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Abstrakt
Ky studim ka si objektiv identifikimin e sektorëve industiale të cilët mund
të çojnë në përqëndrimin e radioaktivietit natyror në të ashtu-quajturit
materiale radioaktive me origjinë natyrore “NORM” (Naturally
Occurring Radioactive Materials) në mënyrë që të garantohen standardet
themelore të sigurisë përsa i përket ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues për
punonjësit dhe popullsinë. Sektorët kryesor industrial të (a) prodhimit të
plehërave kimike; (b) përpunimit të mineraleve metalike ferro-nikel dhe
plumb-zink; (c) prodhimit të çimentos dhe (d) prodhimin e energjisë
elektrike me djegie qymyri janë studiuar duke analizuar rreth 80 kampione
të lëndëve të para, produkteve dhe mbetjeve industriale. Përqëndrimet e
radioaktivitetit natyror të 40K, 226Ra dhe 232Th janë matur duke përdorur
teknikën e spektroskopisë gama me dedektor HPGe. Rezultatet e marra
tregojnë se nënproduktet dhe mbetjet industriale mund të lejohen për
përdorimin e materialeve të ngurta, riciklimin, hedhjen konvencionale
(deponitë konvencionale) ose djegien e tyre. Në kushte të caktuara, riciklimi
i mbetjeve industriale, kryesisht në industrinë e prodhimit të materialeve të
ndërtimit është vlerësuar si një alternativë e përshtatshme riciklimi përsa i
përket kushteve të mbrojtjes nga rrezatimi jonizues.
Fjalë kyçe: Radioaktiviteti natyror; Spektroskopia gama; NORM;
Riciklimi i mbetjeve; Rreziku radiologjik.

v

Abstract
This study aims at identifying industrial sectors that can lead to the
concentration of natural radioactivity in so-called Naturally Occurring
Radioactive Materials (NORM) in order to guarantee basic safety
standards in terms of exposure to ionizing radiation for workers and the
population. The main industrial sectors of (a) the production of chemical
fertilizers; (b) processing ferro-nickel and lead-zinc metallic minerals; (c)
production of cement and (d) electricity production by coal power plants
has been studied by analyzing about 80 samples of raw materials, products
and industrial wastes. The natural radioactivity concentrations of 40K, 226Ra
and 232Th were measured using the gamma spectroscopy technique with
HPGe detector. The obtained results show that byproducts and industrial
wastes can be allowed to be used as solid materials, recycling, conventional
dumping (conventional landfills) or burning them. Under certain conditions,
industrial waste recycling, mainly in the construction industry, is considered
as an appropriate recycling option in terms of ionizing radiation protection
conditions.
Keywords: Natural Radioactivity; Gamma spectroscopy; NORM;
Recycling of waste; Radiological risk.
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Në këtë kapitull janë parashtruar motivimi dhe objektivat e këtij studimi që ka të bëjë me
identifikimin e sektorëve industiale të cilët mund të çojnë në përqëndrimin e
radioaktivietit natyror në të ashtu-quajturit materiale radioaktive me origjinë natyrore
“NORM”. Në fund është bërë një përshkrim i shkurtër i studimit.
1.1 Motivimi dhe kuadri ligjor
Statusi i Republikës së Kosovës si "vend kandidat potencial" dhe gjithashtu përfshirja në
proçesin e stabilizim-asociimit për anëtarësim në Bashkimin Europian (BE) do të kërkojë
përveç të tjerash edhe harmonizimin e kuadrit ligjor për zbatimin e standardeve themelore
të sigurisë përsa i përket ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues (Ligji Nr. 06/L- 029). “Ligji
Nr. 03/L-025 për mbrojtjen e mjedisit” në Nenin 29 parashikon “Vlerësimin e ndikimit
në mjedis” por pa specifikuar monitorimin e radioaktivitetit mjedisor. Për këtë arsye, ky
studim synon të kontribuojë në nxitjen e harmonizimit ligjor të Republikës së Kosovës
duke vlerësuar nëpërmjet një studimi pilot pasojat e zbatimit të Direktivës së Këshillit Nr.
2013/59/EURATOM të BE-së.
Direktiva e Këshillit Nr. 2013/59/EURATOM përcakton standardet themelore të sigurisë
për mbrojtje kundër rreziqeve që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, dhe
shfuqizon direktivat 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
dhe 2003/122/Euratom. Në përputhje me Nenin 23 të Direktivës së Këshillit Nr.
2013/59/EURATOM, çdo shteti anëtar të Bashkimit Europian (BE) i kërkohet të
identifikojë sektorët industiale të cilët mund të çojnë në përqëndrimin e radioaktivietit
natyror në të ashtu-quajturit materiale radioaktive me origjinë natyrore “NORM”
(Naturally Occurring Radioactive Materials), në mënyrë që të garantohen standardet
themelore të sigurisë, përsa i përket ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues për punonjësit dhe
popullsinë. Identifikimi i sektorëve industriale duhet të bëhet duke marrë në konsideratë
sektorët industrialë të renditura në Shtojcën VI të Direktivës së Këshillit
Nr.2013/59/EURATOM. Në rastin e Republikës së Kosovës kjo listë mund të ndahet në
sektorë industrial të pranishën (aktiv dhe jo-aktiv) dhe jo të pranishëm (Tabela 1.1).
Në përputhje me Nenin 24 të Direktivës së Këshillit 2013/59/EURATOM, në Shtojcën
VII janë prarashikuar nivelet e referencës të përqëndrimit të radioaktivitet për
radiobërthamat artificiale dhe natyrore. Nivelet e referencës të përqëndrimit të aktivitetit
për radiobërthamat natyrore jepen në Tabelën 1.2, të cilat mund të lejohen për përdorim si
materiale të ngurta, riciklim, hedhje konvencionale (deponitë konvencionale) ose për
djegien e tyre.
2
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Tabela 1.1 Lista e sektorëve industrial (të emërtuar sipas Direktivës së Këshillit
2013/59/EURATOM) të cilët mund të çojnë në përqëndrimin e radioaktivietit natyror.
Sektorë industrial të pranishën në
Sektorë industrial jo të pranishën në
Republikën e Kosovës
Republikën e Kosovës
•

Prodhimi i plehërave me përmbajtje fosfati,

•

Ekstraktimi i tokave të rralla nga monazite,

•

Prodhimi i çimentos, mirëmbajtja e furrave të
klinkerit,

•

•

Termocentrali me qymyr, mirëmbajtja e
kaldajave,

Prodhimi i përzierjeve të toriumit dhe
prodhimi i produkteve me përmbajtje
toriumi,

•

•

Prodhimi i acidit fosforik,

Përpunimi i mineralit të
niobiumit/tantaliumit,

•

Prodhimi i hekurit primar,

•

Prodhimi i naftës dhe gazit,

•

Shkrirja e kallajit/plumbit/bakrit,

•

Prodhimi i energjisë gjeotermike,

Objektet e filtrimit të ujërave nëntokësor.

•

Prodhimi i pigmentit TiO2,

•

Prodhimi i fosforit termik,

•

Industria e zirkonit dhe zirkoniumit,

•

Shfrytëzimi i mineraleve të tjera përveç atyre
të uraniumit.

•

Tabela 1.2 Nivelet e referencës për radiobërthamat natyrore në materiale të ngurta në
ekuilibër shekullor me bijtë e tyre.
Radiobërthamat natyrore nga seria e zbërthimit të 238U

1 kBq/kg

Radiobërthamat natyrore nga seria e zbërthimit të 232Th

1 kBq/kg

40

K

10 kBq/kg

Direktiva e Këshillit Nr. 2013/59/EURATOM i kushton një vëmendje të veçantë
kontrollit të niveleve të përqëndrimit të radioaktivitetit natyror në mbetjet industriale me
interes për riciklimin, si një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit të tyre. Në kushte të
caktuara, riciklimi i mbetjeve industriale, kryesisht në industrinë e prodhimit të materialeve
të ndërtimit mund të kthehet në një burim ekonomik të rëndësishëm për vendin (duke
siguruar të ardhura për sektorin minerar dhe njëkohësisht duke ulur kostot e menaxhimit e
mbetjeve). Për këtë qëllim Direktiva e Këshillit 2013/59/EURATOM përkufizon
“indeksin e përqëndrimit të aktivitetit” – (activity concentration index I), si një mjet
për të vlerësuar dozën e rrezatimit gama shtesë në banesë (siç përcaktohet në Nenin 75)
mbi atë të ekspozimit tipik në mjediset e jashtme. Për materialet e ndërtimit duhet të
përcaktohet përqëndrimi i aktivitetit të radiobërthamave primordial 226Ra, 232Th (ose bija e
tij 228Ra) dhe 40K, dhe indeksi i përqëndrimit të aktivitetit jepet me anë të formulës:
3
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𝐴

𝐴

𝐴

𝑅𝑎−226
𝐾−40
𝑇ℎ−232
𝐼 = 300 (𝐵𝑞
+ 200 (𝐵𝑞
+ 3000 (𝐵𝑞
𝑘𝑔−1 )
𝑘𝑔−1 )
𝑘𝑔−1 )

(Ek. 1.1)

ku ARa-226, ATh-232 dhe AK-40 janë përqëndrimet e aktiviteteve të radiobërthamave përkatëse
në Bq/kg. Vlerat e indeksit të përqëndrimit të aktivitetit më të vogla ose të barabarta me 1
mund të përdoren si një mjet kontrolli i shpejtë për identifikimin e materialeve të cilat mund
të shkaktojnë tejkalimin e nivelit të referencës (1 mSv y-1) të përcaktuar në Nenin 75 të
kësaj direktive.
1.2 Objektivat kryesore të studimit
Objektivi I i këtij studimi është identifikimi i sektorëve industrial të listuar në Tabelën 1.1
të cilët mund të çojnë në përqëndrimin e NORM. Në fokus është vlerësimi i përqendrimit
të aktivitetit të tre radiobërthamave natyrore kryesore: 232Th, 226Ra (dhe zinxhirët e tyre të
zbërthimit përkatës) dhe 40K në lëndët e para dhe mbetjet industriale. Me interees janë
metodologjitë e matjes së materialeve industriale të dobishme dhe protokollet për
përcaktimin e përqendrimit të aktivitetit të natyrshëm të radiobërthamave të ndryshme.
Objektivi II është vlerësimi radiologjik i përdorimit të nënprodukteve në llojet e reja të
materialeve ndërtimore që aktualisht janë nën kërkim. Ka shumë faktorë (teknike, kimike,
ekonomike, etj) që përcaktojnë nëse një nënprodukt do të përdoret në materialet e ndërtimit
dhe këta faktorë të ndryshëm duhet të diskutohen. Me interes janë zhvillimet e strategjive
për përdorimin e mbetjeve NORM në qeramikë, beton dhe çimento si dhe materialet e
aktivizuara me alkalin (p.sh polimere inorganike). Në vlerësimin radiologjik të materialeve
të ndërtimit, në fokus është parametri kryesor që karakterizon dozën e rrezatimit të jashtëm.
1.3 Përshkrim i shkurtër i studimit
Ky studim është organizuar në pesë kapituj të cilët vijojnë në Kapitullin 2 me një hyrje të
shkurtër në bazat e radioaktivitetit duke përfshirë llojet e zbërthimeve radioaktive dhe seritë
e zbërthimit me fokus radiobërthamat me origjinë natyrore NORM. Në këtë kapitull jepet
një vështrim i shpejtë i bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën dhe funksionimi i
dedektorëve të përdorur për matjen e rrezatimit. Së fundmi është dhënë një hyrje e shkurtër
e dozimetrisë së rrezatimit. Ky kapitull ka objektiv të japë konceptet dhe përkufizimet bazë
të madhësive fizike të cilat janë përdorur në këtë studim.

4
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Në Kapitullin 3 përshkruhen në mënyrë të detajuar proceset industriale të cilat janë fokus
i këtij studimi, si: prodhimit të plehërave kimike; të përpunimit të mineraleve metalike
ferro-nikel dhe plumb-zink; të prodhimit të çimentos dhe të centraleve me djegie linjiti për
prodhimin e energjisë elektrike. Për secilin sektor industrial është analizuar procesi i
shpërndarjes së NORM dhe strategjia e kampionimit. Ky kapitull ka objektiv të japë
informacionet bazë të përgjithshme për njohjen e sektorëve industrial dhe përshkrimin e
kampioneve të marra në studim.
Në Kapitullin 4 përshkruhen procedurat e përgatitjes së kampioneve, matjes dhe analizës
me anë të spektroskopisë gama. Ky kapitull ka në fokus përshkrimin e detajuar të
spektrometrit gama me rezolucion të lartë HPGe (Hyper Pure Germanium) të përdorur për
matjen e kampioneve dhe diskutimin e analizës së spektrave gama. Ky kapitull ka objektiv
të japë informacionet bazë të përgjithshme për vlerësimin e kualitetit të matjeve të
realizuara për kampionet e marra në studim.
Në Kapitullin 5 janë përmbledhur rezultatet e përqëndrimit të NORM të regjistruara për
çdo sektor industrial. Ky kapitull ka në fokus studimin e rezultateve të marra, vlerësimin e
dozës efektive vjetor dhe diskutimin e tyre në përputhje me informacionet bibliografike.
Ky kapitull ka objektiv të japë informacionet bazë të përgjithshme për vlerësimin e
riciklimit të mbejteve industriale në sektorin e prodhimit të materialeve të ndërtimit.
Në kapitullin e fundit janë përmbledhur konkluzionet e arritura për sektorët industrial të
marrë nën shqyrtim dhe janë parashtruar prespektivat që nxit ky lloj studimi për zhvillimin
e tij në studimet e ardhshme.

5

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 2: Bazat e radioaktivitetit, dozimetrisë dhe dedektimit të rrezatimit

2

KAPITULLI 2

BAZAT E RADIOAKTIVITETIT, DOZIMETRISË DHE
DEDEKTIMIT TË RREZATIMIT

Përmbajtja
2.1 Radioaktiviteti dhe llojet e zbërthimeve radioaktive .............................7
2.1.1 Radioaktiviteti dhe zbërthimet radioaktive ....................................7
2.1.2 Zbërthimet radioaktive në seri ......................................................11
2.1.2.1 Ekuilibri shekullor .....................................................................13
2.1.2.2 Ekuilibri tranzitor dhe gjendja e jo-ekuilibrit ............................14
2.1.3 Llojet e zbërthimeve radioaktive ..................................................16
2.1.3.1 Zbërthimi alfa ............................................................................18
2.1.3.2 Zbërthimi beta ...........................................................................22
2.1.3.3 Rrezatimi gama .........................................................................27
2.1.4 Radioaktiviteti tokësor .................................................................37
2.2 Bashkëveprimi i rrezatimit gama me lëndën .......................................44
2.2.1 Procesi fotoelektrik ......................................................................46
2.2.2 Shpërhapja Kompton ....................................................................47
2.2.3 Prodhimi i çifteve .........................................................................49
2.2.4 Kombinimi i tre efekteve ..............................................................50
2.3 Dedektimi i rrezatimit .........................................................................51
2.3.1 Dedektorët me gjysmëpërçues......................................................53
2.3.2 Dedektorët e spektroskopisë gama me germanium super të pastër
...............................................................................................................58
2.3.3 Karakteristikat e spektrometrisë gama .........................................61
2.4 Dozimetria e rrezatimit: doza ekuivalente dhe doza efektive .............65

6

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 2: Bazat e radioaktivitetit, dozimetrisë dhe dedektimit të rrezatimit

Në këtë kapitull janë përshkruar bazat e radioaktivitetit natyror dhe karakteristikat e
NORM. Në fokus të këtij kapitulli është dedektimi i rrezatimit gama me anë të
dedektorëve me rezolucion të lartë. Në fund janë përshkruar konceptet bazë të
dozimetrisë së rrezatimit gama dhe metodologjia e vlerësimit.
2.1 Radioaktiviteti dhe llojet e zbërthimeve radioaktive
2.1.1 Radioaktiviteti dhe zbërthimet radioaktive
Radioaktiviteti është një proces statistikor që përshkruan transformimin spontan të
bërthamave atomike të paqëndrueshme (të quajtura 'bërthama mëmë’) në një bërthamë më
të qëndrueshme (të quajtur 'bërthama bijë’. Në rast se bërthama bijë është gjithashtu e
paqëndrueshme, procesi i zbërthimit vazhdon derisa bërthama bijë të arrijë në një bërthamë
të qëndrueshme. Rrjedhimisht, energjia e transformimit mund të çlirohet në trajtën e
grimcave bërthamore dhe/ose rrezatimit elektromagnetik. Siç duket zbërthimi ka natyrë
statistikore, pra është e pamundur të parashikojmë se kur një bërthamë do të zbërthehet.
Kjo çon tek natyra eksponenciale e këtij ligji. Në qoftë se në një mostër kemi 𝑁 bërthama
radioaktive në çastin e kohës 𝑡, atëherë numri 𝑑𝑁 i bërthamave të zbërthyera gjatë intervalit
të kohës 𝑑𝑡 është proporcionale me 𝑁, pra 𝑑𝑁 = −𝜆𝑁𝑑𝑡. Atëherë,
𝜆=−

𝑑𝑁/𝑑𝑡
𝑁

(Ek. 2.1)

e cila është konstantja e zbërthimit radioaktiv dhe tregon probabilitetin për njësi të kohës
së zbërthimit të një bërthame. Kjo është një konstante pavarësisht jetës së bërthamës dhe
është supozimi bazë për teorinë statistikore të zbërthimit radioaktiv. Duke integruar (Ek.
2.1), marrim
𝑁 = 𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡

(Ek. 2.2)

ku 𝑁0 është numri fillestar i bërthamave në çastin 𝑡 = 0. Duket qartë që numri i bërthamave
zvogëlohet në mënyrë eksponenciale me kohën. Zakonisht, zbërthimi radioaktiv mund të
karakterizohet në varësi të një kohe specifike të njohur si perioda e gjysëm-zbërthimit.
Perioda 𝑇1/2 ose thjesht 𝑇 është koha e nevojshme që nevojitet të zbërthehen gjysma e
bërthamave, pra 𝑁 = 𝑁0 /2. Kështu nga (Ek. 2.2) nxjerrim që konstantja e zbërthimit lidhet
me periodën e gjysëm-zbërthimit.
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𝜆=

𝑙𝑛2

(Ek. 2.3)

𝑇

Gjithashtu konstantja e zbërthimit 𝜆 mund të shprehet në varësi të jetëgjatësisë mesatare 𝜏,
e cila tregon kohën mesatare që një bërthamë radioaktive ka gjasa të mbijetojë, para se ajo
të zbërthehet. Kështu numri i bërthamave që mbijetojnë gjatë kohës 𝑡 është 𝑁(𝑡) dhe numri
i atyre që zbërthehen gjatë kohës 𝑑𝑡 është |𝑑𝑁/𝑑𝑡| · 𝑑𝑡. Atëherë, jetëgjatësia mesatare do
të jetë
∞

𝜏=

∫0 𝑡|𝑑𝑁/𝑑𝑡|𝑑𝑡
∞

∫0 |𝑑𝑁/𝑑𝑡|𝑑𝑡

1

=𝜆

(Ek. 2.4)

Siç duket, jetëgjatësia mesatare është thjesht e anasjellta e konstantes së zbërthimit. Figura
2.1 ilustron grafikisht ligjin e zbërthimit radioaktiv të bërthamave në funksion të kohës në
rastin e izotopit 226Ra me periodë gjysëm-zbërthimi 1600 𝑣𝑗𝑒𝑡. Nga grafiku duket qartë se
pas 10 ℎ𝑒𝑟ë kohën e gjysëm/zbërthimit praktikisht thuajse të gjitha bërthamat janë
zbërthyer.

