i agregateve të blozës dhe është subjekt i
papërcaktueshmërive më të larta. Duke qenë se në studimin tonë nuk janë
përfshirë grimcat e blozës me dimensione më të vogla se 0.5µm, dhe se
përpunimi nëpërmjet softuerit përjashton grimcat me kontrast të ulët dhe me
më pak piksela, ka një nënvlerësim të grimcave të blozës në fraksionin fine.
Por ndërkohë ka një mbivlerësim në njehsimin e vëllimit për shkak të
strukturës jokompakte të agregateve të blozës dhe një mbivlerësim të
fraksionit vëllimor për shkak se agregatet e blozës janë më të qendrueshme
gjatë analizave SEM. Duke qenë se agregatet jokompakte kanë qenë në një
fraksion minimal krahasuar atyre me strukturë kompakte, mendojmë se
faktorët e parë janë më tepër ndikues dhe se rezultatet tona duhet të kenë një
nënvlerësim të fraksionit vëllimor të agregateve të blozës. Përcaktimi i saktë i
këtij nënvlerësimi është subjekt i studimeve të mëtejshme dhe përmirësimit të
teknikave të përdorura.
Pjesa reale n e treguesit të përthyerjes varion nga 1.55 deri në 1.60, ndërsa
pjesa imagjinare k varion nga 0.016 deri në 0.032, me tregues përthyerjeje
mesatar m=1.57-0.02i. Për atmosferën urbane të qytetit të Vlorës, mund të
përdoret një tregues përthyerjeje i vetëm prej m=1.5-0.1i i sugjeruar nga
Horvath për zonat urbane me ndotje të grimcave aerosole.
Ndër ovjektivat e studimit ka qenë edhe studimi i vetive optike të agregateve
të blozës. Njehsimi i koeficientëve të absorbimit dhe shpërhapjes së dritës
bëhet i mundur kur njihen karakteristikat morfologjike, dimensioni fraktal Df
dhe faktori kf si dhe numri i grimcave primare që përbëjnë agregatet. Për
njehsimin e këtyre parametrave janë përdorur imazhet SEM të agregateve të
blozës. Në total janë analizuar 59 agregate të tipit klaster dhe 57 agregate të
tipit zinxhir.
Rezultatet tregojnë një vlerë mesatare të numrit N prej 400-500 dhe vlerat
Df=1.84 dhe kf=2.69 për agregatet e tipit kluster dhe Df=1.56 dhe kf =3.42 për
agregatet e tipit zinxhir. Sa më i zgjatur dhe i hapur të jetë agregati aq më i
vogël është dimensioni fraktal. Sic pritet, agregatet në formë zinxhiri me një
strukurë më të zgjatur dhe të hapur kanë vlerë më të vogël të dimensionit
fraktal Df. Vlera më e lartë e Df i përket agregateve më kompakte dhe me
morfologji më të mbyllur.
Dimensioni fraktal është një parametër që pasqyron historinë e grimcave që
nga formimi i tyre. Papërcaktueshmëritë e lidhura me njehsimin e dimensionit
fraktal janë të vështira për tu përcaktuar për shkak të shmangieve gjatë
përpunimit të imazheve dhe natyrës empirike të njehsimeve (koeficientëve të
korrigjimit kα dhe α).
Për njehsimin e karakteristikave optike të grimcave të blozës është përdorur
përafrimi Rayleigh-Debye-Gans (RDG). Parametrat që përfshihen në
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formalizmin RDG janë marrë nga analizat mikroskopike SEM të mostrave të
pasura me grimca të blozës. Vlerat e seksionit tërthor të absorbimit variojnë
nga 0.1-0.86 µm-2 dhe nga 2.9x10-2-0.23 µm-2 përkatësisht për Df=1.77 dhe
Df=1.56. Vlerat e seksionit tërthor të shpërhapjes variojnë nga 3.26x10-2-0.47
µm-2 dhe nga 1.6x10-3-2.53x10-2 µm-2 përkatësisht për Df=1.77 dhe Df=1.56.
Me rritjen e numrit të monomereve seksioni tërthor i zhdukjes rritet pothuajse
linearisht. Për dimensionin fraktal më të madh, që i përket agregateve më
kompakte, seksioni tërthor i absorbimit është më i madh. Sa më kompakt të
jetë agregati aq më shumë materiali përthithës është i ekpsozuar ndaj
rrezatimit rënës dhe bashkëveprimi ndërmjet monomereve rrit probabilitetin e
absorbimit të dritës.
Shpërndarja hapësinore e përqendrimeve të O3 dhe NO2 është studiuar duke
përdorur metodën e mostrimit pasiv. Matjet janë realizuar në 30 pika për
secilin ndotës, në drejtimet pingul dhe përgjatë aksit të rrugës së Kavajës,
Tiranë gjatë një periudhe dyjavore. Përqendrimet e NO2 rezultojnë të afërta
me limitet e Standardeve EU. Duke marrë në konsideratë që matjet janë kryer
në dimër dhe pranë burimeve të shkarkimeve nivelet e ozonit në atmosferën
urbane të qytetit gjatë vitit janë më të larta dhe përbëjnë një problem serioz.
Kjo konfirmohet edhe nga matjet e stacioneve automatike të ISHP dhe Tirana
Qendër të paraqitura në raportet vjetore 2012, 2013.
Efektet e kombinuara të O3 dhe NO2, krahas grimcave aerosole, janë
shkaktarë të cilësisë së ulët të ajrit në Tiranë. Përqendrimet e dyoksidit të
azotit dhe ozonit kanë një shpërndarje johomogjene hapësinore. Përqendrimet
e ozonit janë vrojtuar të jenë më pak të ndryshueshme brenda distancës 60 m
nga aksi i rrugës, krahasuar me nivelet e NO2. Përqendrimet më të larta të
NO2 kanë qenë në pikat e matjeve në anë të rrugës dhe një korrelacion i fortë
negativ është vrojtuar ndërmjet niveleve të NO2 dhe distancës ndaj rrugës.
Shpërndarja hapësonore është e ndikuar nga drejtimi i erës. Me sjelljen tipike
në hapësirën brenda rrugëve, përqendrimet e ndotësve në pikat e matjeve në
anën e kundërt të drejtimit të erës janë më të larta krahasuar asaj në drejtim të
erës. Kushtet e qeta, fluktuacionet e drejtimit të erës, efektet dispersive më të
ulëta në sezonin e dimrit janë faktorët që ndikojnë në mungesën e efekteve të
forta të kanionit. Jashtë hapësirës së rrugës, në pjesën e brendshme zvogëlimi i
përqendrimeve me distancën është një process kompleks.
Analiza statistikore nëpërmjet regresionit kuadratik tregon një korrelacion të
dobët ndërmjet niveleve të dyoksidit të azotit dhe ozonit.
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REKOMANDIME