Figura 2.1 Kurba e zbërthimit radioaktiv për 226Ra me periodë gjysëm-zbërthimi 1600
vjet.
Nga (Ek. 2.2) mund të gjejmë numrin e bërthamave të pazbërthyera në kohën 𝑡. Për fat të
keq kjo madhësi është e vështirë të matet. Në vend të kësaj, është më e lehtë të llogaritet
numri i zbërthimeve që emetohen nga rrezatimi ndërmjet çasteve të kohës 𝑡1 dhe 𝑡2 . Në
qoftë se zbulojmë numrin ∆𝑁 gjatë intervalit të kohës 𝑡 dhe 𝑡 + ∆𝑡 atëherë, | ∆𝑁| =
𝑁(𝑡) − 𝑁(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡 (1 − 𝑒 −𝜆∆𝑡 ). Nëse intervali i kohës së matjes ∆𝑡 është shumë
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më i vogël se perioda e gjysëm-zbërthimit 𝑇, atëherë shprehja e fundit do të reduktohet në
formën
| ∆𝑁| = 𝜆𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡 ∆𝑡

(Ek. 2.5)

i cili në trajtë diferenciale mund të paraqitet:
|

𝑑𝑁
𝑑𝑡

| = 𝜆𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡

(Ek. 2.6)

Përkufizojmë kështu një madhësi të re, aktivitetin, i cili tregon ritmin e zbërthimeve që
ndodhin në një sekondë në mostër
𝐴=|

𝑑𝑁
𝑑𝑡

| = 𝜆𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡 = 𝜆𝑁 = 𝐴0 𝑒 −𝜆𝑡

(Ek. 2.7)

ku, 𝐴0 = 𝜆𝑁0 është aktiviteti fillestar i mostrës në çastin 𝑡 = 0. Sigurisht, mund të marrim
ekuacionin e fundit direkt duke derivuar (Ek. 2.2), por zgjodhëm këtë mënyrë për të
theksuar rëndësinë e tij gjatë matjeve. Duke matur numrin e ngjarjeve ∆𝑁 në intervalin e
kohës ∆𝑡, marrim aktivitetin vetëm nëse ∆𝑡 ≪ 𝑇. Numri i zbërthimeve gjatë intervalit të
kohës ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 , do të gjendet nga shprehja:
𝑡 +∆𝑡

∆𝑁 = ∫𝑡 1
1

𝐴𝑑𝑡

(Ek. 2.8)

i cili është i barabartë me 𝐴∆𝑡 vetëm nëse, ∆𝑡 ≪ 𝑇. Në një rast specifik, le të supozojmë
se 𝑇 = 1𝑠, atëherë do të gjejmë të njëtin numër ngjarjesh të zbërthimeve si pas 1 𝑚𝑖𝑛 apo
pas 1 𝑜𝑟𝑒 e më gjatë. Siç tregohet nga (Ek. 2.7), 𝐴 është aktiviteti i një burimi të pastër, i
cili është i barabartë me numrin 𝑑𝑁, të bërthamave radioaktive që zbërthehen në një kohë
të caktuar 𝑑𝑡, dhe është proporcionale me numrin 𝑁, të bërthamave radioaktive të
pranishme në kohën 𝑡. Aktualisht Bekereli (𝐵𝑞) është njësia standarde e aktivitetit dhe
përcaktohet si një zbërthim për sekondë. Një tjetër njësi që përdoret për të matur aktivitetin
është edhe Kyri (𝐶𝑖), e cila tregon aktivitetin e një gram radiumi (226Ra) dhe është 1 𝐶𝑖 =
3.7 × 1010 𝑧𝑏ë𝑟𝑡ℎ𝑖𝑚𝑒/𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑ë. Shumica e burimeve radioaktive që përdoren në
laboratore kanë aktivitet të rendit të mikrokyri dhe milikyri. Në sistemin SI njësia e
aktivitetit është 𝐵𝑞. Shënojmë që aktiviteti na tregon vetëm numrin e zbërthimeve për
sekondë, por ai nuk na tregon llojin e zbërthimit të emetuar apo energjinë e tyre. Nëse ne
duam të dimë rreth efekteve të rrezatimit radioaktiv tek sistemet bilogjike, aktiviteti nuk
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është madhësi e përshtatshme meqë lloje të ndryshme rrezatimesh japin efekte të ndryshme.
Më vonë do të shikojmë madhësitë e përshtatshme dhe efektet në sistemet bilogjike.
Shpesh ndodh që një bërthamë mund të zbërthehet në dy ose më shumë mënyra të
ndryshme, le të themi p.sh. 𝑎 dhe 𝑏. Atëherë për secilën mënyrë të zbërthimit do të kishim:

𝜆𝑎 = −

(

𝑑𝑁
)
𝑑𝑡 𝑎

𝑁

dhe 𝜆𝑏 = −

(

𝑑𝑁
)
𝑑𝑡 𝑏

(Ek. 2.9)

𝑁

Numri i plotë i zbërthimeve do të jetë
𝑑𝑁

𝑑𝑁

𝑑𝑁

− ( 𝑑𝑡 ) = − ( 𝑑𝑡 ) − ( 𝑑𝑡 ) = 𝑁(𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 ) = 𝑁𝜆
𝑎

𝑏

(Ek. 2.10)

ku, 𝜆 = 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 është konstantja e plotë e zbërthimit. Kështu bërthama zbërthehet sipas
ligjit eksponencial sipas (Ek. 2.2) dhe aktivitet 𝐴 = |𝑑𝑁/𝑑𝑡| me kostante zbërthimi 𝜆.
Kostantet relative 𝜆𝑎 dhe 𝜆𝑏 përcaktojnë probabilitetin për zbërthim në sekondë për
mënyrat e zbërthimit 𝑎 dhe 𝑏. Kështu raportet për secilën mënyrë të zbërthimit 𝜆𝑎 /𝜆 dhe
𝜆𝑏 /𝜆 japin probabilitet për 𝑎 dhe 𝑏 (ose intensitetet në përqindje në mënyrën e zbërthimit
të bërthamës siç përdoren zakonisht në literatura dhe në diagramat e zbërthimeve të
bërthamave që do ti përdorim edhe më poshtë). Faktorët e ndarë 𝜆𝑎 dhe 𝜆𝑏 nuk duken
zakonisht në trajtën eksponenciale të ligjit të zberthimit radioaktiv; kjo sepse, ne nuk mund
të ndalojmë një mënyrë zbërthimi dhe të matim tjetrën. Në disa raste, bërthama të
paqëndrushme mund të zbërthehen në disa mënyra. Ky lloj i zbërthimit përbën degëzimet
e zbërthimit dhe çdo degë e zbërthimit ka konstanten e vet karakteristike. Konstantja e
përgjithshme e zbërthimit është e barabartë me shumën e konstantave të zbërthimeve të
pjesshme
𝜆 = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + ⋯

(Ek. 2.11)

Në mënyrë të ngjashme, periodat e gjysëm-zbërthimeve të pjesshme për secilën degë lidhen
me konstantet e pjesshme të zbërthimit si,
𝑇𝑛 =

𝑙𝑛2

(Ek. 2.12)

𝜆𝑛

Figura 2.2 tregon zbërthimin e bërthamës së 218Po, me periodë gjysëm-zbërthimi
3. 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎 në dy degë, alfa dhe beta me intensitetet e rrezatimit përkatësisht 99.980%
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dhe 0.020%. Aty jepen edhe periodat e gjysëm-zbërthimit të bërthamave bija si dhe
energjia në kilo-elektronvolt (𝑘𝑒𝑉) e çliruar gjatë secilit prej rrezatimeve.

Figura 2.2 Zbërthimi i 218Po në degët e rrezatimit alfa dhe beta me intensitetet përkatëse.
2.1.2 Zbërthimet radioaktive në seri
Deri tani kemi parë rastin më të thjeshtë kur një bërthamë mëmë zbërthehet vetëm njëherë
dhe bërthama bijë është e qëndrueshme. Siç e pamë për këtë rast vlen ligji i zbërthimit
radioaktiv, (Ek. 2.2) në trajtën më të thjeshtë. Por në përgjithësi bërthamat që zbërthehen
në natyrë, vazhdojnë të zbërthehen edhe bijat e tyre, duke ndryshuar periodën e gjysëmzbërthimit, llojin e zbërthimit, energjinë e emetuar etj. Ndërsa në kushte laboratorike mund
të shtojmë ose të krijojmë bërthama të reja radioaktive, p.sh. me anë të reaksioneve
bërthamore të ndryshme dhe në këtë rast situata do të ishte më e vështirë për të gjetur ligjin
e zbërthimit në vazhdimësi të bërthamave bijë dhe atyre mëmë. Nuk do të ndalemi në rastin
e fundit meqë ne do të merremi me bërthamat radioaktive natyrore.
Ka shumë shembuj të serive të zbërthimit të bërthamave radioaktive, veçanërisht në seritë
radioaktive natyrore. Një zbërthim radioaktiv zinxhir fillon me një bërthamë mëmë 1 me
konstante zbërthimi 𝜆1 , që zbërthehet në bërthamën 2, e cila gjithashtu zbërthehet me
konstante të zbërthimit 𝜆2 në bërthamën e qëndrueshme 3 sipas një skeme të thjeshtë 1
𝜆1

𝜆2

→ 2 → 3 (𝑠𝑡𝑎𝑏ë𝑙). Le të shënojmë me 𝑁1 , 𝑁2 dhe 𝑁3 numrin e bërthamave në çastin e
kohës, seritë radioaktive mund të përshkruhen me ekuacionet e mëposhtme:
𝑑𝑁1
𝑑𝑡
𝑑𝑁2
𝑑𝑡

= −𝜆1 𝑁1 (Ek. 2.13)

= 𝜆1 𝑁1 − 𝜆2 𝑁2
𝑑𝑁3
𝑑𝑡

= 𝜆2 𝑁2
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Ekuacioni i parë jep shpejtësinë e zbërthimit të bërthamave të llojit të parë, sipas ligjit të
zbërthimit radioaktiv. Shpejtësia e ndryshimit të bërthamave të llojit të dytë 𝑑𝑁2 , varet nga
numri i bërthamave të krijuara dhe ato të zbërthyera në njësinë e kohës. Shpejtësia e
prodhimit të bërthamave të qëndrueshme 𝑑𝑁3 rritet me të njëjtën shpejtësi të bërthamave
bijë. Le të jenë në çastin fillestar bërthamat e llojit të parë 𝑁1 (0), atëherë aktiviteti për
bërthamat e llojit të parë është
𝐴1 (𝑡) = 𝜆1 𝑁1 (𝑡) = 𝜆1 𝑁1 (0)𝑒 −𝜆1 𝑡 = 𝐴1 (0)𝑒 −𝜆1 𝑡

(Ek. 2.16)

Nga zgjidhja e ekuacioneve diferenciale (Ek. 2.14) dhe (Ek. 2.15), gjejmë një shprehje për
numrin e bërthamave të llojit të dytë
𝑁2 (𝑡) = 𝑁1 (0) 𝜆

𝜆1

2 −𝜆1

(𝑒 −𝜆1 𝑡 − 𝑒 −𝜆2 𝑡 )

(Ek. 2.17)

Ndërsa aktiviteti i bërthamës bijë mund të shprehet tani me anë të kësaj shprehje
𝜆 𝜆

𝐴2 (𝑡) = 𝜆2 𝑁2 (𝑡) = 𝑁1 (0) 𝜆 1−𝜆2 (𝑒 −𝜆1𝑡 − 𝑒 −𝜆2 𝑡 )
2

1

(Ek. 2.18)

Një sërë ekuacionesh diferenciale të rendit të parë, të quajtur ekuacionet Bateman (Cetnar
2006), mund të nxirren për rritjen dhe zbërthimin e anëtarëve të një serie. Ekuacionet
diferenciale për zbërthimet radioaktive të n-bërthamave në rast se bërthama prind është e
pranishme vetëm në 𝑡 = 0, janë si më poshtë:
𝑑𝑁1
𝑑𝑡
𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑡

= −𝜆1 𝑁1

(Ek. 2.19)

= 𝜆𝑖−1 𝑁𝑖−1 − 𝜆𝑖 𝑁𝑖

(Ek. 2.20)

Zgjidhja e përgjithshme për numrin e bërthamave të anëtarit të 𝑛-të në kohën 𝑡, mund të
jepet nga
𝑁𝑛 (𝑡) =
ku, 𝑐𝑖 = ∏𝑛𝑗=1 (𝜆
𝑗≠𝑖

𝑁1 (0)
𝜆𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝜆𝑖 𝑐𝑖 𝑒 −𝜆𝑖 𝑡 (Ek. 2.21)

𝜆𝑗

𝑗 −𝜆𝑖 )
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Llogaritjet duke përdorur (Ek. 2.15) mund të bëhen mjaft të lodhshme për zinxhirët e
zbërthimeve me disa anëtarë dhe është e qartë se koeficientët, ci mund të llogariten vetëm
nëse të gjitha konstantet e zbërthimeve janë të ndryshme. Për zbërthimet radioaktive në
seri, ekzistojnë tre kushte kryesore kufizuese që përfshijnë termin ekuilibër, të cilat janë
(1) ekuilibri; (2) ekuilibri i përkohshëm (tranzitor) dhe (3) gjendja e jo-ekuilibrit. Secila
nga këto raste është diskutuar më poshtë.
2.1.2.1 Ekuilibri shekullor
Ekuilibri radioaktiv është termi që zakonisht përdoret për të shpjeguar gjendjen kur anëtarët
e serisë radioaktive zbërthehen në të njëjtën shkallë sikurse ato janë prodhuar. Ekuilibri
është një gjendje e qëndrueshme, në të cilën perioda e gjysëm-zbërthimit të bërthamës
mëmë është shumë më e madhe se ajo e bërthamës bijë, pra,𝑇1 ≫ 𝑇2 (ose 𝜆1 ≪ 𝜆2 ). Në
këtë mënyrë mund të thjeshtojmë me faktin që 𝜆1 ≈ 0 dhe kështu numri i bërthamave bijë
në (Ek. 2.13) mund të reduktohet
𝜆

𝑁2 (𝑡) = 𝑁1 (0) 𝜆1 (1 − 𝑒 −𝜆2 𝑡 )
2

(Ek. 2.22)

Me kalimin e kohës termi i eksponencialit shkon në zero shumë shpejt, prandaj në ekuilibër
aktivitetet e bërthamës bijë dhe mëmë dalin të barabarta konkretisht,
𝑁2 (𝑡)𝜆2 = 𝑁1 (𝑡)𝜆1

(Ek. 2.23)

Ky rezultat mund të nxirret shumë shkurt nga (Ek. 2.15) nga kushti që kërkohet që
𝑑𝑁2 /𝑑𝑡 = 0. Si përfundim, kur vendoset ekuilibri shekullor, aktiviteti i bërthamës bijë
bëhet i barabartë me atë të bërthamës mëmët të saj me kalimin e kohës. P.sh., zbërthimi i
226
Ra me periodë gjysëm-zbërthimi 1600 𝑣𝑗𝑒𝑡 në 222Rn me periodë gjysëmzbërthimi
3.82 𝑑𝑖𝑡ë, është me interes për gjendjen e ekuilibrit shekullor siç do ta shohim edhe gjatë
pjesës eksperimentale. Më poshtë, janë paraqitur skema e zbërthimit të 226Ra në 222Rn dhe
arritja e gjendjes së ekuilibrit shekullor. Kështu, Figura 2.3 tregon se pas zbërthimit alfa
me gjendje të ndryshme diskrete dhe gamma emetime arrihet tek 222Rn, ndërsa Figura 2.4
tregon ecurinë dhe arritjen e gjendjes së ekuilibrit shekullor të 222Rn me 226Ra për rreth
30 𝑑𝑖𝑡ë.
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Figura 2.3 Skema e zbërthimit të 226Ra (T = 1600 vjet) në 222Rn (T = 3.82 ditë) (Burimi:
https://www.radiochemistry.org/periodictable/).

Figura 2.4 Ekuilibri shekullor ndërmjet 226Ra (𝑇 = 1600 𝑣𝑗𝑒𝑡) dhe 222Rn (𝑇 =
3.82 𝑑𝑖𝑡ë) .
2.1.2.2 Ekuilibri tranzitor dhe gjendja e jo-ekuilibrit
Mund të ndodhë një gjendje tjetër ekuilibri, e quajtur ekuilibër i përkohshëm ose tranzitor,
në të cilin perioda e gjysëm-zbërthimit të bërthamës mëmë është më e gjatë se ajo e bijës,
por jo shumë më e madhe, pra, 𝑇1 > 𝑇2 (ose 𝜆1 < 𝜆2 ). Në këto raste, përafrimi 𝜆1 = 0, nuk
mund të bëhet. Nga (Ek. 2.17), termi eksponencial që përmban 𝜆2 bëhet shumë më i vogël
14
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dhe mund të jetë i papërfillshëm në krahasim me eksponencialin tjetër, pas një periudhe
mjaft të gjatë. Përfundimisht marrim trajtën
𝑁2 (𝑡) = 𝑁1 (0) 𝜆

𝜆1

2 −𝜆1

𝑒 −𝜆1 𝑡

(Ek. 2.24)

Duke ditur që 𝑁1 = 𝑁1 (0)𝑒 −𝜆1 𝑡 , ekuacioni i mësipërm mund të shkruhet më thjeshtë
𝑁2
𝑁1

=𝜆

𝜆1

(Ek. 2.25)

2 −𝜆1

Nga ekuacioni i fundit vihet re, se ekziston gjendja e ekuilibrit të përkohshëm, ku raporti i
numrit të bërthamave ka tendencë të ketë vlerë konstante, kështu bërthamat mëmë dhe ato
bijë do të zbërthehen në të njëjtin ritëm, lidhur me zbërthimin e mëmës e cila është
karakteristikë e ekuilibrit të përkohshëm. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për aktivitetin.
Një shembull i ekuilibrit të përkohshëm është zbërthimi i 212Pb me periodë 10.64 𝑜𝑟ë në
212
Bi me periodë të gjysëm-zbërthimit 60.55 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎 të paraqitura në Figurën 2.5. Koha
në të cilën do të jetë arritur ekuilibri midis bërthamës prind dhe bijë varet nga madhësia e
periodave të gjysëm-zbërthimit të tyre. Sa më e vogël të jetë perioda e gjysëm-zbërthimit
të bërthamës bijë në krahasim me prindin, aq më shpejt do të arrihet gjendja e ekuilibrit
tranzitor.

Figura 2.5 Ekuilibri tranzitor ndërmjet 212Pb (𝑇 = 10.64 𝑜𝑟ë) dhe 212Bi (𝑇 =
60.55 𝑚𝑖𝑛).
Në rast se perioda e gjysëm-zbërthimit të bërthamës mëmë është më e vogël se e asaj bijë,
pra 𝑇1 < 𝑇2 gjendja e ekuilibrit nuk do të arrihet, pra kemi gjendje jo-ekuilibri. Sërish
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mund të përdorim (Ek. 2.17) për të gjetur numrin e bërthamave bijë, duke neglizhuar
termin eksponencial që përmban 𝜆1 për periudha të gjata kohore 𝑡 marrim
𝑁2 (𝑡) = 𝑁1 (0) 𝜆

𝜆1

1 −𝜆2

𝑒 −𝜆2 𝑡

(Ek. 2.26)

Nga ekuacioni i fundit nxjerrim që, bërthamat mëmë për shkak të periodës së shkurtër do
të zbërthehen shpejt, ndërsa numri i bërthamave bijë do të rritet deri në maksimum dhe
pastaj zvogëlohet përfundimisht. Siç e pamë edhe më sipër, aktiviteti përshkruan vetëm
numrin e zbërthimeve për sekondë dhe nuk thotë asgjë për llojin e rrezatimit të emetuar
ose energjitë e tyre. Më tej do të përshkruajmë edhe llojet e rrezatimit dhe karakteristikat e
tyre, alfa, beta, gama etj.
2.1.3 Llojet e zbërthimeve radioaktive
Në trajtimin kuantik të bërthamës dhe gjendjeve të saj, duhet përdorur ekuacioni
Shrodingerit për një potencial të dhënë, nga zgjidhja e të cilit përcaktojmë nivelet
energjetike si dhe funksionet valorë përkatës. Nivelet energjitike që marrin nga zgjidhja e
ekuacionit të Shrodingerit për potenciale të ndryshme që nuk varen nga koha, kanë një veti
të përbashkët, janë gjendje stacionare. Një sistem kuantik që fillimisht është në një gjendje
stacionare, do të mbetet në atë gjendje për një kohë të gjatë dhe nuk do të kaloj në gjendje
të reja. Mund të kemi një sistem kuantik që gjendet disi në një gjendje apo në një gjendje
tjetër duke kryer një përzierje të dy ose më shumë gjendje, të tilla që kanë trajtën, 𝜓 =
𝑐1 𝜓1 + 𝑐2 𝜓2 dhe kanë probabilitete |𝑐1 |2 të jenë në gjendjen 1 dhe |𝑐2 |2 të jenë në
gjendjen 2. Për potenciale të pavarur nga koha 𝑐1 dhe 𝑐2 janë të pavaruara nga koha, e cila
nuk korespodon me vëzhgimet për gjendje që zbërthehen, në të cilën probabiliteti të gjejmë
një gjendje ndryshon me kohën. Për më tepër, në këtë kuptim ne duhet të heqim dorë nga
nocioni i gjendjeve të pastra me fuksion valor të përcaktuar, duke bërë intepretimin e
strukturës së bërthamës shumë të vështirë. Si rrjedhim ne bëjmë dy përafrime: poteciali
është supozuar të jetë në formën 𝑉 + 𝑉’, ku 𝑉 është potenciali i bërthamës i një gjendje të
dhënë stacionare dhe 𝑉’ është një potencial shtesë shumë i vogël në lidhje me 𝑉 që mund
të shkaktoj kalimin ndërmjet gjendjeve. Në fillim ne zgjidhim ekuacionin e Shrodingerit
për potecialin 𝑉 dhe marrim fuksionet valore për bërthamën statike. Atëherë ne përdorim
këto funksione valore të llogarisim probabilitetin e kalimit ndërmjet gjendjeve të reja nën
veprimin e 𝑉’. Ky probabilitet i kalimit është pikërisht konstantja e zbërthimit 𝜆, e cila është
përcaktuar nga Rregulla e Artë Fermi, siç dihet nga mekanika kuantike:
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𝜆=

2𝜋
ћ

2

|𝑉𝑓𝑖 | 𝜌(𝐸𝑓 )

(Ek. 2.27)

Këtu elementët matricorë 𝑉𝑓𝑖 merren nga integrimi i bashkëveprimit 𝑉 ndërmjet gjendejve
fillestare dhe përfundimtare të sistemit
𝑉𝑓𝑖 = ∫ 𝜓𝑓∗ 𝑉 𝜓𝑖 𝑑𝑣 (Ek. 2.28)
Faktori 𝜌(𝐸𝑓 ) është densiteti i gjendjeve përfundimtare, i cili mund të jetë shkruar si
𝑑𝑛/𝑑𝐸𝑓 , numri 𝑑𝑛 i gjendjeve finale në intervalin e energjisë 𝑑𝐸𝑓 . Një kalim është më
shumë i mundshëm të ndodhë në qoftë se densiteti i gjendjeve përfundimtare është i madh.
Duke ditur fuksionet valore në fillim dhe në fund ne mund të llogaritim elementët matricor
të 𝑉’ dhe më tej llogaritim probabilitetin e kalimit, i cili mund të krasohet me vlerat
eksperimentale. Probabiliteti i kalimit ndikohet nga densiteti i gjendjeve finale brenda një
intervali energjie, ku probabiliteti i kalimit do të jetë më i madh në qoftë se ka një numër
të madh të gjendjeve finale të mundshme për kalimet. Ka dy kontribute të densitetit të
gjendjeve finale meqë gjendja finale pas zbërthimit përmban dy komponente: gjendjen
përfundimtare të bërthamës dhe rrezatimin e emetuar. Le tëshikojmë secilin nga këto dy
kontribute. Gjatë zgjidhjes së ekuacionit të Shrodingerit për potenciale të pavarur nga koha
marrim gjendjet stacionare të bërthamës që përshkruhen me funksione valore të formës,
𝑖𝐸𝑡

𝜓(𝑟⃗, 𝑡) = 𝜓(𝑟⃗)𝑒 − ћ

(Ek. 2.29)

ku E është energjia e gjendjes. Probabiliteti që sistemi të ndodhet në gjendjen e dhënë është
i pavaruar nga koha. Të jemi në përputhje me ligjin e zbërthimit radioaktiv, na duhet që
probabiliteti i kalimit të sistemit në gjendje të reja të zvogëlohet me kohën me një term të
trajtës,
𝑡

|𝜓(𝑡)|2 = |𝜓(𝑡 = 0)|2 𝑒 −𝜏

(Ek. 2.30)

Ku 𝜏 = 1/𝜆, është koha mesatare e jetës së gjendjes me konstante zbërthimi 𝜆. Termi real
eksponencial në formulën e mësipërme na tregon se është e pamundur të përcaktojmë
energjinë në mënyrë të saktë, pra gjendja nuk mund të konsiderohet më statcionare.
Rikujtojmë këtu parimin e papërcaktushmërisë që lidh energjinë me kohën mesatare të jetës
së një gjendje, 𝛥𝐸 ∙ 𝜏 ~ ћ. Po të shënojmë me 𝛤 gjerësinë natyrale të gjendjes do të kemi,
Γ ∙ 𝜏 ≈ ћ. Meqë bërthama nuk ka gjendje energjetike fikse, ne mund të flasim për kalime
ndërmjet gjendjeve, meqë gjerësia natyrale është shumë më e vogël se distanca energjetike
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midis niveleve të mundëshme. Gjendjet e bërthamës kanë një kohë jetese mesatare tipike
më të madhe se 10−12 𝑠 që korrespondojnë me gjerësinë natyrale 𝛤 < 10 −10 𝑀𝑒𝑉.
Gjendjet diskrete të bërthamës që popullohen zakonisht kanë ndarje të rendit 10 −3 𝑀𝑒𝑉
dhe më të mëdha. Prandaj, në qoftë se ne matim energjinë e një gjendje finale, pas një
procesi zbërthimi (psh: duke matur energjinë e emetur nga një rrezatim) është shumë e
vështirë që mbivendosja e dy gjendjeve të ndryshme finale të përputhen në një gjendje
finale që vijnë nga zbërthimi. Si përfundim mund të themi se gjendjet finale të arritura gjatë
zbërthimit janë të vetme. Gjithashtu, edhe në rastin kur kemi një numër shumë të madh
bërthamash që mund të zbërthehen, ne do të supozojmë se zbërthimi i secilës bërthamë
është i pavarur nga bërthamat e tjera. Llogaritjet që bëhen nga mekanika kuantike sipas
rregullës së Fermit për konstanten e zbërthimit krahasohen me ato të matura në laborator.
Metoda e rregullës së artë Fermi mund të përdoret tek zbërthimet radioaktive (Krane
1988).
2.1.3.1 Zbërthimi alfa
Grimcat alfa përmbajnë dy protone dhe dy neutrone dhe janë identifikuar si bërthama të
heliumit 42𝐻𝑒 dhe shpesh shënohen edhe me simbolin 42𝛼 ose shkurt 𝛼. Disa prej
bërthamave të rënda janë të paqëndrushme ndaj zbërthimit α. Këto bërthama kanë numrin
atomik më të madh se 82, që janë natyrale dhe elementët e prodhur artificialisht që kanë
numrin e masës më të madh se 92. Vetë grimca alfa është një bërthamë shumë e
qëndrushme, kështu që gjatë procesit të zbërthimit çlirohet energji e madhe. Emetimi i
grimcës alfa nga bërthama mëmë jep një bërthamë bijë me masë dhe ngarkesë më të vogël
sipas këtij reaksioni
𝐴
𝑍𝑋

→

𝐴−4
𝑍−2𝑌

+ 42𝛼

(Ek. 2.31)

Nga ligji i ruajtjes së energjisë mund të gjejmë energjinë e çliruar gjatë këtij rekasioni
bërthamor, që zakonisht përcaktohet si 𝑄 − 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎, e cila jepet nga diferenca: e shumave të
masave fillestare me shumën e masave përfundimtare shumëzuar me 𝑐 2 . Kështu, ekuacioni
shkruhet
𝑄 = (𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 − 𝑚𝛼 )𝑐 2

(Ek. 2.32)

Në varësi të shenjave të 𝑄 − 𝑠ë mund të konkludojmë nëse reaksioni ndodh spontanisht
ose jo. Kështu, nëse vlera e 𝑄 − 𝑠ë është pozitive ky reaksion ndodh spontanisht, nëse ajo
është negative nuk ndodh sponatnisht. Le ti kthehemi reaksionit të mësipërm gjatë
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zbërthimit alfa, duke marrë në konsideratë se bërthama mëmë 𝑋 është në prehje. Po të
zbatojmë ligjin e ruajtjes së energjisë dhe të sasisë së lëvizjes, duke patuar parasysh edhe
faktin se grimca alfa pas zbërthimit nuk është grimcë relativiste, gjithashtu duke shënuar
me 𝑇 energjitë kinetike të grimcave, mund të shkruajmë ekuacionet:
𝑚𝑋 𝑐 2 = 𝑚𝑌 𝑐 2 + 𝑇𝑌 + 𝑚𝛼 𝑐 2 + 𝑇𝛼
(𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 − 𝑚𝛼 )𝑐 2 = 𝑇𝑌 + 𝑇𝛼

(Ek. 2.33)
(Ek. 2.34)

Kështu, madhësia 𝑄, tani jepet nga shprehja
1

1

𝑄 = 𝑇𝑌 + 𝑇𝛼 = 2 𝑚𝑌 𝑣𝑌2 + 2 𝑚𝛼 𝑣𝛼2

(Ek. 2.35)

Nga ligji i ruajtes së sasisë së lëvizjes, meqë bërthama mëmë supozohet në prehje, para se
të zbërthehej:
𝑚𝑌 𝑣𝑌 = 𝑚𝛼 𝑣𝛼
1

(Ek. 2.36)

1

𝑚

𝑄 = 2 𝑚𝑌 𝑣𝑌2 + 2 𝑚𝛼 𝑣𝛼2 = 𝑇𝛼 (𝑚𝛼 + 1)
𝑌

(Ek. 2.37)

Kështu përfundimisht marrim një lidhje midis energjisë kinetike të grimcës alfa, 𝑄 −
𝑣𝑙𝑒𝑟ë𝑠 dhe masave të grimcave që dalin nga reaksioni,
𝑇𝛼 =

𝑄
𝑚
(1+ 𝛼 )

(Ek. 2.38)

𝑚𝑌

Po të kemi parasysh se zbërthimi alfa është dominant për bërthamat e rënda me numër mase
A më të madhe se 200, dhe faktin se edhe bërthama bijë ka numër mase 4 njësi më pak,
del se nga energjia e çliruar gjatë reaksionit rreth 98% e 𝑄 − 𝑣𝑙𝑒𝑟ë𝑠 shkon në energji
knetike të grimcës alfa dhe vetëm 2% shkon në energji kinetike të bërthamës bijë.
Gjithashtu vlerat e 𝑄, gjatë zbërthimit alfa, kanë një interval vlerash nga 1 𝑀𝑒𝑉 deri në
10 𝑀𝑒𝑉 (Annunziata 2007).
Teoria e alfa zbërthimit
Teoria kuantike e alfa zbërthimit, për herë të parë u zhvillua nga Gamov (1928) dhe
Gurney me Condon. Sipas kësaj teorie grimca alfa supozohet se, së pari ajo krijohet brenda
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bërthamës mëmë dhe ndodhet e mbyllur në brendësi të saj nga barriera potenciale siç
tregohet nga Figura 2.6.

Figura 2.6 Grimca alfa gjatë depërtimit të barrierës potenciale sipas modelit kuantik të
Gamov dhe Gurney me Condon.
Në figurë tregohet energjia potenciale 𝑉(𝑟), ndërmjet grimcës alfa dhe bërthamës bijë,
ndërsa 𝑟 është distnca midis qendrave të këtyre grimcave. Që grimca alfa të dalë nga brenda
bërthamës mëmë ku ajo është e mbyllur, duhet që ajo të ketë energji të mjaftueshme të
kapërcejë maksimumin e barrierës 𝐵 = 𝑉(𝑅). Sipas teorisë klasike, duket që një gjë e tillë
është e pamundur të ndodhë, megjithatë ajo ka një mundësi sipas teorisë së mekanikës
kuantike, efekti tunel. Fakti që ekzistojnë bërthama që emetojnë grimca alfa me periodë të
gjysëm-zbërthimit nga fraksione të sekondës deri në miliona vjet, kupton që dalja e
grimcave alfa është e mundur nga barriera potenciale. Ky interval kaq i madh i periodës,
varet nga fakti se sa është energjia e grimcës alfa të krijuar në brendësi të bërthamës, nga
lartësia e barrierës si dhe nga gjerësia e barrierës potenciale. P.sh sa më e ngushtë të jetë
gjerësia e barrierës potenciale, pra sa më e vogël të jetë diferenca, (𝑏 − 𝑅), në figurë, aq
më i madh është probabiliteti që grimca alfa të depërtojë barrierën, sipas efektit tunel.
Kështu që, sa më i madh të jetë ky probabilitet aq më e vogël është edhe perioda e gjysëmzbërthimit. Edhe nëse energjia kinetike e grimcës alfa rritet, probabiliteti që ajo të dalë
rritet dhe po kështu perioda e gjysmëzbërtimit zvogëlohet. Megjithatë, për të kuptuar më
mirë alfa zbërthimin, duhet marrë në kosideratë që emetimi i grimcave alfa kalon në dy
faza. Së pari mundësia e krijimit të grimcës alfa brenda bërthamës mëmë, dhe pastaj
depërtimi i barrierës potenciale. Po të shënojmë me 𝑣𝛼𝑏 , shpejtësinë e grimcës alfa brenda
bërthamës dhe 𝑄 energjinë e çliruar gjatë zbërthimit alfa (kujtojmë që energjia kinetike e
grimcës alfa është rreth 98% e 𝑄 − 𝑣𝑙𝑒𝑟ë𝑠).
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Llogaritjet tregojnë se probabiliteti që kjo të ndodhë në një sekondë jepet nga formula
(Krane 1988)
𝜆=

𝑣𝛼𝑏
𝑅

𝑏

2𝑚𝛼

exp {−2 ∫𝑅 √

ℏ2

[𝑉(𝑟) − 𝑄]𝑑𝑟}

(Ek. 2.39)

Nga ana tjetër dihet se perioda e gjysëm-zbërthimit lidhet me 𝜆, sipas formulës, 𝜆 = 𝑙𝑛2/𝑇
dhe kështu gjendet lidhja midis periodës së gjysëm-zbërthimit dhe vlerës së 𝑄. Kjo lidhje
u provua edhe eksperimentalisht, ku për vlera të ndryshme të 𝑄, gjenden vlera të ndryshme
të 𝑇 dhe anasjelltas. Theksojmë se në (Ek. 2.39) në një llogartije më të hollësishshme duhet
marrrë në konsideratë edhe fakti që, në një fushë qëndrore kemi edhe një potencial
centrifugal, i cili rrit vlerën e 𝑉. Në mekanikë kuantike ai shprehet me anë të shprehjes
𝐿2

𝑉𝑐 (𝑟) = 2𝑚

𝛼

𝑟2

=

ℏ2 𝑙(𝑙+!)
2𝑚𝛼 𝑟 2

(Ek. 2.40)

Ku, 𝑙 është numri kuantik orbital, i cili kuantifikon momentin e sasisë së lëvizjes. Deri tani
ne kishim marrë në konsideratë gjendjen e bërthamave në 𝑙 = 0, por termi i 𝑉𝑐 (𝑟) për vlera
të ndryshme të 𝑙, jep akoma përmirësime në përcaktimin e periodës së gjysëm-zbërthimit.
Një veçori e alfa zbërthimit është se ky emetim bëhet me energji diskrete. Emetimi i
grimcave alfa lidhet edhe me momentin e sasisë së lëvizjes dhe ndryshimin e çiftësisë gjatë
një kalimi. Kjo tregon se bërthama mëmë bën kalime me energji diskrete. Megjithatë,
kalimet mund të jenë të lejuara ose të ndaluara dhe këto kalime bëhen sipas rregullave të
përzgjedhjes së çiftësisë. Kjo shprehet me anë të një termi në formën (−1)𝑙 , ku me 𝑙 janë
shënuar vlerat e kuantifikuara të momentit të sasisë së lëvizjes. Në qoftë se çiftësia e
gjendjes flillestare dhe asaj përfundimtare janë të njëjta, numri kuantik orbital 𝑙 duhet të
jetë çift dhe nëse çiftësia ndryshon, 𝑙 duhet të jetë tek. Në përgjithësi gjatë një alfa zbërthimi
të bërthamës mëmë në atë bijë, kjo e fundit nuk shkon gjithmonë në gjendjen bazë, por
shkon në një gjendje të ngacmuar. Për shumicën e bërthamave që zbërthehen, kur ato kanë
energji të lartë të emetimit, kalojnë në gjendjen bazë. Nëse gjatë një alfa zbërthimi energjia
e çliruar është e vogël, atëherë bërthamat bijë kalojnë në gjendje të ngacmuar, kështu që
gjendja e eksituar e bërthamës bijë do të kalojë më vonë në gjendjen bazë duke hequr
eksitimin e saj me anë të çlirimit të energjisë në formën e një rrezatimi gama.
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2.1.3.2 Zbërthimi beta
Emetimi i elektroneve të zakonshëm nga bërthamat ishte një fenomen i njohur shumë më
herët. Procesi invers, kapja nga bërthama e një elektroni orbital, i të njëjtit atom u vu re në
1938. Kur Alvares zbuloi rrezatimin 𝑋 që emetohej gjatë mbushjes së vendeve vakante të
elektronve të kapura nga bërthama. Në 1934 Joliot-Curies vuri re procesin e emetimit të
një ‘elektroni pozitiv’ (pozitroni) gjatë një zbërthimi radioaktiv. Këto tre procese
bërthamore janë grupuar në një emër të përbashkët, beta zbërthimi. Gjatë këtyre proceseve
numri atomik 𝑍 ndryshon me 1 njësi, pra 𝑍 → 𝑍 ± 1 ndërsa numri i neutroneve ndryshon
sikurse 𝑁 → 𝑁 ∓ 1, kështu që numri i masës 𝐴 mbetet kostant. Emetimi i grimcave beta
mund të kuptohet duke përdorur varësinë e masës atomike të elementëve nga numri atomik
𝑍 nga numri i masës 𝐴, duke mbajtur 𝐴 konstante, por ne do ta shikojmë më poshtë nga
pikëpamja energjetike.
Procesi i parë është njohur si zbërthimi beta negativ 𝛽 − , i cili përfshin krijimin dhe
emetimin spontan të një elektroni nga një bërthamë radioaktive. Fakti që numri i neutrove
dhe protoneve për bërthamat e rënda është i ndryshëm gjatë zbërthimit beta, çon në
transformimin e një neutroni në proton duke emetuar një elektron. Procesi i emetimit të një
grimce beta positive 𝛽 + ose pozitroni, e cila është indentike me eletronet, por me ngarkese
të kundërt, mund të ndodhë kur bërthama ka një raport neutron-proton më pak se izobaret
stabël, ose me fjalë të tjera ka një proton tepër për një vlerë të dhënë 𝐴. Pozitronet emetohen
vetëm kur energjia e çliruar është më e madhe se 1.02 𝑀𝑒𝑉 (Energjia e prehjes së një
elektroni është 0.511 𝑀𝑒𝑉). Si rrjedhim pozitroni është nxjerrë nga bërthama, ndërsa
elektroni kombinohet me një proton duke e konvertuar atë në një neutron brenda
bërthamës, që të mbajë bërthamën më shumë stabël. Një nga proceset që përmendëm më
lart është edhe kapja eletronike (𝐸𝐶) e cila mund të kryhet kur energjia e transformimit
është e pamjaftueshme të krijojë prodhimin e çifteve. Ky proces është një mekanizëm në
të cilin elektroni i një atomi, zakonisht në shtresën 𝐾, është kapur nga bërthama e pa
qëndrueshme. Kombinimi i një protoni dhe i një elektroni të shtresave të atomit krijon një
neutron brenda bërthamës. Të tre këto procese mund të shkruhen skematikisht kështu, ku
përfshihen edhe neutrino ν dhe antineutino 𝜈̅ :
Zbërthimi 𝛽 − : 𝑛 → 𝑝+ + 𝛽 − + 𝜈̅
(Ek. 2.41)
+
+
+
Zbërthimi 𝛽 : 𝑝 → 𝑛 + 𝛽 + ν
(Ek. 2.42)
+
−
Kapja elektronike 𝐸𝐶: 𝑝 + 𝑒 → 𝑛 + ν
(Ek. 2.43)
Në rastin e përgjithshëm të një bërthame çfarëdo me numër mase 𝐴 dhe atomik 𝑍, pra 𝐴𝑍𝑋,
kemi:
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𝐴
𝑍𝑋
𝐴
𝑍𝑋
𝐴
𝑍𝑋

→ 𝑍+1𝐴𝑌 + 𝛽 − + 𝜈̅
→ 𝑍−1𝐴𝑌 + 𝛽 + + ν
+ 𝑒 − → 𝑍−1𝐴𝑌 + ν

(Ek. 2.41’)
(Ek. 2.42’)
(Ek. 2.43’)

Një karakteristikë e rëndësishme e beta zbërthimit, e cila është ndryshe nga alfa zbërthimi
është që spektri energjitik i grimcave beta të emetuara është i vazhduar. Ky spektër
energjitik i beta zbërthimit u shpjegua nga hipoteza e Paulit për neutrinot, ku beta emetimi
është shoqëruar nga emetimi i një grimce tjetër, e cila quhej neutrino. Me ‘futjen’ e
grimcave të neutrinos dhe antineutrinos, tashmë kishte vend ligji i ruajtjes së energjisë dhe
i sasisë së lëvizjes. Kjo grimcë nuk ka ngarkesë elektrike dhe ka një masë të prehjes shumë
të vogël (më pak se 7 𝑒𝑉/𝑐 2 ). Energjia e grimcave beta ndryshon nga zero deri në një
energji maksimale e cila është e barabartë me 𝑄 − 𝑣𝑙𝑒𝑟ë𝑛 e reaksionit. Në rastin kur kemi
beta zbërthimet e tre rasteve të përmendura më sipër tek një bërthamë çfarëdo, duhet thënë
se energjia shpërndahet jo vetëm në energji të zmbrapjes së bërthamës bijë, por edhe tek
elektronet (ose pozitroni) por edhe tek neutrino ose antineutrino në trajtën e energjisë
kinetike. Siç e pamë më lart në tre proceset e beta zbërthimit, janë dy tipe të ndryshme
neutrino 𝜈 e cila shoqëron emetimin e pozitronit dhe kapjen elektronike, ndërsa
antineutrino 𝜈̅ shoqëron emetimin e elektroneve.
Konsiderojmë zbërthimin 𝛽 − ku energjia e transformimit ose 𝑄 − 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 është: diferenca
ndërmjet masave fillestare dhe atyre përfundimtare të bërthamave apo grimcave shumëzuar
me 𝑐 2 . Kështu duke supozuar se grimca mëmë është në prehje mund të shkruajmë
𝑄𝛽− = (𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 − 𝑚𝑒 )𝑐 2 (Ek. 2.44)
Energjia e zbërthimit është ndarë ndërmjet antineutrinos dhe elektronit në trajtë të energjive
kinetike të grimcave, sepse energjia kinetike e grimcës bijë 𝑌 është shumë më e vogël
krahasuar me energjitë kinetike që mund të kenë elektroni ose antineutrino. Prandaj
shprehja e 𝑄 mund të plotësohet, si më poshtë
𝑄𝛽− = (𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 − 𝑚𝑒 )𝑐 2 = 𝐸𝑘𝑌 + 𝐸𝑘𝛽− + 𝐸𝑘𝜈̅ ≈ 𝐸𝑘𝛽− + 𝐸𝑘𝜈̅

(Ek. 2.45)

Nga ekuacioni i fundit duket qartë që, nëse energjia e antineutrinos është shumë e vogël në
lidhje me energjinë e elektronit, atëhere kjo e fundit është pothuajse sa vlera e 𝑄. Pra, ka
elektrone ku energjia kinetike arrin vlerën maksimale sa vlera e 𝑄. Por duke pasur parasysh
zbatimin e ligjit të ruajtjes së sasisë së lëvizjes, drejtimi i lëvizjes së bërthamës bijë,
elektronit dhe antineutrinos variojnë dhe së bashku me ligjin e ruajtjes së energjisë, marrim
23

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 2: Bazat e radioaktivitetit, dozimetrisë dhe dedektimit të rrezatimit

vlera të vazhduara të energjisë së elektronit të emetuar nga 0 deri në një vlerë maksimale
që është 𝑄.
Në rastin e zbërthimit pozitronik energjia e transformimit merr trajtën
𝑄𝛽+ = (𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 − 2𝑚𝑒 )𝑐 2 = 𝐸𝑘𝛽+ + 𝐸𝑘ν

(Ek. 2.46)

Duke vazhduar me kapjen elektronike, bërthama bijë e çon atomin në një gjendje të
ngacmuar pasi elektroni orbital është kapur. Si rezultat i mungesës së një elektroni në një
shtresë, një elektron tjetër nga një shtresë më të largët do të plotësojë vendin vakant, duke
shkaktuar emetimin e rrezatimit karakteristik 𝑋. Energjia e emtuar gjatë këtij rrezatimi 𝑋
është e barabartë me diferencën energjive të dy niveleve. Në këtë mënyrë energjia e çliruar
gjatë procesit të kapjes elektronike mund shprehet nga formula
𝑄𝐸𝐶 = (𝑚𝑋 − 𝑚𝑌 )𝑐 2 − 𝐵𝑛

(Ek. 2.47)

ku 𝐵𝑛 është energjia e lidhjes të elektronit në shtresën 𝑛. Energjia mesatare e grimcave beta
për shumicën e tyre është afërsisht 1/3 e maksimumit të nergjisë. Neutrinot
bashkëveprojnë shumë dobët me lëndën, prandaj ato janë shumë të vështira të zbulohen
dhe për më tepër që masa e tyre si dhe ngarkesa nuk ndikojnë në reaksione. Në të tre rastet
e zbërthimit beta, shpesh ndodh që bërthama bijë kalon në gjendje të ngacmuar, dhe më
pas për të kalur në gjendjen bazë, ajo heq eksitimin e saj duke emetuar rrezatim gama me
një ose disa hapa të tjera që varet nga rasti i një bërthame konkrete.
Theksojmë se në rastim e emetimit të elektroneve dhe pozitroneve nga bërthama, elektronet
e emetuara nga bërthama skanë të bëjnë me elektronet e orbitaleve atomike. Gjithashtu,
elektronet dhe pozitronet nuk ishin prezent më parë në bërthamë, ka disa arsye që tregojnë
se ato nuk ekzistonin më parë në bërthamë. Elektronet dhe pozitronet krijohen në bërthamë
dhe emetohen, kjo ndodh kur vlera e 𝑄 është pozitive.
Teoria e beta zbërthimit për sperktrin e elektroneve dhe pozitroneve është zhvilluar nga
Fermi. Në ndryshim nga alfa zbërthimi, tek beta zberthimi ne duhet të përdorim metodë të
ndryshme për llogaritjen e probabilitetit të kalimit tek beta zbërthimi, dhe duhet të marrim
në konsideratë tre elemnte kryesorë: 1) Elektronet dhe neutrinot nuk ekzostojnë përpara
procesit të zbërthimit, prandaj duhet llogaritur numri i këtyre grimcave, 2) Elektronet dhe
neutrinot duhet të trajtohen si grimca relativiste, 3) Spektri i vazhduar energjitik i
elektroneve duhet të dali nga llogaritjet. Në 1934 Fermi zhvilloi një histori të suksesshme
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të beta zbërthimit bazuar tek hipoteza e Paulit për neutrinot. Karakteristika kryesore e ketij
zbërthimi mund të jetë nxjerrë nga shprehja për probabilitetin e kalimit shkaktuar nga një
bashkëveprim i dobët krahasuar me bashkëveprimet që formojnë gjendje kuazistacionare.
Kjo është e vërtetë për beta zbërthimin, në të cilin koha karakteristike (perida e gjysëmzbërthimit) janë shumë të gjata se koha karakteristike bërthamës e cila është e rendit
10−20 𝑠Rezulatati i këtyre llogaritjeve, duke trajtuar bashkëveprimet si një perturbim i
dobët bëhet nga rregulla e artë Fermi, e cila jepet nga (Ek. 2.27) dhe (Ek. 2.28). Nuk do të
merremi me përshkrimin analitik të teorisë Fermi, por do të japim vetëm paraqitjen grafike
të numërit të elektroneve dhe pozitroneve në varësi të energjisë së elektroneve dhe
pozitroneve (Figura 2.7). Ndryshimi ne paraqitjen grafike në rastin e elektroneve dhe
pozitroneve nga një përshkrim gjysmë klasik ne mund ta interpretojmë për shkak të
bashkëverpimit kulonian, të shtytjes kuloniane në rastin e poztitroneve dhe të tërheqjes në
rastin e elektroneve me bërthamën bijë. Nga ana kuantike llogaritjet duhet të marrim
parasysh efektet e fushës kuloniane të bërthamës mbi elektronin që trajtohet si valë.