Në këtë punim paraqiten teknikat e mikroskopisë elektronike për përcaktimin e
karakteristikave mikrofizike, kimike dhe optike të grimcave aerosole, të zbatuara
për herë të parë në vendin tonë.



Nëpërmjet analizimit individual të grimcave me gjithë vështirësitë e teknikës
manuale SEM/EDX studjuesit mund të sigurojnë informacion të bollshëm për
studimin e karakteristikave morfologjike, përbërjes kimike dhe identifikimit të
burimeve të grimcave aerosole.



Sipërfaqja e ashpër dhe me skaje të thyera, forma aerodinamike, prezenca e
gjurmëve të metaleve të rënda e shumicës së grimcave të analizuara rrisin
rrezikshmërinë e grimcave aerosole për shëndetin. Ky studim tregon se në zonat e
studiuara burime të ndryshme lokale si shkarkimet e automjeteve, pluhurat e
rrugës dhe djegiet e mbeturinave janë burimet mbizotëruese të grimcave aerosole
në atmosferën urbane. Për të reduktuar përqendrimet e lëndës së grimcuar në
atmosferën urbane krahas reduktimit të automjeteve private një nga rrugët më
efektive do të ishte reduktimi i emetimeve të pluhurave në atmosferë nëpërmjet
mirëmbajtjes së rrugëve dhe pastrimit në kohë të materialeve inerte.



Për shkak të diversitetit të pluhurave të rrugës që kanë origjinë nga burime të
ndryshme nevojiten studime të mëtejshme duke kombinuar teknika të ndryshme.



Ky studim duhet të vazhdojë me zgjerimin e zonave dhe periudhave të studimit
dhe shtrirjes në profile lartësore të ndryshme për marrjen e të dhënave sa më
përfaqësuese për variacionet hapësinore dhe kohore të grimcave aerosole.
Thellimi në studimin teorik dhe eksperimental të karakteristikave optike të
grimcave aerosole me dimensione, densitete dhe forma të ndryshme dhe
kombinimet e të dhënave SEM/EDX me matjet optike do të jetë qëllim i punës
sonë në të ardhmen.



Do të zgjerohet studimi duke përfshirë ndikimin e grimcave aerosole në shëndetin
e njerëzve dhe në pamjen e atmospheres si edhe do te zbatohen modele të reja të
dispersionit të ndotësve të ngurtë dhe të gaztë në atmosferën urbane.
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