Figura 2.7 Spektri i elektroneve dhe pozitroneve të emetuara gjatë beta zbërthimit.
Më poshtë, (Figura 2.8) jep një shembull për skemën e zbërthimit të 228Ra me periodë të
gjysëm-zbërthimit 5.75 𝑣𝑗𝑒𝑡, një zbërthim i pastër beta minus në hapin e parë, në të cilin
bërthama bijë ndodhet në gjendjet e ngacmuar dhe më pas duke emetuar rrezatime gama
me energji të ndryshme sipas skemës kalon në gjendjen bazë të bërthamës së 228Ac, me
periodë gjysëm-zbërthimi 6.15 𝑜𝑟ë. Ky zbërthim është pjesë e zinxhirit të zbërthimit të
232
Th, i cili fillon me një alfa zbërthim, pastaj me 228Ra i cili pëson zbërthuimin beta minus,
duke kaluar në 228Ac siç duket në skemën e detajuar, më pas vetë bërthama e 228Ac pëson
sërish një zbërthim beta minus, e kështu me radhë duke vazhduar me zbërthuime alfa dhe
beta të shoqëruar edhe me gama rrezatime, përfundon tek bërthama e qëndrushme e 208Pb.
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Figura 2.8 Skema e zbërthimit të 228Ra (T = 5.75 vjet) në 228Ac (T = 6.15 orë). Një
zbërthim i pastër beta minus në hapin e parë (Burimi:
https://www.radiochemistry.org/periodictable/).
Rregullat e përzgjedhjes për zbërthimin beta
Neutrinot bashkëveprojnë shumë dobët me lëndën prandaj ato janë shumë të vështira të
zbulohen. Rregullat e përzgjedhjes gjatë zbërthimeve beta janë përcaktuar nga ligji i
ruajtjes së momentit të sasisë së lëvizjes i shoqëruar me ndryshimin e çiftësisë midis
gjendjeve fillestare dhe përfundimtare. Ka dy tipe familjesh gjatë kalimit për beta
zbërthimin, që karakterizohet nga dy lidhjet e mundëshme të spineve për grimcat e
emetuara beta dhe neutrinot, secila ka spinin ½. Në qoftë se spini i plotë është zero 𝑆 = 0,
spinet janë antiparalel, kalimi është përshkruar si tipi Fermi (F). Në rastin tjetër kur spinet
janë paralele pra 𝑆 = 1, kalimi është quajtur Gamov-Teller (G-T). Momenti i plotë për
gjendjet fillestare dhe përfundimtare dhe momenti orbital për tipet e Fermit nga GamovTeller lidhen si më poshtë:
Për tipin Fermi (F): 𝐼𝑖 = 𝐼𝑓 + 𝐿

(Ek. 2.48)

Për tipin Gamov-Teller (G-T): 𝐼𝑖 = 𝐼𝑓 + 𝐿 + 1

(Ek. 2.49)

Në rastin e kalimeve të lejuara, momenti i sasisë së lëvizjes që është mbartur nga elektroni
dhe neutrino është zero. Lidhja ndërmjet momentit orbital dhe ndryshimit të çiftësië të
gjendjeve fillestare dhe përfundimtare është dhënë nga (−1)𝐿 . Prandaj për zbërthimet që
kanë 𝐿 = 0 nuk ka ndryshim të çiftësisë ndërmjet gjendjeve, kështu që: 𝛥𝐼 = |𝐼𝑖 − 𝐼𝑓 | =
0. Për tipin G-T, momenti i plotë prej një njësi është mbartur nga lidhja e elektronit dhe
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neutrinos dhe 𝛥𝐼 është 0 ose 1 (ky tip i zbërthimit është përjashtuar për kalimin 𝐼𝑖 = 𝐼𝑓 =
0). Kur elektroni dhe neutrino kanë moment orbital gjatë kalimeve (𝐿 = 1, 2, … ) dhe
kalimet e lejuara nuk janë të favorizuara. Kalimet tek rendet më të larta të ndaluara janë
shumë pak të mundshme krahasuar me ato të lejuara ose të rendit të parë të ndaluar. Edhe
gjatë zbërthimit beta, disa bërthama bijë mund të shkojnë në gjëndje të ngacmuara dhe si
rrjedhim për të shkuar në gjendjen bazë emetohet rrezatim elektromagnetik (psh: rrezatim
gama dhe konversioni i brendshëm) (Krane 1988).
2.1.3.3 Rrezatimi gama
Gjatë zbërthimeve alfa, beta dhe në shumë raste gjatë reaksioneve bërthamore, ato lënë
bërthamat në gjendje të ngacmuar. Kjo gjendje e ngacmuar shumë shpejt kalon në gjendjen
bazë duke emetuar një osë disa gama kuante, të cilat janë fotone me energji të lartë.
Rrezatimi gama që emetohet nga bërthamat ka energji tipike në zonën nga 0.1 deri në
10 𝑀𝑒𝑉 (energji më të lartë kanë disa gama kuante që vijnë nga kozmosi), karakteristikë e
diferencave energjetike ndërmjet gjendjeve të bërthamës, të cilat korrespondojnë me
gjatësitë e valëve në intervalin nga 104 deri 100 𝑓𝑚. Rrezatimi gama është një rreazatim
elektromganetik pa ngarkesë elektrike. Ai është i ngjashëm me atë të rrezeve 𝑋 dhe të dritës
së dukshme, por ky rrezatim ndryshon nga energjia, gjatësia e valës së tij, frekuenca dhe
origjina e tij. Origjina e rrezatimit gama vjen nga zbërthimi i bërthamave të eksituara, të
cilat mund të kalojnë me një hap osë disa hapa në gjendejn bazë, duke emetuar fotone me
frekuenca të larta. Simbolikisht një zbërthim të thjeshtë të një bërthame mund ta parqesim
𝐴 ∗
𝑍𝑋

→ 𝐴𝑍𝑋 + 𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 (Ek. 2.50)

ku simboli * tregon gjendjen e ngamcuar të bërthamës. Duket qartë që nuk kemi as
ndryshim të numrit atomik 𝑍, as të numrit të masës 𝐴, pra është e njëjta bërthamë.
Gjithashtu, shënojmë se në shumicën e rasteve kemi emetimin e gama kuanteve, me energji
të ndryshme, me intensitete të rrezatimit të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Ndërsa
energjitë e emetuara janë diskrete, që korrespondojnë me energjitë e kalimit të niveleve të
bërthamës. Në disa raste ndodh që heqja e eksitimit të bërthamës mund të zgjasë në kohë e
cila është më e madhe se kalimet e zakonshme, themi se kemi të bëjmë me kalime
izomerike (𝐼𝑇). Zakonisht këto lloj kalimesh shoqërohen me ndryshim të madh të momentit
këndor dhe ndryshimin e çiftësisë.
Le të shkikojmë nga pikëpamja energjetike një emetim të thjeshtë gama. Po të supozojmë
se një bërthamë është në prehje dhe ndodhet në gjendjen e eksituar me energji 𝐸𝑖 , e cila më
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pas kalon në gjendjen finale 𝐸𝑓 , nga ligji i ruajtjes së energjisë, pas emetimit të rrezatimit
gama kemi,
𝐸𝑖 = 𝐸𝑓 + 𝐸𝛾 + 𝐸𝑧

(Ek. 2.51)

Ku 𝐸𝛾 dhe 𝐸𝑧 janë energjia e gama kuantit dhe energjia e zmbrapsjes së bërthamës pasi ka
emetuar gama kuantin, kështu që barazimin e fundit mund ta shkruajmë edhe kështu,
𝛥𝐸 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 = 𝐸𝛾 + 𝐸𝑧

(Ek. 2.52)

Nga ligji i ruajtjes së sasisë së lëvizjes kemi
𝑝𝑧 = 𝑝𝛾 = 𝐸𝛾 /𝑐

(Ek. 2.53)

Nga (Ek. 2.52) gjejmë,
𝐸2

𝛾
𝛥𝐸 = 𝐸𝛾 + 2𝑀𝑐
2

(Ek. 2.54)

Meqë energjia e gama kuanteve është e rendit 0.1 𝑀𝑒𝑉 në 10 𝑀𝑒𝑉, ndërsa termi 𝑀𝑐 2 është
i rendit 1000𝐴 𝑀𝑒𝑉 ku 𝐴 është numri i masës së bërthamës, atëherë termi i dytë në
formulën e fundit mund të neglizhohet në shumicën e rasteve. Prandaj energjia e gama
kuanteve është afro sa energjia e çeksitimit të bërthamës, 𝛥𝐸 = 𝐸𝛾 . Kujtojmë se ka një rast
kur energjia e zmbrapjes së bërthamës nuk duhet neglizhuar dhe se ajo luan një rol të
rëndësishëm, i cili përbën efektin Mössbauer.
Rrezatimet gama dhe rregullat e përzgjedhjes
Kujtojmë që rrezatimi elektromagnetik mund të jetë trajtuar ose si një fenomen valor klasik
ose si një fenomen kuantik. Për të analizuar rrezatimin nga atome dhe bërthama të veçanta
trajtimi kuantik është më i përshtatshëm, por për të kuptuar më thjesht llogaritjet sasiore
për rrezatimin elektromagnetik, po shikojmë së pari një trajtim klasik të tij. Në këtë mënyrë
rrezatimi gama vjen nga fusha elektromganetike të cilat krijohen, nga ngarkesat dhe rrymat
në bërthamën e atomit. Shpërndarja statike e ngarkesave dhe e rrymave japin fushë
elektrike dhe magnetike statike. Në qoftë se shpërndarja e ngarkesave dhe rrymave
ndryshojnë me kohën psh: si në rastin sinusoidal me një frekuencë të dhënë atëherë një
fushë rrezatimi është krijuar. Fusha e rrezatimit e cila është studiuar në largësi të mëdha
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nga burimi krahasuar me madhësinë e burimit mund të analizohet si një fushë statike në
varësi të karakterit multipolar. Për shembull konsiderojmë multipolet e rendit më të ulët të
një dipoli elektrik dhe të një dipoli magnetik. Në rastin e një dipoli elektrik, dy ngarkesat 𝑞 dhe +𝑞 në largësinë 𝑧 momenti dipolar është 𝑑 = 𝑞𝑧. Ne mund të prodhojmë rrezatim
elektromagnetik duke ndryshuar momentin dipolar: në qoftë se ngarkesat oshilojnë gjatë
boshtit 𝑂𝑧, psh në trajtë harominke 𝑑(𝑡) = 𝑞𝑧𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡, si rrjedhim prodhohet një fushë
rrezatimi. Në mënyrë të ngjashme duke ndryshuar rrymën sipas një ligji kosinusoidal,
momenti dipolar magnetik me sipërfaqe 𝐴 shkruhet µ(𝑡) = 𝑖𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡. Meqë ngarkesat
lëkunden dhe rrymat janë të ndryshueshme në kohë (rasti më i thjeshtë harmonike),
momentet elektike dhe momemntet magnetike, kalimet e rrezatimit gama mund të
klasifikohen si multipole rreatimi, elektrike 𝐸 dhe magnetike 𝑀, të cilat janë karakterizuar
nga momenti këndor dhe çiftësia e tyre. Një foton mbart momentin këndor, me numër
kuantik 𝐿 i cili duhet të jetë një numër i plotë dhe pozitiv. Rrezatimi multipolar është
shënuar sipas rendit me formën 2𝐿 . Kështu për dipolin 𝐿 = 1, kuadropoli 𝐿 = 2, oktapoli
𝐿 = 3, e kështu me radhë. Momenti këndor i fotonit, është lidhur me ligjin e ruajtjes së
momnetit këndor të spinit në fillim 𝐼𝑖 dhe në fund 𝐼𝑓 me relacionin
⃗𝐼⃗𝑖 = ⃗⃗⃗
⃗⃗
𝐼𝑓 + 𝐿

(Ek. 2.55)

Si rrjedhim, vlerat e mundëshme të 𝐿 janë të kufizuara ndërmjet vlerës maksimale dhe
minimale të 𝐿, e cila mund të shkruhet,
|𝐼𝑖 − 𝐼𝑓 | ≤ 𝐿 ≤ |𝐼𝑖 + 𝐼𝑓 |

(Ek. 2.56)

Gjatë rrezatimit gama një rëndësi të madhe ka edhe çiftësia e gjendjeve fillestare dhe ajo
përfundimtare. Nëse nuk ka ndryshim të çiftësisë, atëherë fusha e rrezatimit ka çiftësi çift
dhe e shënojmë +1. Nëse çiftësia gjatë kalimit nga gjendja fillestare në atë përfundimtare
ndryshon, ajo është teke dhe shënohet −1. Shënojmë që multipolariteti elektrik dhe ai
magnetik i të njëjtit rend 𝐿 kanë çiftësi të kundërt, kështu multipolartiteti elektrik i
rrezatimit është (−1)𝐿 ndërsa ai magnetik është (−1)𝐿+1 . Rregullat e përzgjedhjes për
momentin këndor dhe çiftësinë janë dhënë nga (Tabela 2.1). Në përgjithësi shënimet për
multipolet elektrike dhe magnetike sipas rendit shënohen, 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3. .., po kështu edhe
𝑀1, 𝑀2, 𝑀3 … e kështu me radhë. Ekziston një përjashtim nga rregulli i përzgjedhjes së
momentit këndor që emetimi i rrezatimit gama është i ndaluar kur kalimi midis gjendjeve
është një kalim monopol (𝐿 = 0). Në këtë rast, gjendjet e ngacmuara mund të shoqërohen
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me konversion të brendshëm nga shkëputja e një elektroni orbital të atomit ose me
formimin e çifteve nga emetimi i menjëhershëm i çiftit elektron-pozitron kur > 1.02 𝑀𝑒𝑉.
Tabela 2.1 Rregullat e përzgjedhjes për rrezatimin gama dhe multipolaritetet
Tipi i rrezatimit
Emri
Ndryshimi i çiftësisë
𝛥𝐼
E1
M1
E2
M2
E3
M3
E...
M...

Dipoli elektrik
Dipoli magnetik
Quadropoli elektrik
Quadropoli magnetik
Oktapoli elektrik
Oktapoli magnetik
Multipoli elektrik
Multipoli magnetik

1
1
2
2
3
3
n
n

Po
Jo
Jo
Po
Po
Jo

Një gjendje e dhënë e bërthamës të ngacmuar ka një energji, moment këndor dhe çiftësi të
caktuar. Kur ajo kalon në një gjendje të re pas emetetimit të një ose disa gama kuanteve,
në përgjithësi të tre madhësitë ndryshojnë vlerat e tyre. Nga ligji i ruajtjes së energjisë,
momentit këndor dhe çiftësisë ne mund të nxjerrim shumë informacione për strukturën e
bërthamës. Gama kuantet e emetuar mbartin energji, moment këndor i cili është shumëfish
i ћ dhe çiftësi të caktuar. Një foton i emetuar duhet të ketë të paktën 1ћ momentin këndor,
prandaj kalimet me 𝐿 = 𝛥𝐼 = 0 janë të ndaluara. Në këtë mënyrë multipolariteti është
kuantifikimi i momentit këndor që mbartet nga fotoni. Kështu që një foton me 𝐿 = 1 është
quajtur një foton dipol, 𝐿 = 2 fotoni kuadropol etj. Shpejtësia e emetimit të gama kuanteve
(pra e kalimit të bërthamës në një gjendje më të ulët energjetike) varet shumë nga madhësia
e ndryshimit të momentit këndor dhe për vlera më të vogla të 𝐿 kalimet janë më shumë të
mundëshme, por gjithashtu kalimet varen edhe nga ndryshimi i çiftësisë. Kujtojmë që
vlerat e 𝐿 variojnë sipas relacionit |𝐼𝑖 − 𝐼𝑓 | ≤ 𝐿 ≤ |𝐼𝑖 + 𝐼𝑓 |. Të kuptojmë çiftësinë e
kalimeve elektromagnetike kujtojmë që secila nga gjendjet fillestare dhe përfundimtare të
bërthamës kanë një shpërndarje të caktuar të masës dhe ngarkesës. Kur bërthama kalon nga
një gjendje e eksituar në një gjendje të re, shpërndarja e masës dhe ngarkesës mund të
ndryshojë në disa mënyra. Për shembull, një bërthamë që është duke rrotulluar me një vlerë
të momentit këndor do të ngadalësohet kur të heqë eksitimin dhe të arrijë gjendjen bazë,
qoftë edhe me disa hapa. Prandaj emetimi i një fotoni do të shoqërohet me ndryshimin e
shpërndarjes së neutroneve dhe protoneve dhe ne mund të indetifikojmë dy gjendjet e
ndryshme që janë analoge me antenën klasike. Një rishpërndarje e ngarkesave, psh: me
kalimin e një protoni nga një orbital në një orbital tjetër, do të krijojë një fushë elektrike të
re, por një rishpërndarje e re e rrymave (protoni që rrotullohet ndryshon orbitën), do të
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krijojë një fushë magnetike tjetër. Çiftësia e fotonit varet nga të dyja momenti këndor dhe
tipi i kalimit (elektrik ose magnetik) të treguar nga (Tabela 2.1). Theksojmë që rrezatimet
elektrike dhe magnetike që kanë të njëjtin rend multipolar, kanë çiftësi të kundërt. Së pari
çiftësia e fotoneve do të jepet nga ndryshimi i çiftësive në dy gjendjet e bërthamës.
Momenti këndor i fotonit do të jetë i kufizuar siç e përmëndëm më lart. Kombinimi i
gjendejve të lejuara të momentit këndor dhe çiftësisë do të përcaktojë karakterin e
rrezatimit elektromagnetik. Monopoli elektrik 𝐸0 i takon një shpërndarje statike të
ngarkesës së bërthamës dhe është konstante, ndërsa monopoli magnetik 𝑀0 nuk ekziston.
Megjithatë, ka pak raste të bërthamave çift-çift që kanë gjendjen e parë të eksituar dhe
gjendjen bazë 0+ . Këto kalime kryhen nga procesi i konversionit të brendëshëm në të cilin
elektronet atomike, në veçanti elektronet e shtresës s që mund të penetrojnë në bërthamë
duke bashkëvepruar me bërthamën, janë shkëputur direkt nga atomi. Tek (Figura 2.9) jepet
një rast i rrezatimeve gama të ndryshme të bërthamës së 7Li duke treguar edhe llojet e
kalimeve sipas multipolariteve elektrike dhe magnetike.

Figura 2.9 Emetimet e rrezeve gama sipas llojit multipolar për bërthamën e 7Li
Më poshtë, (Figura 2.10) ku jepet një skemë e detajuar e kalimit izomerik të bërthamës së
60m
Co e cila përfundon në gjendjen bazë të bërthamës së 60Ni. Kalimi fillon nga gjendja
metastabël e bërthamës 60mCo nga gjendja 2+ tek 5+ me periodë gjysëm-zbërthimi
10.5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎 dhe energji 0.06 𝑀𝑒𝑉 (60mCo → 60Co + γ, kalimi multipolar është 𝑀3). Më
tej bërthama 60Co është beta emetuese, duke kaluar në gjendjet e ngacmuara të 60Ni,
përkatësisht 4+ dhe 2+ por me probabilitete të ndryshme prej 99.99% e para dhe afro
0.01% e dyta. Kalimi në gjendjen bazë të 60Ni bëhet shumë shpejt duke emetuar rrezatim
gama me energjitë përkatëse si në figurë dhe kalimet janë të tipit 𝐸2.
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Figura 2.10 Skema e zbërthimit të bërthamës së 60mCo, ku përfshihen llojet e
zbërthimeve, energjitë e kalimit dhe çiftësia e gjendjeve.
Probabiliteti i kalimit të gama emetimit sipas Weisskopf
Tre janë karakteristikat e rrezatimit dipolar që janë të rëndësishme:
Fuqia e rrezatuar tek një element i vogël sipërqaeje, në një drejtim në këndin θ në lidhje
me një bosht 𝑂𝑧 varion sipas 𝑠𝑖𝑛2 𝜃. Fuqia mesatare mund të llogaritet sipas teorisë valore
ose kuantike, dhe nga principi i korrespondencës të dyja llogaritjet duhet të përputhen në
limit. Multipolet e rendit më të lartë se dy, si kuadropolet etj, kanë shpërndarje këndore të
ndryshme nga 𝑠𝑖𝑛2 𝜃. Në fakt sikurse dihet duke matuar shpërndarjen këndore të rrezatimit
ne mund të përcaktojmë edhe llojin e multipolit rrezatues.
Fushat e dipolit elektrik dhe magnetik kanë çiftësi të kundërt. Nëse ne konsiderojmë
transfomimin që çon 𝑟⃗ → −𝑟⃗. Fusha magnetike e dipolit elektrik ndryshon shenjë, pra
⃗⃗ (𝑟⃗) → −𝐵
⃗⃗ (−𝑟⃗), ndërsa fusha magnetike e dipolit magnetik nuk ndryshon shenjë, 𝐵
⃗⃗ (𝑟⃗) →
𝐵
⃗⃗ (−𝑟⃗). Kështu dipoli eketrik dhe magnetik, të cilët kanë shpërndarje këndore të njëjtë,
𝐵
ndryshojnë nga çiftësia e fushës së rrezatimit. Rrezatimi i dipolit elektrik ka çiftësi tek
ndërsa ai magnetik ka çiftësi çift. Fuqia mesatare e rrezatuar është
𝜔4

1

𝑃 = 12𝜋𝜀

0

𝑐3

𝑑02

(Ek. 2.57)

𝜇02

(Ek. 2.58)

për dipolin elektrik, dhe
𝜔4

1

𝑃 = 12𝜋𝜀

0

𝑐5
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për dipolin magnetik, ku d0 dhe µ0 janë amplitudat e momenteve dipolare.
Pa hyrë në detaje, mund të llogariten edhe fuqitë e rrezatuar që nga momentet multipolare,
𝐿 = 1 për dipolet, 𝐿 = 1 quadropolet e kështu me radhë. Duke shënuar me 𝐸 ato elektriket
dhe me 𝑀 ato magnetike, ne mund të përgjithësojmë tre vetitë e mësipërme. Shpërndarja
këndore e rrezatimit multipolar (2𝐿 ), përmban polinomet e Lezhandrit 𝑃2𝐿 (𝑐𝑜𝑠𝜃). Çiftësia
e fushës së rrezatimit është
𝜋(𝑀𝐿) = (−1)𝐿+1 dhe 𝜋(𝐸𝐿) = (−1)𝐿

(Ek. 2.59)

Shënojmë që multipolet elektrike dhe magnetike të të njëtit renda kanë çiftësi të kundërt.
Fuqia e rrezatuar, duke përdorur 𝐸 të paraqesë rrezatimin elektrik multipolar të rendit 𝐿,
është:
𝑃(𝐸𝐿) = 𝜀

2(𝐿+1)𝑐

0

𝜔 2𝐿+2

( )
𝐿[(2𝐿+1)‼]2 𝑐

[𝑚(𝐸𝐿)]2

(Ek. 2.60)

ku, 𝜔 frekuenca ciklike e rrezatimit, ndërsa 𝑚(𝐸𝐿) është amplituda e momenteve
multipolare elektrike dhe magnetike në rastin 𝑀𝐿. Që të kalojmë në mekanikë kuantike, ne
duhet të kuantizojmë burimet e rrezatimit të fushës, pra momentet multipolare klasike.
Sipas mekanikës kuantike, momentet multipolare zëvendësohen me anë të elementëve
matricorë sipas relacionit
𝑚𝑖𝑓 (𝐸𝐿) = ∫ 𝛹𝑓∗ 𝑚(𝐸𝐿) 𝛹𝑖 𝑑𝑣

(Ek. 2.61)

Ky integral kryhet mbi gjithë vëllimin e bërthamës, ndërsa 𝛹𝑖 dhe 𝛹𝑓 janë funksionet
valore të gjendjeve fillestare dhe përfundimtare. Meqë çdo foton i emetuar ka energjinë
ћ𝜔, probabiliteti në njësi të kohës për kalimet (e cila jep konstanten e zbërthimit) jep këtë,
𝜆(𝐸𝐿) =

𝑃(𝐸𝐿)
ћ𝜔

=𝜀

2(𝐿+1)𝑐

0

𝜔 2𝐿+1

( )
ћ𝐿[(2𝐿+1)‼]2 𝑐

[𝑚𝑓𝑖 (𝐸𝐿)]2 (Ek. 2.62)

Njohja e funksioneve valore të bërthamës shërben për të vlerësuar elementet matricore
𝑚𝑓𝑖 (𝜎𝐿). Vlerësimet e Weisskopf bazohen në modelin shtresor me një nuklon të vetëm, i
cili jep formulën për probabilitetet gjatë kalimit me anë të shprehjes
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𝜆(𝐸𝐿) =

𝑃(𝐸𝐿)
ћ𝜔

=𝜀

2(𝐿+1)

0

𝜔 2𝐿+1 𝑒 2

( )
ћ𝐿[(2𝐿+1)‼]2 𝑐

3𝑅 𝐿

2

( )
4𝜋 𝐿+3

(Ek. 2.63)

Në rastin e momenteve magnetike, probabilitetet e kalimit janë
𝜆(𝑀𝐿) = 𝜀

2(𝐿+1)

0

𝜔 2𝐿+1

( )
ћ𝐿[(2𝐿+1)‼]2 𝑐

10 (𝑚

ћ

𝑝

2 2
𝑒

)
𝑐𝑅

3𝑅 𝐿

2

( )
4𝜋 𝐿+3

(Ek. 2.64)

ku 𝑚𝑝 është masa e protonit dhe 𝑅 rrezja e bërthamës. Në këtë mënyrë mund të vlerësohet
konstantja e zbërthimit 𝜆 për rendet më të ulëta të multipoleve elektrike dhe magnetike, për
gama rrezatimet në varësi të multipolaritetit 𝐿, energjisë së gama kuanteve dhe numrit të
masës 𝐴, sipas Weisskopf:
𝜆(𝐸1) = 1014 𝐴2/3 𝐸𝛾3 ; 𝜆(𝐸2) = 7.3 × 107 𝐴4/3 𝐸𝛾5 ; 𝜆(𝐸3) = 34𝐴2 𝐸𝛾7
𝜆(𝑀1) = 3.1 × 1013 𝐸𝛾3 ; 𝜆(𝑀2) = 2.2 × 107 𝐴2/3 𝐸𝛾5 ; 𝜆(𝑀3) = 10𝐴4/3 𝐸𝛾7

(Ek. 2.65)

Theksojmë se modeli Weisskopf jep vlerësime shumë të mira, por kur bëhen matje dhe nuk
ka përputhje, situata duhet parë nëse kalimi i dedikohet jo një por disa nukloneve shtresore
dhe nëse kalimet ndikohen nga funksionet valore të nukloneve përreth. Në këtë mënyrë
duhet të merren në kosnideratë modele të tjera, duke përfshirë edhe rrotullimet dhe
lëkundjet e nukloneve, apo rastet kur kemi fusha të jashtme që ndikojnë në ndarjen e
niveleve energjetike. Nga formulat e fundit mund të konkludojmë që vlerësimet sipas
Weisskop tregojnë se: Probabilitetet e kalimit janë më të lartë për multipolet me rende më
të ulët. Duket që rendet e larta të multipoleve zvogëlohen me afro 107 ℎ𝑒𝑟ë pas çdo rendi
rritës të multipolit. Gjithashtu, duket që rrezatimi nga multipolet elektrike të të njëjtit rend
me ato magnetike, ka probabilitet më të madh që të ndodhë jo vetëm nga koeficientët, por
edhe nga varësia e 𝜆 nga numri i masës 𝐴.
Konversioni i brendshëm
Konversioni i brendshëm është një proces elektromagnetik i cili konkuron rrezatimin gama.
Në këtë rast fushat e multipoleve të bërthamës nuk rezultojnë në emetimin e një fotoni, por
në të vërtetë fushat e multipoleve bashkëveprojnë direkt me bashkëveprim elektromagnetik
me elektronet e shtresave atomike duke i nxjerrë elektronet jashtë atomit. Duhet theksuar
se ky nuk është një proces me dy hapa, ku në fillim emetohet një foton nga bërthama dhe
më pas fotoni shkëupt elektronin nga shtresat e atomit. Ky lloj procesi vihet re mirë kur
rrezatimi gama është i dobët ose mungon. Gjatë konversionit të brendshëm diferenca e
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energjive ndërmjet gjendjeve të eksituara dhe gjendjes më të ulët, shkon tek një elektron
orbital, me më shumë mundësi tek shtresat, 𝐾, 𝐿, 𝑀 etj. Në qoftë se energjia është më e
madhe se energjia e lidhjes së elektronit në shtresën e dhënë, ajo mund të nxjerrë elektronin
nga atomi, me energji kinetike
𝐸𝑒 = ∆𝐸 − 𝐸𝑙

(Ek. 2.66)

ku, 𝐸𝑙 është energjia e lidhjes së elektronit në shtresën atomike. Meqë energjia e lidhjes së
shtresave 𝐾, 𝐿, 𝑀 etj, është e ndryshme, elektronet e shkëputura nga shtresat atomike do të
dalin me energji kinetike të ndryshme. Ka raste kur emetimi gama është dominatnt në lidhje
me konversionin e brendshëm dhe anasjelltas. Kështu nëse ne dimë konstanten e zbërthimit
të një niveli të dhënë të një bërthame dhe e shënojmë me 𝜆, atëherë probabiliteti i zbërthimit
mund të shkruhet
𝜆 = 𝜆𝛾 + 𝜆𝑒

(Ek. 2.67)

ku 𝜆𝛾 i takon rrezatimit gama ndërsa 𝜆𝑒 për elektronet. Kështu, përkufizojmë koeficientin
e konversionit të brendshëm, si raporti i probabiliteteve të kalimi të elektroneve të nxjerrë
me atë të gama emetimit
𝜆

𝛼 = 𝜆𝑒

(Ek. 2.68)

𝛾

Kështu që mund të gjejmë lidhjen
𝜆 = 𝜆𝛾 (1 + 𝛼)

(Ek. 2.69)

Ky koefiçient mund të variojë nga 0 deri në vlera shumë të mëdha. Duhet të shtojmë se
elektronet mund të shkëputen nga shtresa të ndryshme prandaj,
𝛼 = 𝛼𝐾 + 𝛼𝐿 + 𝛼𝑀 + ⋯

(Ek. 2.70)

Dhe në këtë mënyrë mund të shkruajmë akoma.
𝜆 = 𝜆𝛾 (1 + 𝛼𝐾 + 𝛼𝐿 + 𝛼𝑀 + ⋯ )
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Natyrisht që duke filluar nga shtresa 𝐿, 𝑀 dhe më sipër duhen marrë në konsideratë edhe
koefiçientët e nënshtresave, dhe llogaritja e tyre është një proces i vështirë, kështu që këtu
do japim vetëm disa përgjithësime cilësore dhe për të parë edhe ndryshimet në lidhje me
gama emetimin.

Figura 2.11 Skema e procesit të konversionit të brendshëm ku elektroni shkëtuptet nga
shtresat e atomit dhe emetimi i rrezatimit X.
Llogaritjet më të hollësishme kunatike dhe mjaft rigoroze për koeficientët e konversionit
jepen në tabela të posaçme megjithatë, po japim një trajtë të tyre për rastin jo relativist dhe
proporcionalitetin me disa nga madhësitë që na interesojnë më shumë, këto llogaritje
tregojnë se koeficienti i konversionit mund të shprehen me formulat për multipolet
elektrike dhe magnetike:
𝑍3

𝑒2

𝐿

𝛼(𝐸𝐿) ≅ 𝑛3 (𝐿+1) (4𝜋𝜀
𝑍3

𝑒2

𝛼(𝑀𝐿) ≅ 𝑛3 (4𝜋𝜀

0

0

4

2𝑚𝑒

) (
𝑐ћ

4

2𝑚𝑒 𝑐 2

𝑐2

𝐿+3/2

) (
𝑐ћ
𝐸

)

𝐸

𝐿+5/2

)

(Ek. 2.72)

Në këtë shprehje, 𝑍 është numri atomik i atomit, 𝑚𝑒 masa e elektronit, 𝐸 energjia e kalimit
dhe n është numri kuantik themelor. Megjithëse dy formualt e fundit nuk janë tërësisht të
plota, ato na japin një përshkrim kryesor për varësinë e koeficientëve të konversionit nga
ku mund të themi se: - rritet me ~𝑍 3 , pra se ky koeficient rritet shumë për bërthamat e
rënda sesa për bërthamat e lehta, - zvogëlohet shpejt me rritjen e enrgjisë së kalimit, në të
kundërt me rrezatimin gama, ku probabiliteti për gama emetimin rritet shpejt me rritjen e
energjisë,
- rritet shpejt me rritjen e rendit te multipolaritetit, në fakt për vlera më të larta të L, emetimi
i elektroneve nga konversioni është më i mundëshëm sesa nga gama emetimi,
- zvogëlohet shumë nga rendi i shtresave atomike si 1/𝑛3 .
Si rrjedhim ne presim që koefiçientët e konversionit janë të lartë për shtresën 𝐾, për energji
të ultra, për bërthamat e rënda dhe janë të vegjël për rastet e tjerë (Krane 1988).
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2.1.4 Radioaktiviteti tokësor
Radiobërthamat tokësore kanë qënë të pranishme në tokë që prej miliarda vjetësh (e thënë
ndryshe që në krijimin e tokës). Këto radiobërthama kanë periodë gjysëm-zbërthimi shumë
të gjatë, të krahasueshme me moshën e tokës dhe janë gjetur në të gjithë globin në përbërje
të shkëmbinjve sedimentar dhe vullkanik. Këto radiobërthama mund të gjenden jo vetëm
në shkëmbinj por edhe në tokë, ujë e ajër. Izotopet që ishin të pranishëm kur u formua toka
dhe izotopet që prodhohen vazhdimisht nga rrezet kozmike mund të ekzistojnë sot nëse
kanë periodë gjysëm-zbërthimit të gjatë. Këtu do të diskutojmë disa prej këtyre izotopeve.
Mendohet se katër prej tyre u prodhuan kur u formua toka: 40K me periodë gjysëmzbërthimi 1.28 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡, 238U me periodë 4.5 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡, 232Th me periodë
14 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡, dhe 235U me periodë 0.7 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡. Ndërsa 14C me priodë
5280 𝑣𝑗𝑒𝑡, i cili është vazhdimisht prodhuar në atmosferë të sipërme nga rrezet kozmike
që hyjnë në tokë. Radiobërthamat kryesore që gjenden në tokë, bëjnë pjesë në serinë e
elementëve të krijuara gjatë zbërthimit të serive të zbërthimit natyrore dhe në veçanti ato
të 40K, 238U dhe 232Th.
Kaliumi
Kaliumi është një element thelbësor për gjatë gjithë jetës, duke përfshirë njeriun. Ai gjendet
veçanërisht në indet e muskujve. 40K është gjetur në shumicën e tokave, materialeve të
ndërtimit, bimëve dhe kafshëve. Kaliumi përdoret në plehrat kimike dhe përmbajtja e tij në
përqindje sipas peshës shënohet në etiketat e qeseve përkatëse.
Kaliumi natyral përbëhet nga 3 izotope: ku 39K përbën 93.26%, 41K përbën 6.73% dhe
40
K i cili përbën rreth 0.0118% të sasisë totale të kaliumit. Edhe pse bërthamat e 39K dhe
41
K janë të qëndrueshme ndaj zbërthimeve radioaktive, 40K është radioaktiv.
Radioaktiviteti nga 40K në trupat tanë llogaritet në rreth gjysma e ekspozimit ndaj të gjitha
burimeve të rrezatimeve vjetore.
Perioda e gjysëm-zbërthimit të 40K është 1.28 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡. Izotopi i 40K ka dy mënyra
kryesore të zbërthimit: zbërthimi i pastër i rrezatimit β- dhe kapja elektronike. Në fakt, tek
(Figura 2.27) janë treguar 4 mënyra të zbërthimit, por sikuse shihet nga intensitetet e
degëve të zbërthimit, ajo e zbërthimit të β+ dhe kapja elektronike direkt kanë vlerat prej
0.0001% dhe 0. 𝑙6% pra shumë më të vogla se dy të parat. Gjatë proçesit të kapjes
elektronike në 10.32% të rasteve 40K transformohet në 40Ar metastabël, i cili duke u
zbërthyer emeton një rrezatim gama me energji afro 1461 𝑘𝑒𝑉. Pikërisht ky është rrezatimi
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gama që evidenton 40K në një spektër. Gjatë zbërthimit β- në 89% të rasteve, 40K
transformohet në 40Ca, duke emetuar grimca beta pa u shoqëruar me rrezatim gamma.
Kështu, (Figura 2.12) paraqet skematikisht zbërthimin që pëson radiobërthama e 40K.

Figura 2.12 Skema e zbërthimit të izotopit 40K.
Uraniumi
Ashtu si toriumi, edhe uraniumi është gjetur më shumë në materialet e ndërtimit dhe në
tokë. Uraniumi në natyrë është i përbërë prej 3 radioizotopeve: 238U përbën 99.2745%,
235
U përbën 0.72% dhe 234U përbën 0.0055%. Dallimi i madh në sasinë relative të 238U
dhe 235U mendohet se është faktori i ndryshimit të tyre në periodën e gjysëm-zbërthimit,
dhe koha e gjatë nga krijimi i sasive pothuajse të barabarta të dy izotopeve. Kjo kohë ka
qënë rreth 6 miliardë vjet më parë, koha e supozuar nga mbetjet e supërnovave gjatë të
cilave më në fund u krijua sistemi ynë diellor. Prania e 234U pas kësaj kohe kaq të madhe
është vetëm për shkak të krijimit të tij në zinxhirin e zbërthimit duke filluar me 238U.
Ndrërsa 235U ka zinxhirin e tij të zbërthimit, duke përfunduar me izotopin e qëndrueshëm
207
Pb. Për shumicën e matjeve mjedisore, rrezatimet gama nga izotopet në serinë e
zbërthimit të 235U janë shumë të dobëta për tu vëzhguar me dedektorë të vegjël NaI (Tl).
Zinxhiri i zbërthimit të 238U përmban izotopet e radiumit 226Ra dhe radonit 222Rn të
zbuluara nga Marie dhe Pierre Curie në fillim të shekullit të 20-të. Ky izotop i radonit është
ai që duket se dëmtoi shëndetin e disa fizikantëve dhe ambientalistëve, sa i përket
përqendrimit të tij në shtëpi, miniera dhe ndërtesa. Si gjithmonë, trajtimi për mbrojten e
duhur nga këto radioizotope duhet gjithmonë, pavarësisht nëse ato përbëjnë një rrezik të
konsiderueshëm apo të parëndësishëm për shëndetin.
Radoni shfaqet vetëm si një izotop i rëndësishëm në xeheroret e uraniumit që ndodhen në
natyrë. Komponimet e uraniumit sipas laboratorëve të kimisë nuk kanë pasur kohë të
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mjaftueshme për të rritur sasinë e 226Ra në mënyrë të konsiderueshme për shkak të periodës
së gjatë të uraniumit. Aktiviteti i 222Rn është i njëjtë me 226Ra, por që kanë vlera të vogla.
Izotopi 222Rn i formuar në shtresën e dheut mund të depërtojë në sipërfaqe duke u zbërthyer
në polonium, i cili duke qënë një element kimikisht aktiv lidhet ngushtë me grimcat e imëta.
Pas zbërthimit të radonit prodhohet edhe 210Pb i cili karakterizohet nga një periodë gjysëmzbërthimi prej 22.3 𝑣𝑗𝑒𝑡. Në shtresat më në siperfaqe gjendet 210Pb i gjeneruar nga dy
proçese të ndryshme: 210Pb i prodhuar nga zinxhiri i uranit në tokë (supported 210Pb), si
dhe 210Pb i prodhuar nga zbërthimi (excess 210Pb).
Ashtu si në zinxhirin e zbërthimit të toriumit, zinxhiri i zbërthimit të 238U ka izotope me
perioda të gjysëm-zbërthimit të ndryshme, vetëm disa prej të cilëve emetojnë rrezatime
gama. Në ekuilibër shekullor, aktiviteti i çdo izotopi të një serie të zbërthimit është i njëjtë,
duke rezultuar në një numër të konsiderueshëm të atomeve të radiumit. Nga ana kimike,
radiumi është i ngjashëm me kalciumin dhe mund të gjendet në mënyrë natyrale në shumë
sisteme biologjike që përqendrojnë kalciumin.
Zbërthimi zinxhir i izotopit 238U përfshin 8 zbërthime alfa dhe 6 zbërthime beta, ku në
shumë raste shoqërohen edhe me emetime gama. Në rastin e 238U radiobërthama e arrin
stabillitetin me një zinxhir zbërthimesh, derisa arrin në izotopin e qëndrueshëm të 208Pb.
Rrezatimet gama (𝛾) më të rëndësishëm janë kryesisht ato me energji: 609 𝑘𝑒𝑉, 1120 𝑘𝑒𝑉,
1764 𝑘𝑒𝑉 të prodhuar nga 214Bi, ato me energji 352 𝑘𝑒𝑉, 295 𝑘𝑒𝑉 nga 214Pb dhe 186 𝑘𝑒𝑉
nga 226Ra.
Nga (Tabela 2.2) dhe (Tabela 2.3) janë dhënë të gjitha bërthamat bijë që vijnë nga seria e
zbërthimit të serisë së 238U dhe 235U. Aty nuk janë përfshirë shënimet për zbërthimet alfa
dhe beta direkt, por ato mund të kutpohen nga ndryshimi i numrit të masës 𝐴 dhe numrit
atomik 𝑍 meqë janë treguar elementët përaktës pas çdo hapi (alfa dhe beta zbërthimet janë
treguar tek familjet radioaktive), por në veçanti rrezatimet gama të cilat na interesojnë më
shumë. Për çdo izotop tek kolona e parë në tabelë është dhënë perioda e gjysëm-zbërthimit,
energjitë e rrezatimeve gama dhe intensiteti i secilit rrezatim në përqindje.
Seria e 235U është në ekuilibër shekullor edhe sot, pasi perioda e gjysëm-zbërthimit më të
gjatë të izotopeve në seri është 3.25 · 104 𝑣𝑗𝑒𝑡 (231Pa). Por 235U është një izotop interesant
për shkak të vetive të tij të ndarjes. Një neutron i vetëm mund të fillojë ndarjen, meqë ka
Tabela 2.2 Seria e zbërthimit të 238U, ku jepen izotopet, periodat e gjysëm-zbërthimit të
tyre si dhe energjitë e gama rrezatimeve me intensitetet përkatëse.
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Izotopet
238
U
234
Th

Perioda e gjysëm-zbërthimit
4.5 ·109 vjet
24.1 ditë

234m

1.17 min

Pa

99.8%

0.13%
234
Pa

234

U
Th
226
Ra
222
Rn
218
Pc
99.98%
214
Pb
230

6.75 orë

53.2 (0.123%)
67.7 (0.373%)
186.2 (3.50%)
510 (0.076%)
-----

26.8 min

53.2 (1.1%)
242.0 (7.46%)
295.2 (19.2%)
351.9 (37.1%)
765.9 (1.09%)

0.02%

At

214

Bi

2 sek
609.3 (46.1%)
768.4 (4.89%)
806.2 (1.23%)
934.1 (3.16%)
1120.3 (15.0%)
1238.1 (5.92%)
1377.7 (4.02%)
1408 (2.48%)
1509.2 (2.19%)
1764.5 (15.9%)

164 sek

799 (0.014%)

0.02%
Tl

Pb
Bi
210
Po
206
Pb
210

----

19.7 min

210

210

100 (50%)
700 (24%)
900 (70%)

2.47 · 105 vjet
8 · 104 vjet
1602 vjet
3.823 ditë
3.05 min

218

99.98%
214
Po

Energjitë γ (keV) Intensiteti
---63.3 (4.47%)
92.38 (2.6%)
92.80 (2.56%)
765 (0.207%)
1001 (0.59%)

1.3 min

21 vjet
5.01 ditë
138.4 ditë
stabël

296 (80%)
795 (100%)
1310 (21%)
46.5 (4.05%)
----803 (0.0011%)
------

Tabela 2.3 Seria e zbërthimit të 235U, ku jepen izotopet, periodat e gjysëm-zbërthimit të
tyre si dhe energjitë e gama rrezatimeve me intensitetet përkatëse.
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Izotopet
235
U

Perioda e gjysmë-zbërthimit T
7.038 ·108 vjet

231

25.5 orë

231

3.25 ·104 vjet

227

21.6 vjet

Th
Pa

Ac
98.6%
227
Th

1.4%
18.2 ditë

223

Fr

11.43 ditë

219

4 sekonda

215

1.78 milisek
36.1 min

Ra

Rn
Po
Pb

211

211

99.7%
0.52 sek
Tl

Pb

50.1 (36%)
79.7 (9.1%)
234.8 (3%)
144.2 (3.26%)
154.2 (5.59%)
158.6 (0.69%)
269.5 (13.6%)
323.9 (3.90%)
338.3 (2.78%)
271.2 (9.9%)
401.8 (6.64%)
----404.9 (3.83%)
427.1 (1.72%)
832 (3.81%)
351.1 (12.%)

2.15 min

207
207

50.1 (8.5%)
236 (11.2%)
256.3 (6.8%)
300 (2%)
329.9 (2.75%)
22 min

223

Bi
0.28%
211
Po

Energjitë γ (keV) Intensiteti
143.8 (10.96%)
163.33 (5.08%)
185.7 (57.2%)
205.3 (5.01%)
25.64 (14.6%)
84.2 (6.71%)
27.4 (11.1%)
300 (2.41%)
302.7 (2.47%)
70 (0.08%)

569.6
897.8 (0.26%)
(0.0016%)
4.79 min

stabël

897 (0.16%)
----

seksion efikas të lartë. Kur 235U i nënshtrohet ndarjes, ai mund të çlirojë 3 neutrone. Secili
nga këto tre neutrone mund të fillojë një tjetër reaksion të ndarjes, dhe një reaksion zinxhir
mund të zhvillohet nëse përqendrimi i 235U është mjaft i madh. Për shkak të vetive të tij të
ndarjes, 235U ishte radioizotopi i parë që u përdor për energjinë bërthamore dhe armët
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bërthamore. Piqet në spektrin gama të sfondit për shkak të 235U janë të vogla dhe të vështira
për tu vëzhguar. Megjithatë, një dedektor të Ge me rezolucionin të lartë, tre gama emetimet
nga U nganjëherë mund të shihen në një mostër uraniumi.
Toriumi
Toriumi (232Th) ka një periodë gjysëm-zbërthimi 14.1 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑ë 𝑣𝑗𝑒𝑡, e cila është më e
madhe se koha e krijimit të sistemit tonë diellor dhe është ende i pranishëm dhe i përhapur
në tokë. Ai gjendet në shumicën e tokave dhe është burimi më i madh i jashtëm i ekspozimit
të rrezatimit në sfond tek njerëzit. Toriumi natyral është ai me numër mase 232, ndërsa
gjurmë të toriumit me numër mase 234, 231, 230, 228 𝑑ℎ𝑒 227 janë krijuar gjatë
dekompozimeve nga izotopet e uraniumit ose të vetë toriumit 232. Toriumi mund të
gjendet në shumicën e depozitave ku ka kimikate ose në minerale dhe rërë dhe gurët nga
koleksionet gjeologjike. Ai gjendet natyrshëm në shumë materiale ndërtimi. Ekzaminimi i
spektrave gama të mostrave të ndryshme të toriumit do të tregojë një fotopik kompleks dhe
karakteristika që e shoqërojnë atë. Lartësitë e piqeve mund të ndryshojnë në varësi të
mostrave dhe nga mosha e tyre. Kjo vjen për shkak të zinxhirit kompleks të zbërthimit që
fillon me 232Th dhe vazhdon duke pësuar lloje të ndryshme zbërthimesh (alfa, beta, gama
etj), me perioda të ndryshme gjysëm-zbërthimi. Duke filluar nga 232Th me periodë miliara
vjet, elementët e rinj që krijohen kanë perioda gjysëm-zbërthimi nga disa vite, orë, minuta
dhe fraksione të sekondave, derisa përfundon tek 208Pb, i cili është stabël.
Zinxhiri i zbërthimit të 232Th përfshin 6 zbërthime alfa (𝛼) dhe 4 zbërthime beta (𝛽).
Rrezatimet gamma (𝛾) më të rëndësishëm janë ata me energji: 583 𝑘𝑒𝑉 e 2614 𝑘𝑒𝑉 të
krijuar nga tranzicioni i 208Tl. Zinxhiri i zbërthimit të 232Th është i ngjashëm me zinxhirin
e zbërthimit të 238U, dhe përfundon me izotopin e 208Pb.
Në zinxhirin e zbërthimit të 232Th është prezent dhe 220Rn i quajtur radon, që ndryshe nga
222
Rn, ka probabilitet të ulët të daljes nga bredna tokës në atmosferë për shkak të kohës
shumë të ulët të gjysëm-zbërthimit 55.6 𝑠. Një mostër e toriumit menjëherë pas zbërthimit
kohët e fundit do të përmbajë kryesisht 232Th, 228Th, dhe 228Ac. Me kalimin e kohës
zbërthimi i çdo izotopi do të rrisë numrin e izotopeve të tjera në serinë e zbërthimit. Pas
një kohe aktiviteti për shkak të çdo izotopi bijë do të jetë i tillë që numri i atomeve të çdo
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Tabela 2.4 Seria e zbërthimit të 232Th, ku jepen izotopet, periodat e gjysëm-zbërthimit të
tyre, energjitë e gama rrezatimeve me intensitetet përkatëse.
Izotopet
232
Th
228
Ra
228
Ac

Perioda e gjysëm-zbërthimit T
1.4 ·1010 vjet
6.7 vjet
6.13 orë

228Th

220

1.91 vjet
3.64 ditë
55 sek
0.15 sek
10.64 orë

212

60.6 min

224

Ra
Rn
216
Po
212
Pb
Bi

64.06%
212
Po

35.94%
304 nsek

-----

208

Tl

208

Pb

Energjitë γ (keV) Intensiteti
63.8 (0.267%)
---57.7 (0.487%)
99.5 (1.28%)
129 (2.42%)
154 (0.737%)
209.3 (3.88%)
270.2 (3.43%)
328 (2.95%)
409.5 (1.94%)
463 (4.44%)
772 (1.5%)
794.9 (4.36%)
835.7 (1.61%)
911.2 (26.6%)
964.8 (5.11%)
969 (16.2%)
1588.2 (3.27%)
84.4 (1.22%)
241 (3.97%)
550 (0.07%)
----238.6 (43.6%)
300 (3.34%)
39.9 (1.1%)
727.3 (6.65%)

3.1 min

stabël

277.4 (6.31%)
510.77 (22.6%)
583.2 (84.5%)
763.1 (1.81%)
860.6 (12.4%)
-----
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izotopi do të jetë dinamikisht konstant, pra numri i bërthamave të ‘’humbur’’ në zbërthimet
radioaktive është i barabartë me numrin e krijuar nga zbërthimi radioaktiv. Për toriumin
kjo kohë është rreth 25 𝑣𝑗𝑒𝑡. Njohja e historisë së një mostre dhe gjendja e saj fizike është
e nevojshme për të kuptuar disa detaje të spektrit të sfondit të spektrit të tij gama, që do të
demonstrojë kontributin dominues në sfondin e serisë së zbërthimit të toriumit.
Tek (Tabela 2.3) janë përshkruar me hollësi të gjitha bërthamat që vijnë nga seria e
zbërthimit të serisë së 232Th. Aty janë përfshirë në veçanti rrezatimet gama të cilat na
interesojnë më shumë. Për çdo izotop në tabelë është dhënë perioda e gjysëm-zbërthimit,
energjitë e rrezatimeve gama dhe intensiteti i secilit rrezatim në përqindje. Meqë perioda e
gjysëm-zbërthimit më të gjatë pas bërthamës mëmë 232Th, është ajo e 228Ra me 6.7 𝑣𝑗𝑒𝑡,
seria është në ekuilibër shekullor edhe sot. Piku energjetik më i madh gama është ai me
238.6 𝑘𝑒𝑉 nga 212Pb, i cili është lehtësisht i dukshëm në sfondin e spektrave të marra për
një kohë të gjatë (një orë ose më shumë) (Peterson 1996).
2.2 Bashkëveprimi i rrezatimit gama me lëndën
Rrezatimet e ndryshme bashkëveprojnë me lëndën në mënyra të ndryshe, të cilët varet nëse
tufa e rrezatimit përbëhet nga grimca të ngarkuara ose jo, nga energjia e rrezatimit, lloji i
lëndës ku rrezatimi bie, vetitë e mjedisit etj. Kështu gjatë bashkëveprimit me lëndën mund
të kemi rrezatime të grimcave alfa, joneve të ndryshme, elektroneve, pozitroneve, tufa
neutronesh ose protonesh, ose të një rrezatimi gama etj. Për secilin nga rrezatimet alfa,
beta, 𝑋 dhe gama po japim një përshkrim të shkurtër për ti krahsasuar me njëri-tjetrin:
Rrezatimi alfa: Rrezatimi alfa depërton më pak se 4 𝑐𝑚 në ajër dhe nuk depërton në
shtresën e lëkurës; rrjedhimisht shumica e materialeve mund të përdoren për mbrojtje nga
rreazatimi alfa.
Rrezatimi beta: Ky rrezatim mund të depërtojë disa metra në ajër dhe deri në 0.8 𝑐𝑚 në
inde, prandaj kërkohet mbrojtje. Si rezultat i mundësisë së rrezatimit bremstraahlung, është
mirë të përdoren materiale me densitetit të ulët për mbrojtje.
Rrezatimi X: Energjia e një rrezatimi 𝑋 është përgjithësisht më e vogël se 0.1 𝑀𝑒𝑉,
rrjedhimisht mekanizmi i bashkëveprimit është fotoefekti. Kështu efekti fotoelektrik mund
të ndodhë dhe seksioni efikas për këtë efekt është proporcional me fuqinë e katërt të numrit
atomik të lëndës së bashkëveprimit, prandaj ne duhet të zgjedhim një absorbues me një
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numër të lartë atomik, psh plumbi (𝑍 = 82) është një zgjedhje e mirë dhe një trashësi prej
rreth 1 𝑚𝑚 duhet të jetë mjaftueshme.
Rrezatimi gama: Mekanizmi i bashkëveprimit është efekti fotoelektrik, formimi i çifteve
dhe efekti Kompton, ku ky i fundit është dominant. Për efektin Kompton kjo varet nga
elektronet e valencës, ajo nuk ndryshon shumë me numrin atomik dhe më pas zgjedhim
një absorbues me një numër mase të lartë dhe mund të merret përsëri, plumbi pra është një
zgjedhje e mirë. Megjithatë, nëse kostoja është e lartë, betoni mund të përdoret për të
zëvendësuar plumbin, por do të kërkohet një trashësi më e madhe.

Figura 2.13 Raste të rrezatimit të përshtatshëm alfa dhe beta rrezatimit mund të jenë
plotësisht ndaluar nga mbrojtja, ndërsa rrezatimi 𝑋 dhe gama mund të dobësohet.
Në veçanti po shikojmë bashkëveprimin e rrezatimit gama me lënën. Ky rrezatim ka aftësi
më të madhe depërtimi sesa rrezatimet alfa ose beta. Intensiteti i rrezatimit gama që
depërton në një lëndë ka një ligjësi eksponenciale në varësi të thellësisë së depërtimit, sipas
formulës,
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝑛𝜎𝑥 = 𝐼0 𝑒 −𝜇𝑥 (Ek. 2.73)
ku, 𝐼0 dhe 𝐼 janë intensiteti i rrezatimit në hyrje të lëndës dhe në thellësinë 𝑥, 𝑛 është numri
i atomeve në njësinë e vëllimit dhe 𝜎 është seksioni efikas mikroskopik i bashkëveprimit,
ndërsa µ është koeficienti i absorbimit linear. Një gama kuant me energji të lartë të
rrezatimit gama, mund të bashkëveprojë me elektronet e atomeve të lëndës, kur ky rrezatim
bie dhe të shkëpusë plotësisht elektronin duke lënë atomet e lëndës së jonizuar.
Bashkëveprimi i kuanteve të rrezatimit me lëndën mund të kryhet në mënyra të ndryshme,
por tre janë mënyrat që luajnë një rol rë rëndësishëm (kemi edhe efektet rezonative të
bërthamave ose të atomeve, si dhe fotoreaksionet bërthamore që mund të ndodhin), prej të
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cilave mund të matet rrezatimi. Procesi foroelektrik, shpërhapja Kompton dhe prodhimi i
çifteve të cilat kontribojnë në spektrometrinë gama. Secili prej proceseve që përmendëm,
do të përshkruhet më hollësisht në vijim.
2.2.1 Procesi fotoelektrik
Gjatë procesit të absorbimit elektrik, një foton bashkëvepron me një elektron të lidhur të
atomit të lëndës, ku fotoni absorbohet plotësisht. Atëherë, elektroni i quajtur fotoelektron
shkëputet nga shtresa e atomit të lëndës me një energji kinetike, të barabartë me diferencën
e energjisë së fotonit me energjinë e lidhjes së elektronit në atom. Po të shënojmë me ℎ𝜈
energjinë e fotonit dhe me 𝐸𝑏 energjinë e lidhjes së elektronit në atom, nga ligji i ruajtjes
së energjisë, energjia kinetike e elektronit të shkëputur do të jetë,
𝐸𝑘𝑒 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏

(Ek. 2.74)

Për energji të rrezatimit gama për të cilën shkëputja e elektroneve ndodh, mundësia më e
madhe është për elektronet e lidhur më fort, pra elektronet që ndodhen në shtresat 𝐾, pastaj
𝐿 𝑀, 𝑁 etj (kjo vjen si pasojë e seksionit efikas që është më i madh sipas shtresave të
përmendura). Një paraqitje skematike e procesit është treguar nga (Figura 2.15).

Figura 2.14 Efekti fotoleketrik para dhe pas shkëputjes së elektronit nga shtresa K.
Tani është e qartë se elektroni i shkëputur, lë një vend bosh, aq më tepër nga shtresat e
brendëshme të atomit, duke lënë atomin në një gjendje të ngacmuar. Një elektron nga
shtresat e mësipërme do shkojë duke zënë vendin bosh të krijuar më parë, dhe gjatë këtij
kalimi, emetohet një foton, i cili përbën emetimin e rrezatimit karakteristik 𝑋. Nga ana
tjetër, energjia e rrezatuar mund të çojë energjinë tek një elektron që është lidhur më dobët
(në një nga shtresat e sipërme), duke shkëputur sërish një elektron nga i njëjti atom, i njohur
si elektroni Auger. Seksioni efikas 𝜎, për procesin e fotoefektit varet në veçanti nga
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energjia e fotonit dhe nga numri atomik 𝑍. Këtu po japim vetëm një varësi të thjeshtuar
nga dy madhësitë që përmendëm
𝜎 ≅ 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑍𝑛
(ℎ𝜈)𝑚

(Ek. 2.75)

ku, 𝑚 dhe 𝑛 janë numra që ndodhen në zonën nga 3 në 5 sipas rrezatimit gama të përdorur.
Nga (Ek. 2.75) duke qartë se për elementët e rëndë (me rritjen e 𝑍), seksioni efikas rritet,
prandaj probabiliteti që elektronet të absorbojnë fotonin është më i mundshëm. Po kështu,
për energji të ulëta të gama kuanteve seksioni efikas rritet, dhe ai zvogëlohet për energji të
larta. Ne themi se fotoefekti dominon për energji të ulëta të gama guanteve (Krane 1988).
2.2.2 Shpërhapja Kompton
Procesi i shpërndarjes Kompton përshkruan një ‘goditje’ midis fotoneve të rrezeve gama
dhe elektronit të lidhur dobët ose të lirë në materialin absorbues. Vetëm një pjesë e
energjisë së fotonit është transferuar tek elektroni. Rezultati i ketij bashkëveprimi është, që
fotonit i zvogëlohet energjia, në përgjithësi ai shmanget nga drejtimi fillestar dhe elektroni
përfiton energji kinetike duke u shmangur edhe ai në një drejtim të caktuar. Duke zbatuar
ligjet e ruajtjes së energjisë dhe sasisë së lëvizjes, në trajtën relativiste mund të përcaktojmë
energjinë e fotonit dhe energjinë kinetike të elektronit pas shpërhapjes. Në një paraqitje
skematike të efektit Kompton me kënd të shpërhapjes 𝜃 për fotonin në lidhje më drejtimin
fillestar dhe 𝜑 për elektronin (Figura 2.15).

Figura 2.15 Paraqitja skematike e efektit Kompton. Këtu tregohet fotoni rënës, fotoni i
shpërhapur, elektroni para dhe pas shpërhapjes në një atom dhe shtresat 𝐾, 𝐿, 𝑀.
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Po të shënojmë me υ dhe υ′ frekuencat e fotonit para dhe pas shpërhapjes, si dhe me 𝜃
këndin e shpërhapjes, mund të shkruajmë:
ℎυ + 𝑚0 𝑐 2 = ℎυ′ + 𝑚𝑐 2
𝑝⃗υ = 𝑝⃗υ′ + 𝑝⃗𝑒

(Ek. 2.76)
(Ek. 2.77)

ku, 𝑚0 dhe 𝑚 janë masa e elektronit në prehje dhe pas shpërhapjes, në lëvizje. Nga zgjidhja
e këtyre ekuacioneve gjejmë energjinë e fotonit të shpërhapur
ℎυ′ = 1+(ℎυ⁄𝑚

ℎυ

0𝑐

(Ek. 2.78)

2 )(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

ku, 𝑚0 𝑐 2 = 0.511 𝑀𝑒𝑉 është energjia e prehjes së elektronit. Ndërsa energjia kinetike e
elektronit pas shpërhapjes gjendet shumë lehtë
(ℎυ⁄𝑚 𝑐 2 )(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝐸𝑘𝑒 = 𝑚𝑐 2 − 𝑚0 𝑐 2 = ℎυ − ℎυ′ = ℎυ (1+(ℎυ⁄𝑚0

0𝑐

2 )(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

)

(Ek. 2.79)

Energjia e elektronit mund të ndryshojë nga zero për 𝜃 = 0, deri në një vlerë maksimale
për 𝜃 = 𝜋, në varësi të këndit të shpërhapjes e cila është
2ℎυ

𝐸𝑘𝑒 = 2+𝑚

0𝑐

2 ⁄ℎυ

(Ek. 2.80)

Seksioni efikas 𝜎 për efektin Kompton mund të llogaritet nga mekanika kuantike dhe jepet
me formulën e Klein-Nishina, për njësi të këndit të ngurtë 𝑑𝛺, në një kënd 𝜃 gjendet,
𝑑𝜎

1

2 1+𝑐𝑜𝑠2 𝜃

= 𝑍𝑟02 (1+𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)) (
𝑑𝛺

2

𝛼2 (1−𝑐𝑜𝑠𝜃)2

) (1 + (1+𝑐𝑜𝑠2 𝜃){1+𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)})

(Ek. 2.81)

ku, 𝛼 = ℎυ/𝑚0 𝑐 2 është raporti i energjisë së gama kuantit me energjinë e prehjes së
elektronit dhe 𝑟0 është rrezja klasike e elektronit. Probabiliteti për shpërhapjen Kompton
varet shumë nga numri i elektroneve për njësi të masës të materialit me të cilin fotonet
bashkëveprojnë. Ky seksion efikas është në përpjestim të zhdrejtë gjithashtu nga energjia
e gama kuanteve ℎυ. Shpërhapja Kompton është dominante për energji të gama kuanteve
në rangun nga 0.1 𝑀𝑒𝑉 në 10 𝑀𝑒𝑉. Për energji më të larta të gama kuanteve një efekt
tjetër bëhet dominues, ky efekt është prodhimi i çifteve (Krane 1988).

48

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 2: Bazat e radioaktivitetit, dozimetrisë dhe dedektimit të rrezatimit

2.2.3 Prodhimi i çifteve
Një proces tjetër i rëndësishëm gjatë bashkëveprimit të rrezatimit gama me lëndën është
formimi i çifteve. Ky proces bëhet dominues kur energjia e gama kuanteve është më i madh
se dyfishi i energjisë së prehjes së elektronit, pra më e madhe se 1.022 𝑀𝑒𝑉. Ky proces
nuk ndodh në gjendje të lirë, pra procesi i formimit të çifteve ndodh kur një gama kuant
kalon pranë fushës elektrike të një bërthame dhe më pas është formuar çifti elektronpozitron. Meqë energjia fillestare e fotonit duhet të jetë më e madhe se 2𝑚0 𝑐 2 , e cila kërkon
prodhimin e çiftit elektron-pozitron, energjia e tepërt prej 𝐸𝛾 − 2𝑚0 𝑐 2 , shkon në energji
kinetike të elektronit dhe pozitronit, pra mund të shkrujamë,
𝐸𝑒 + 𝐸𝑒 + = ℎυ − 2𝑚0 𝑐 2

(Ek. 2.82)

Pas krijimit të elektronit dhe pozitronit, ata kalojnë në mjedis, duke humbur energjinë e
tyre kinetike me elektronet e mjedisit, nga jonizimi, ngacmimet përreth dhe rrezatimit të
frenimit (bremsstrahlung). Ndonjëherë pozitroni ngadalësohet duke humbur energji
vazhdimisht, dhe ai mund të kombinohet me ndonjë elektron të atomeve të lëndës përreth,
duke ndodhur procesi i anihilimit, nga i cili formohen dy fotone. Meqë duhet të ketë vend
ligji i ruajtjes së sasisë së lëvizjes, dy fotonet e krijuar duhet të lëvizin në kahe të kundërt.
Kështu, (Figura 2.16) tregon këtë skemë për rastin që përmendëm.

Figura 2.16 Skema e formimit të çiftit elektron-pozitron nga një foton rënës me energji
më të lartë se 1.022 𝑀𝑒𝑉, në praninë e një bërthame atomike dhe anihilimi me elektronet
e atomeve të lëndës.
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Seksioni efikas për prodhimin e çifteve, lidhet me numrin atomik 𝑍 dhe është afërsisht
proporcional me 𝑍 2 . Gjithashtu ky seksion efikas varet nga energjia e gama kuanteve dhe
bëhet dominant për prodhimin e çifteve, për energji më të mëdha se 10 𝑀𝑒𝑉 (Krane 1988).
2.2.4 Kombinimi i tre efekteve
Tre efektet përmes të cilave rrezet γ mund të bashkëveprojnë drejtpërsëdrejti me lëndën
dhe transferimin e energjisë në lëndë, u diskutuan veç e veç në seksionet e mësipërme.
Është gjithashtu e mundur që dy ose më shumë efekte të ndryshme mund të ndodhin në
vazhdimësi nga i njëjti foton rënës. Një foton i shpërhapur nga efekti Kompton mund të
absorbohet plotësisht, pra të kemi fotoefekt, ose mund të pësojë shpërhapje të përsëritur
Kompton. Në mënyrë të ngjashme, një ose të dy fotonet që rezultojnë nga procesi i
anihilimit, mund të shpërhapen një herë ose në mënyrë të përsëritur. Duhet të dallohen dy
situata kur merret parasysh efekti i përgjithshëm i bashkëveprimit të rrezatimit gama me
lëndën:
Kur kemi një tufë të fotoneve ne fokusohemi në atë që ndodh me këtë tufë kur kalon në një
shtresë të materialit absorbues. Kjo është zakonisht kur studiojmë shtresat mbrojtëse dhe
sigurinë. Ne do të fokusohemi në materialin absorbues dhe do përpiqemi të përcaktojmë se
sa energji i është transferuar këtij materiali. Meqenëse qëllimi i γ-spektrometrisë është të
përcaktojë energjinë e fotoneve individuale kur "materiali" normalisht është dedektor. Ne
dimë se intensiteti i rrezatimit gama në lëndë ndryshon sipas ligjit, 𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝜇𝑥 dhe këtë
mund ta shkruajmë në një formë më të përshtatëshme, në varësi të numrit të fotoneve që
bien në lëndë 𝑁0 dhe të fotoneve që dalin 𝑁
𝑁 = 𝑁0 𝑒 −𝜇𝑥

(Ek. 2.83)

Ku koeficienti i plotë i absorbimit linear µ, mund të ndikohet nga tre proceset, fotoefekti,
efekti Kompton dhe prodhimi i çifteve, prandaj mund të shkruajmë,
𝜇 = 𝜇𝑓 + 𝜇𝑘 + 𝜇ç

(Ek. 2.84)

Në fakt kjo rrjedh menjëherë nga fakti që tre tipet bashkëveprimeve me lëndën për
rrezatimin gama nuk janë të veçuar, por karakterizohen nga seksioni i plotë efikas
𝜎 = 𝜎𝑓 + 𝜎𝑘 + 𝜎ç
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Në disa raste, secili nga tre termat mund të kenë vlera të ndryshme, por ata mund të jenë
dhe dominant në lidhje më njëri-tjetrin. Kjo varet sidomos nga energjia dhe nga numri
atomik i lëndës 𝑍, që absorbon rrezatimin gama. Kështu, (Figura 2.17) tregon rëndësinë e
tri proceseve kryesore dhe zonat e dominimit për secilin nga efektet, si funksion i energjisë
së gama kuanteve të rrezatimit gama dhe vlerës së 𝑍 për materialin absorbues. Këtu duket
qartë se për energji të vogla të fotonit rënës dhe Z të lartë fotoefekti është dominues, ndërsa
për energji të ulët dhe 𝑍 < 20 dominues është efekti Kompton. Në përgjithësi efekti
Kompton është dominues për 𝑍 të vogla, dhe pothuajse për të gjitha energjitë e treguara në
figurë. Ndërsa, për energji nga 0.1 𝑀𝑒𝑉 deri në 10 𝑀𝑒𝑉 dhe 𝑍 > 20, efekti Kompton është
dominant. Për energji më të larta se 10 𝑀𝑒𝑉 dhe 𝑍 > 20 duket se prodhimi i çifteve është
kryesor. Megjithatë, nga pamja grafike duken edhe zonat kur fotoefekti dhe efekti
Kompton janë thuajse njëlloj të mundshëm 𝜎𝑓 = 𝜎𝑘 si dhe zona tjetër djathtas kur efekti
Kompton dhe prodhimi i çifteve kanë, 𝜎𝑘 = 𝜎ç .

Figura 2.17 Në varësi të energjisë së fotonit rënës dhe numrit atomik 𝑍, jepen zonat
dominuese të secilit efekt, si dhe zonat ‘ndarëse’.
2.3 Dedektimi i rrezatimit
Pothuajse të gjitha tipet e instrumenteve për zbulimin e rrezatimit nga bërthamat, në thelb
përfshijnë krijimin e një sinjali elektrik, i cili rezulton nga bashkëveprimi i rrezatimit me
materialin e dedektorit. Ne dimë se rrezatimet e grimcave alfa, beta dhe gama kanë
depërtushmëri të ndryshme në lëndët ku ato bashkëvperojnë prandaj, në zgjedhjen e
dedektorëve duhet marrë parasysh edhe kjo veçori. Ka disa raste që mund të zbulojmë
rrezatimet të tillë si nga një mjedis me gaz, shintilues ose dedektorët gjysmëpërcjellës. Disa
prej tyre mund të japin tipe të ndryshme të informacionit rreth rrezatimit, të tillë si energjia
e tij, intensiteti ose tipet rrezatimit i cili është matur, ku diferenca e secilit dedektor varet
nga rrezatimi që përdoret dhe që duhet të identifikojmë, kështu që ai mund të jetë gaz, fluid
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ose material i ngurtë. Metodat e zbulimit janë në përgjithsi të bazuara në proceset e
ngacmimit ose jonizimit të atomeve në dedektor, gjatë kalimit të grimcave të ngarkuara ose
dhe fotoneve me energji të lartë, të cilat në përgjithësi shkaktojnë jonizimim të lëndës, në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose në mënyrë indirekte. Rrezatimi elektromagnetik, veçanërisht
rrezatimi gama, gjatë bashkëveprimit me lëndën shkëput elektronet me energji të lartë si
rezultat të këtyre proceseve, efekti fotoelekrik, shpërhapja Kompton dhe formimin e çifteve
siç i përshkruam më lart. Kujtojmë se energjia e gama kuanteve që dalin nga bërthamta
radioaktive janë të rendit nga disa dhjetra 𝑘𝑒𝑉 deri në disa 𝑀𝑒𝑉, energji shumë e lartë në
lidhje me energjinë e elektroneve në atome që është nga disa 𝑒𝑉 deri në disa dhjetra 𝑘𝑒𝑉.
Kështu që në shumicën e rasteve kemi jonizim të atomeve të lëndës.
Të matim energjinë e një rrezatimi radioaktiv ne duhet të zgjehdim nje dedektor të tillë që,
amplituda e pulsit në dalje të jetë proporcioanl me energjinë e rrezatimit. Kështu që duhet
të zgjedhim një material ku numri i elektroneve të shkëputura të jetë i madh, në mënyrë që
edhe nëse ka fluktuacione të elektroneve termike, numri i këtyre të fundit të jetë shumë më
i vogël, në lidhje me elektronet e shkëputur për shkak të rrezatimit rënës. Të përcaktojmë
kohën e rrezatimit të emetuar, duhet zgjedhur material i tillë që elektronet e shkëputur të
mblidhen shpejt dhe të formojnë pulsin, ndërsa numri i elektroneve të shkëputur nuk përbën
thelbin e problemit. Të përcaktojmë tipet e grimcave që mund të bien në dedektor (ku psh
nga reaksionet bërthamore, apo zbërthimet radioaktive mund të ketë variatete të ndryshme
të grimcave), duhet zgjedhur një material i cili të mund të ndajë grimcat nga masat dhe
ngarkesat e tyre. Të matim spinin ose polarizimin e rrezatimit, duhet zgjedhur një material
i dedektorit i tillë që ndajë grimcat me spine të ndryshme ose gjendjet e polarizuara. Nëse
kemi një mumër të madh grimcash nga rrezatimi ne duhet të zgjedhim një dedektor që të
ndajë numërimet e një lloji dhe të fillojë me tjetrin, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe
faktin se gjatë ritmit të ulët të ngjarjeve, të reduktohen edhe ngacmimet nga sfondi natyror.
Së fundi, jemi të interesuar nga drejtimi i rrezatimit, pra ne duhet të zgjedhim një dedektor
që është i ndjeshëm në drejtimin nga ku bie rrezatimi.
Dedektorët e mbushur me gaz janë më të përshtatshëm për elektronet me energji të ulët,
jonet dhe fotonet për shkak se ngadalësohen me vërshtitësi tek një gaz për zbulimin e
rrezeve gama në mjedis. Me qëllim që të përmisojmë probabilitetin e absorbimit për
zbulimin e mjedisit, atomet me numër të lartë Z dhe dendësi të lartë të fluidit ose materialit
të ngurtë janë përdorur për të matur rrezatimet me depërtushmëri të lartë. Dedektorët
shintilues, janë bazuar në procesin e shintilimit i cili mund të jenë përdorur për të zbuluar
rrezatimet jonizuese dhë është një prej teknikave më të vjetra dhe të dobishme për zbulimin
e rrezatimeve në një rang të gjerë energje. Për një spektrometri gama, talium-aktiv natrium
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shintilatori është përdorur më shpesh, sepse ai ka efiçencë të lartë për zbulimin e rrezatimit
gama dhe nuk kërkon ftohje. Megjithatë, dedektorët shintilues nuk sigurojnë selektivitet të
energjisë e cila është komplekse për një spektër gama, për shkak të rezulucionit të dobët.
Që të kemi një rezolucion të mirë energjitik ne përdorim dedektorët me gjysmëpërçues,
konkretisht dedektorët gjysmëpërçues të germaniumit, të cilët do ti përshkruajmë më
poshtë.
2.3.1 Dedektorët me gjysmëpërçues
Kufiri i rezolucionit energjitik të dedektorëve shintilues, si rezultat i fluktacioneve në
numrin e çifteve elektron-vrimë të krijuara nga efekti fotoelektrik mund të jetë përmirësuar
nga rritja e numrit të ngarkesave për puls të krijuara nga bashkëveprimi me rrezatimin
rënës. Dedektorët të krijuar nga materiale gjysmëpërçues sigurojnë alternativa të tjera nga
ata shintilues, të cilat kanë një numër shumë të madh të bartësve të ngarkesës sesa tipet e
tjera të dedektorëve. Dedektorët gjysmëpërçues kanë rezolucion më të mirë energjitik dhe
janë përdorur gjerësisht për të matur rrezatimet. Dy materiale gjysmëpërçues të cilat janë
përdorur më shpesh, janë silici dhe germaniumi. Procesi i zbulimit të rrezatimit në
dedektorët gjysmëpërçues mund të jenë përshkruar nga vetitë elektrike të materialit
gjysmëpërcjellës, në varësi të energjisë së bandave energjitike.
Teoria e bandave energjetike
Materialet nga pikëpamja e përcjellshmërisë mund të ndahen në izolator, gjysmëpërcjellës
ose përcjellës të mirë. Për secilën nga materialet që përmendëm mund të shikojmë
strukturën e tyre sipas bandave energjetike për elektronet në materiale. Siç tregohet nga
(Figura 2.18) teoria e bandave energjitike tregon dy grupe të bandave të cilat janë të ndara
nga një zonë e ndaluar e quajtur çarje energjitike. Madhësia e zonës së ndaluar llogaritet
për secilin material. Çarja energjitike për gjysmëpërcjellësit është afërsisht në zonën 0.5 −
2 𝑒𝑉, ndërsa për izolatorët është më e madhe se 5 𝑒𝑉. Tek përcjellësit nuk ka çarje
energjitike ndërmjet zonës së valencës dhe përcjellshmërisë, sigurisht në rastin e një
përcjellësi ideal.
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Figura 2.18 Zona e valencës dhe zona e përcjellshmërisë për trupat e ngurtë. Midis dy
zonave ka çarje energjetike vetëm tek izolatorët dhe gjysmëpërcjellësit.
Zona e valencës është plotësuar me elektronet e shtresës së jashtme të atomeve. Zona me
energji më të lartë, pra zona e përcjellshmërisë ka elektrone të lirë të cilët mund të lëvizin
lirisht në kristal. Elektronet në këtë zonë kontribojnë në përcjellshmërinë elektrike të
materialit. Për izolatorët dhe gjysmëpërcjellësit ideal, e gjithë zona e valencës është e
mbushur me elektrone, ndërsa zona e përcjellshmërisë është bosh. Këto dy materiale kanë
një përcjellshmëri të ulët elektrike. Kur temperatura absolute është mbi 0 𝐾, disa elektrone
të valencës tek gjysmëpërcjellësi mund të eksitohen nga energjia termike. Nëse energjia
termike është e mjaftueshme, pra është më e madhe se energjia e çarjes, elektronet e
valencës mund të kalojnë tek zona e përcjellshmërisë. Si rezultat gjysmëpërcjellësi ka një
përcjellshmëri të mirë elektrike, sa më i madh të jetë numri i elektroneve që kalojnë tek
zona e përcjellshmërisë. Elektornet që largohen nga zona e valencës krijojnë vende
vakante, që quhen vrima me ngarkesa efektive pozitive. Ky proçes krijon çiftet elektronvrimë të cilat lëvizin në kahe të kundërt kur aplikohet një fushë elektrike. Probabiliteti për
njësi të kohës që një çift elektron-vrimë është krijuar për shkak të rritjes së temperaturës
jepet nga shprehja
𝐸𝑔

𝑝(𝑇) = 𝐶𝑇 3/2 𝑒𝑥𝑝 (− 2𝑘𝑇)

(Ek. 2.86)

ku, 𝑇 është tepraturë absolute, 𝐸𝑔 është çarja energjitike, 𝑘 është kontantia e Boltsmanit, 𝐶
është një kostante përpjestimore karakteristike e materialit. Vetitë elektrike të një
gjysmëpërcjellësi renditen midis një izolatori dhe një përcjellësi. Ky avantash i vetive të
materialit është përshtatur për dedektorët. Nga shumë gjysmëpërcjellës, silici dhe
germaniumi janë përdorur më shpesh.
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Gjysmëpërcjellësit e tipit n dhe p
Dihet se në përgjithësi gjysmëpërcjellësit si germaniumi i pastër në tempertaturë 0 𝐾 sillen
si izolatorë të mirë, meqë çarja energjetike nuk lejon që elektronet e valencës të kalojnë në
zonën e përcjellshmërisë. Në një gjysmëpërcjellës absolutisht të pastër krijimi i çifteve
elektron-vrimë për shkak të efektit termik, duhet të siguroj që numri i elektroneve që
kalojnë nga zona e valencës tek zona e përcjellshmërisë është i njëjtë me numrin e vrimave
të krijuara në zonën e valencës. Ky është një rast ideal dhe në praktik është e pamundur të
arrihet. Papastërtitë në kristale dhe defektet janë të konsiderushëm të ndryshojnë vetitë
elektrike të materialit. Ky efekt i papastërtive mund të përshkruhet si më poshtë.
Gjysmëpërcjellësit e tipit 𝑛: në rastin e gjysmëpërcjellësve të pastër dhe në temperaturë 0
K, pothuajse të gjithë këto materiale sillen si izolatorë. Përqendrimi i ngarkesave të lira
është shumë i vogël, por edhe kalimi i elektroneve nga zona e valencës në atë të
përcjellshmërisë është thuajse i pamundur. Në temperaturën e dhomës rreth 300 K, energjia
termike e elektroneve është rreth 0.025 𝑒𝑉, shumë e vogël për të kaluar elektronet në zonën
e përcjellshmëirsë. Kur një material gjysmëpërcjellës si silikoni ose germaniumi të cilët
janë katërvalent, janë përzier me elementë pesëvalent si fosfori 𝑃, një elektron tepër do të
duket në konfiguracionin elektronik. Kështu për çdo atom do të kemi një elektron shtesë i
cili kontribon në përcjellshmërinë elektrike, ndërsa atomet e papastërtisë janë quajtur
donor. Elektoni i pestë njihet si elektron donor dhe është i lidhur shumë dobët. Ky elektron
do të vendoset në një gjendje të quajtur niveli donor i vendosur afër kreut të çarjes siç
tregohet nga (Figura 2.19) me një energji rreth 0.01 𝑒𝑉 poshtë fundit të zonës së
përcjellshmërisë, në rastin e germaniumit. Kujtojmë që çarja energjetike e germaniumit
është 0.746 𝑒𝑉 në 0 𝐾 dhe 0.665 𝑒𝑉 në 300 𝐾, ndërsa për silikonin janë përkatësisht
1.165 𝑒𝑉 dhe 1.115 𝑒𝑉. Këta elektrone mund të kalojnë shumë lehtë tek zona e
përcjellshmërisë në sajë të rritjes së temperaturës. Gjysmëpërcjellësit të cilët kanë këto lloj
papastërti quhen gjysmëpërcjellës të tipit n. Në materialet e tipit n lëvizja e ngarkesave
negative luan një rol të rëndësishëm në përcjellshmërinë elektrike dhe në rastin tonë
elektronet, ku përqendrimi i elektroneve është shumë i madh sesa përqendrimi i vrimave.
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Figura 2.19 Atomet e papastërtisë së fosforit në germanium si dhe krijimi i nivelit donor,
duke formuar gjysmëpërcjellësit e tipit n.
Gjysmëpercjellësit e tipit 𝑝: nga ana tjetër zëvendësimi i atomeve të germaniumit ose
silikonit nga elementet e grupit të tretë si Li (Figura 2.20) përfitohen gjysmëpërcjellësit e
tipit p. Atomi i papastërtisë në këtë rast ka tre elektrone në zonën e valencës, pra një
elektron më pak për të formuar një lidhje kovalente. Vendi bosh krijon një vrimë e cila
mund të pranojë një elektron nga zona e valencës duke lënë një vrimë të zhvendoset në
zonën e valencës. Materialet e këtij tipi quhen akspetorë, të cilat krijojnë një gjendje
energjitike, e cila shtrihet pak më lart se zona e valencës. Një numër i madh i vrimave të
krijuara nga këto papastërti mund të plotësohen lehtë me elektronet e ngacmuar termikisht
për shkak të diferencës të vogël energjitike ndërmjet gjendjeve akseptore dhe pjesës së
sipërme të zonës së valencës. Ngarkesat kryesore tek gjysmëpërcjellësit e tipit 𝑝 janë
vrimat të ngarkuara pozitivisht të cilat dominojnë përcjellshëmrinë elektrike në kristal.

Figura 2.20 Atomet e papastërtisë së litiumit në germanium dhe krijimi i nivelit akseptor,
duke formuar gjysmëpërcjellësit e tipit p.
Kontakti 𝑝 − 𝑛: Kur gjysmëpërcjellësit e tipit 𝑝 dhe 𝑛 vihen në kontakt, ngarkesat kanë
mundësi të migrojnë në pjesën e kontaktit. Elektronet migrojnë nga gjendja donore të
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materialit të tipit n drejt gjendjeve akseptore të materilit të tipit p dhe kombinohen me
vrimat. Difuzioni i elektroneve nga tipi 𝑛 tek tipi 𝑝 krijon një barrierë të ngarkuar
negativisht në anën e 𝑝 dhe një barrierë positive në anën n gjatë kontaktit (Figura 2.21).
Zona e kontaktit të dy tipeve është quajtur një zonë e varfëruar dhe ka një rezistencë të
lartë. Kjo zonë është pjesa më e ndjeshme për dedektorin kur rrezatimi bie aty. Trashësia e
zonës së varfërur 𝑑 mund të jetë llogaritur nga formula
𝑑 ≈ [2қµ𝜌8(𝑉0 + 𝑉𝑘 )]1/2

(Ek. 2.87)

ku 𝑉0 dhe 𝑉𝑘 janë tensioni i drejtë dhe tensioni i kundërt, қ është konstantja dielektrike, µ
është mobiliteti i ngarkesave kryesore, 𝜌 është rezistenca specifike e materialit e cila është
e lidhur me përqendrimin e papastërtive nga formula
1

𝜌 = 𝑒𝑁µ

(Ek. 2.88)

ku 𝑒 është ngarkesa e elektronit dhe 𝑁 është përqendrimi i papastërtive. Në rastin kur
zbatojmë tensionin e kundër, fusha elektrike në zonën e varfëruar do të rritet. Kjo bën që
shpejtësia e grumbullimit të ngarkesave rritet dhe trashësia e zonës së varfëruar do të rritet.
Në këtë mënyrë zona në të cilën rezatimi bie, do të zgjerohet. Si rezultat i efekteve termike,
një rrymë e dobët do të jetë vëzhguar. Ajo kontribon si një zhurmë tek pjesa elektronike
për materialin e dedektorit. Duke ftohur materialin ne mund të reduktojmë efektet e kësaj
rryme (Colosimo 2013).
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Figura 2.21 Kontakti i dy gjysmëpërcjellsave të tipit 𝑛 dhe 𝑝. Një barrrierë pontenciale
𝛥𝑉 është krijuar pas rikombinimit të ngarkesave gjatë kontaktit.
2.3.2 Dedektorët e spektroskopisë gama me germanium super të pastër
Dedektorët e germaniumit me kontakt të thjeshtë 𝑝 − 𝑛 mund të aplikohen për të zbuluar
grimcat e ngarkuara në sajë të kufizimit të trashësisë së zonës së varfëruar. Për rrezatimin
gama, vëllimi i dedektorit është kërkuar të rritet. Nga (Ek. 2.87), gjërësia e zonës së
varfëruar mund të zgjerohet duke rritur tensionin e kundërt dhe duke patur një material
gjysmëpërcjellës me rezistencë specifike të lartë. Nga (Ek. 2.88) duket qartë që të rritim
rezistencën specifike duhet të zvogëlojmë përqendrimin e materialit me papastërti sa të jetë
e mundur. Ka dy teknika për të zvogëluar sasinë e papastërtive në material. E para është
me jonet e litiumit. Kjo teknikë ka të bëjë me shpërndarjen e atomeve të litiumit të cilët
janë papastërti donore nëpër kristalin e germaniumit me qëllim që të kompesojë
papastërtitë akseptore me të njëjtën numër. Ky proces i kompesimit çon në nivele të ulta të
papastërtive tek një zonë e madhe e varfërimit. Teknikat e litiumit ishin të vlefshme derisa
u futën teknika të tjera. Teknika tjetër është e njohur si teknika e rafinimit në të cilën
material i germaniumit është prodhuar i pastër, gjatë prodhimit të dedektorit në fabrikë.
Zhvillimi i teknikës të rafinimit mund të reduktojë përqendrimin e papastërtive deri në 1010
atome/cm3 dhe të sigurojë gjërësinë e zonës të varfëruar në disa centimetra. Dedektorët e
prodhuar nga germaniumi shumë i pastër janë njohur si dedektorë super i pastër i
germaniumit (HPGe). Për zbulimin e rrezatimit gama, germaniumi është më i preferuar
sesa silikoni, meqë ka numrin atomik më të lartë, 𝑍 = 32 për Ge dhe 𝑍 = 14 për Si, dhe
kështu germaniumi ka aftësi më të madhe të absorbojë rrezatimin. Çarja energjetike është
më e vogël për Ge nga ajo e Si, duke pasur kështu një rezolucion të energjisë më të mirë.
Për më tepër, dedektorët e germaniumit mund të bëhen më të pastër dhe me përmasa më të
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mëdha. Dedektorët e germaniumit duhet të ftohen në tepmeraturën 77 𝐾 me azot të
lëngshëm, kështu që energjia termike nuk do të ndikojë në prodhimin e ngarkesave të lira,
ndërsa dedektorët e silikonit mund të punojnë edhe në temperaturat e dhomës për shkak se
çarja energjetike është më e madhe. Sigurisht, përdorimi në temperaturën e dhomës përbën
një lehtësi në disa raste të përdorimit të dedektorëve të Si. Disa karateristika fizikie për
germaniumit dhe silicit janë dhënë nga (Tabela 2.5).
Tablea 2.5 Disa karateristika fizike të dy materialeve gjysmëpërcjellëse të Ge dhe Si.
Veti Fizike
Germaniumi
Silici
Numri atomik Z
32
14
Struktura kristaline
Diamant
Diamant
3
Densiteti (g / cm )
5.32
2.33
Çarja energjetike (eV) në 0 K
0.746
1.165
Çarja energjetike (eV) në 300 K
0.665
1.125
Energjia për çiftin e–v (eV) në 77 K
2.96
3.76
Konstantja dielektrike
16
12
Konfigurimi i dedektorëve supër të pastër të germaniumit mund të jenë bërë në forma të
ndryshme dhe aplikohen për qëllime të veçanta të matjeve. Format e zakonshme janë ose
planare ose koaksiale (Figura 2.22).

Figura 2.22 Format e ndryshme të dedektorëve planar dhe koaksial
Tipi i dedektorëve planarë janë zakonisht të vegjël, me diametër disa centrimetra. Kjo
madhësi e tyre kufizon zonën e varfëruar në më pak se 1 ose 2 𝑐𝑚. Këta lloj dedektorësh
janë të përshtashëm për matje të rrezatimit gama për energji të ulët. Megjithatë, trashësia e
zonës të varfëruar ose e volumit të dedektorit i cili është kërkuar për matjen e rrezatimit
gama me spektër më të gjerë, mund të ndërtojmë dedektorë të një tipi tjetër me formë
cilindrike. Një kristal cilindrik i germaniumit është prodhuar me një kontakt në sipërfaqen
e jashtme dhe kontakti tjetër brenda sipërfaqes të bërthamës të kristalit (pjesa e brendshme).
Që të rrisimi volumin e dedektorit ne mund të zgjatim cilindrin ose duke redukuar
diametrin e shufrës së brendëshme. Një konfigurim koaksial i cili është fabrikuar në disa
forma është treguar dhe është quajtur koaksiale me funde të mbyllura. Një nga sipërfaqet
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mund të shërbejë si dedektor plan, i cili përdoret për të zbuluar rrezatimet e dobëta (me
energji të ulët). Konfiguracionet me funde të mbyllura janë përmirësuar të reduktojnë
fushën e dobët afër skajeve të kristalit. Dedektori i germaniumit me formë koaksiale dhe
funde të mbyllura mund të jetë ose i tipit n ose i tipit p varet nga aplikimi. Së pari,
përshkruajmë atë të tipit 𝑝. Në këtë tip kristali i germaniumit cilindrik është vendosur me
kontaktin 𝑛+ me sipërfaqen e jashtme dhe kontaktin 𝑝+ në shufrën brenda kristalit. Shtresat
në 𝑛+ dhe 𝑝+ janë formuar nga difuzioni i atomeve të litiumit dhe borit. Materialet me
papastërti në sipërfaqen e kristalit paraqesin një shtresë të vdekur nëpërmjet të cilës
rrezatimi që bie do të kalojë. Kjo shtresë në kontaktin e jashtëm rreth 700 µ𝑚 trashësi
kufizon përdorimin e dedektorëve për matje të energjive poshtë 40 𝑘𝑒𝑉. Megjithatë në
matjen e rrezatimit gama me energji të ulët mund të përmirësohet duke zgjedhur një
dedektor HPGe të tipit 𝑛. Për dedektorë të tipit n, shufra e brendëshme e dedektorit është
në kontakt me n+ dhe në kontakt me 𝑝+ në sipërfaqen e jashtme. Në sajë të kostos së lartë
dhe vështirësive të prodhimit, shumica e dedektorëve HPGe janë prodhuar me matriale të
tipit 𝑝. Pjesa e kapakut të dedektorit gjithashtu përthith një pjesë të rrezatimit para se ai të
arrijë tek volumi i dedektorit. Fotonet e absorbuar varen nga tipi i materialit të kapakut të
dedektorit dhe energjisë të rrezatimit. Pragu i energjisë së dedektorit për matjen e rrezatimit
gama me formë koaksiale dhe funde të mbyllura i tipit 𝑝 është afërsisht 40 𝑘𝑒𝑉 për një
dedektor alumini.
Megjithëse dedektorët e silicit mund të operojnë në temperaturën e ambjentit, dedektorët e
germaniumit të çdo tipi nuk mund të operojnë në temperaturën e dhomës për shkak të çarjes
të vogël energjitike rreth 0.665 𝑒𝑉 e cila jep një rrymë të lartë për shkak të ngacmimeve
termike. Të reduktojmë këtë rrymë, dedektorët e germaniumit duhet të ftohen nga një
rezervuar me azot të lëngshëm kur ata janë në punë (Figura 2.23). Kristali Ge është i
mbështjellë në një enë të ngushtë me vakum (kriostat) për të reduktuar përçimin termik
midis kristalit dhe ajrit. Funksioni themelor i një kriostati është ftohja e dedektorit të
germaniumit në temperaturën e azotit të lëngshëm (LN2). Fundi i dedektorit të germaniumit
zakonisht përfshihet si pjesë e kriostatit në paketë. E gjithë pjesa e ftohtë mbrohet nga
kriostati nën vakum të lartë për dy arsye, izolimin termik dhe mbrojtjen e komponentëve
të brendshëm nga ndotja. Të gjitha materialet e kriostait, rreth dedektorit duhet të jetë me
numër atomik 𝑍 sa më të ulët të jetë e mundur për të reduktuar shpërhapjen e fotoneve.
Prandaj, alumini, magnezi, berilium dhe teflon përdoren sa herë që të jetë e mundur. Ka
lloje të ndryshme të enëve djuar, në mënyrë që mund të zgjidhet gjeometria e duhur në
varësi të aplikimit. Format djuar portative janë gjithashtu në dispozicion për matjet në
terren.
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Figura 2.23 Dedektori i germaniumit HPGe dhe ena me azot të lëngshëm që shërben për
ftohje

2.3.3 Karakteristikat e spektrometrisë gama
Siç e dimë rrezatimi gama bashkëvepron me lëndën nëpërmjet tre proceseve kryesore:
absorbimit fotoelektik, shpërhapjes Kompton dhe prodhimit të çifteve. Duke marrë në
konsideratë bashkëveprimin brenda dedektorit, rrezatimi gama do të transferojë energjinë
e tij tek elektronet dhe kështu në kushte të caktuara mund të krijohen çiftet elekton-vrimë
në vëllimin aktiv të materialit të dedektorit. Numri i ngarkesave të krijuara është
propocional me energjinë e rrezatimit gama të depozituar në dedektor e cila çon në krijimin
e spektrit gama. Energjia e rrezatimit gama, këndi i shpërhpjes nga rrezatimi rënës dhe
madhësia e dedektorit janë faktorët përgjegjës në regjimin e funksionimit të dedektorit. Pë
dedektorët e vegjël vetëm bashkëveprimet kryesore të rrezatimit që bie janë supozuar të
kryen brenda dedektorit. Bashkëveprimet sekondare të shpërhapjes së fotoneve dhe
anihilimet e pozitroneve të krijuara nga procesi i prodhimit të çifteve do të largohen nga
sipërfaqja e dedektorit për shkak të madhësisë së fundme të tij, Figura 2.24 ilustron
bashkëveprimet e rrezatimit gama brenda një dedektori shumë të vogël, ku duket qartë që
fotoni nga shpërhapapja Kompton dhe dy fotonet me energji secili të paktën 511 𝑘𝑒𝑉
largohen nga dedektori. Rrezatimi gama pëson absorbimin fotoelektrik dhe depoziton të
gjithë energjinë duke kontribuar tek piku i energjisë së plotë.
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Figura 2.24 Në rastin e një dedektori të vogël një pjesë e rrezatimit absorbohet pjesa
tjetër del prej tij, që i takon pjesa jashtë ‘rrethit’.
Figura 2.25 jep spektrin e rrezatimit gama në një dedektor të vogël, ku në të majtë kemi
një absorbim të plotë fotoelektrik dhe spektrin Kompton të vazhduar, ndërsa në të djathtë
tregohet edhe piku energjetik i dy fotoneve që largohen nga dedektori. Kjo varet nga fakti
nëse energjia e fotonit rënës është më e vogël se dyfishi i energjisë së prehjes së elektronit
apo është shumë më e madhe.

Figura 2.25 Spektri i rrezatimit gama, në të majtë kemi një absorbim të plotë fotoelektrik
dhe Komptonin e vazhduar, ndërsa në të djathtë tregohet edhe piku energjetik i largimit të
dy fotoneve nga dedektori.
Spektri vazhduar Kompton fillon nga zero deri tek një energji maksimale e cila jepet nga
(Ek. 2.80) dhe lidhet me ndryshimet e këndit të shpërhapjes në lidhje më drejtimin e
fotoneve rënës. Për energji të rrezatimit gama mbi 1.022 𝑀𝑒𝑉, procesi i prodhimit të
çifteve mund të ndodhë. Të dyja elektronet dhe pozitronet do të depozitojnë energjinë e
tyre kinetike, por anihilimi i pozitronit me elekronet përreth çon në formimin e dy fotoneve
(secili me enrgji 0.511 𝑀𝑒𝑉) të cilët mund të largohen nga vëllimi i dedektorit. Në qoftë
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se të dy fotonet gama me energji 0. 511 𝑀𝑒𝑉, largohen nga vëllimi i dedektorit pa pësuar
bashkëveprime të tjera, energjia totale e absorbuar në dedektor do të jetë më pak se energjia
e rrezatimit gama rënës me 1.022 𝑀𝑒𝑉. Kjo jep të ashtuquajtërën pikun e dyfishtë me
enrgji 1.022 𝑀𝑒𝑉, përtej pikut me energji të plotë siç tregohet tek paraqitja e spektrit.
Mundësia më e madhe e bashkëveprimit të rrezatimit gama merret duke rritur madhësinë e
dedektorit. Në rastin hipotetik të një dedektori me vëllim të madh, ky duhet të jetë i
mjaftueshëm të zbulojë bashkëveprimet nga çdo rrezatim gama rënës. Rrezatimi gama
gjatë bashkëveprimit me dedektorin në rastin e efektit fotoelektrik duhet të jetë absorbuar
i gjithë brenda dedektorit dhe absorbimi i tërë energjisë korespondon tek piku me energji
të plotë. Gjatë shpërhapjes Kompton, elektronet e shmangur mbartin një pjesë të energjisë
së rrezatimit gama mbas goditjes. Rrezatimi gama i shpërhapur mundet që më tej të
bashkëveprojë, derisa energjia e fotonove të shpërhapur zvogëlohet dhe mund të ndodhë
sërish absorbimi fotoelektrik. Energjia totale e absorbuar vjen nga energjia e elektroneve
të shmangur dhe fotoelektroneve të prodhuar nga çdo ngjarje tjetër bashkëveprimi.
Dedektori do të tregojë të njëjtin rezultat sikur rezatimi gama që bie dhe absorbohet, kalon
me një hap, sikur kryen absorbimin fotoelektrik. Pamja skematike dhe spektri i këtij
dedektori hipotetik është treguar nga (Figura 2.26). Sigurisht ky rast është ideal sepse në
praktikë një gjë e tillë është e pamundur të ndodhë, pasi dedektorët janë të fundëm energjia
e rrezatimit rënës mund të jetë shumë e madhe dhe se izolimi është i pamundur të bëhet i
plotë për dedektorin.

Figura 2.26 Në rastin e një dedektori të madh, i gjithë rrezatimi që bie në dedektor
absorbohet duke krijuar një spektër me një pik të vetëm, si në rastin e absorbimit të plotë
fotoelektrik.
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Shënojmë që koha e kërkuar për të gjitha bashkëveprimet, duhet të jetë më pak se koha që
duhet për të grumbulluar ngarkesat tek çdo pjesë e dedektorit. Kështu, bashkëveprimet për
prodhimin e çifteve, prodhojnë çiftet elektron-vrimë para se ato të humbin energjinë
kinetike të tyre. Si rrjedhim, fotonet e krijuar nga anihilimi gjatë kombinimit të elektroneve
me pozitronet mund të kryejnë bashkëveprime nëpërmjet efekteve fotoelektrik ose
shpërhapjes Kompton. Shuma e energjisë së depozituar nga krijimi i çifteve electron-vrimë
dhe bashkëveprimet e më vonshme kontribon tek reagimi i dedektorit njëlloj si nga efekti
i shpërhapjes Kompton.
Për gjeometrinë tipike të dedektorëve që përdoren për matjet në spektrometrinë gama,
zakonisht përdoren një rast ndërmjetës midis vëllimeve shumë të vogla dhe shumë të
mëdha të diskutuara më sipër. Fotonet e shpërhapur ose ato anihilues, në hapin e dytë ose
të tretë të bashkëveprimit, pësojnë humbje të plotë ose të pjesshme të energjisë së tyre.
Mund të ndodhin bashkëveprime të vetme ose të shumëfishta që pësojnë shpërhapje
Kompton dhe pastaj vijon me largimin e rrezatimit të mbetur nga dedektori. Duke supozuar
se në bashkeprimin e parë gjatë shpërhapjes energjia e elektronit të shmangur është
maksimale, siç jepet nga (Ek. 2.80), energjia e absorbuar në dedektor do të ketë një vlerë
afër kufirit Kompton në spektrin gama. Çdo shpërhapje tjetër sekondare e Kompton do të
rezultojë në absorbimin më shumë të energjisë, duke çuar deri në absorbimin total të
energjisë për atë ngjarje të veçantë. Energjia shtesë do të shkaktojë një ndryshim në
spektrin ndërmjet kufirit Kompton dhe pikut të plotë të energjisë, siç tregohet skematikisht
nga ngjarjet e shumfishta Kompton që përmendëm më lart. Në energji të larta gjatë
prodhimit të çifteve, një tjetër tipar nxjerr në pah dedektori. Vetëm një foton anihilimi
absorbohet tërësisht, ndërsa tjetri largohet nga sipërfaqja e dedektorit. Largimi i një fotoni
të anihiluar rezulton në depozitimin total të energjisë 0.511 𝑀𝑒𝑉 më pak se energjia e
rrezatimit fillestar gama. Kjo energji korrespondon me 'pikun e vetëm të ikjes' që është
treguar skematikisht në spektrin e figurës (Reguigui 2006).
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Figura 2.27 Në rastin e një dedektori të ndërmjetëm, rrezatimi që bie në dedektor
absorbohet duke krijuar një spektër të shpërhapjes së shumfishtë Kompton, një pik të
vetëm, si dhe pikun e largimit të vetëm dhe të dyfishtë.
2.4 Dozimetria e rrezatimit: doza ekuivalente dhe doza efektive
Kur trupi i njeriut ekspozohet ndaj ndonjë rrezatimi, qofshin këto burime të jashtme ose të
brendshme, shkaktojnë jonizimin ose eksitimin e atomeve dhe molekulave. Rrjedhimisht,
bashkëveprimi i rrezatimit me organizmat biologjikë mund të rezultojë në dëmtimin deri
në vdekjen e qelizave të gjalla dhe/ose mutacion të materialit gjenetik. Ndryshimi i
efekteve biologjike të rrezatimit varet nga llojet e rrezatimit dhe energjia e tij e cila
transferohet në pjesët e rrezatuara të indeve dhe organeve gjatë kohës së ekspozimit. Sasisa
e jonizimit që ka ndodhur dhe energjia e absorbuar nga qelizat e veçanta të lidhura me
efektshmërinë biologjike mund të merren në konsideratë në dozimetrinë e rrezatimit.
Rrezatimi zotëron energji, të cilën si rezultat i bashkëveprimit me atomet dhe molekulat e
lëndës ia transmeton kësaj të fundit. Është pikërisht kjo energji e rrezatimit që i kalon
lëndës, shkaku i fillimit të transformimeve fizike, kimike dhe biologjike që ndodhin në
lëndën e rrezitur, të cilat shkaktojnë efekte të ndryshme në të. Për këtë arsye është e
natyrshme që të përcaktohen disa madhësi dhe njësitë matëse të rrezatimit, mbi bazën e të
cilave do të mund të vlerësoheshin nga ana sasiore lidhjet efekt-rrezatim që vrojtohen gjatë
bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën.
Gjatë bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën një pjesë e energjisë së rrezatimit
transformohet në energji kinetike të elektroneve, kurse pjesa tjetër në energji të një
rrezatimi sekondar elektromagnetik. Duke u nisur nga ky fakt, koefiçenti linear i dobësimit
të rrezatimit gama në lëndë, mund të paraqitet në trajtën e shumës së dy koefiçentëve 𝜇 =
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𝜇𝑘 + 𝜇𝑠 , ku 𝜇𝑘 dhe 𝜇𝑠 janë përkatësisht pjesët e koefiçientit linear të dobësimit të rrezatimit
që përcaktojnë transformimin e energjisë së rrezatimit gama në energji kinetike të
elektroneve dhe në energji të një rrezatimi sekondar elektromagnetik. Për dozimetrin e
rrezatimit jonizues rëndësi të vecantë paraqet koefiçienti µk, i cili lidhet me energjinë e
rrezatimit, që transformohet në energji kinetike të elektroneve. Ky koefiçient është thuajse
i pandryshueshëm për një diapazon të gjerë të energjisë të rrezatimit gama (0.1 – 3 𝑀𝑒𝑉).
Madhësia fizike themelore dozimetrike, që shërben për vlerësimin e shkallës së veprimit
të rrezatimit jonizues në një lëndë është doza e përthithur.
Doza e përthithur është raporti i energjisë së përthithur nga rrezatimi në një element
vëllimor të caktuar lënde, me masën e lëndës së këtij vëllimi (Dollani 2007). Në qoftë se
në elementin vëllimor të rrezatuar ndodhet masa e lëndës e barabartë me dm dhe në të është
përthithur energjia mesatare e rrezatimit e barabartë me 𝑑𝐸, atëherë doza e përthithur
përcaktohet nga relacioni,
𝑑𝐸

𝐷 = 𝑑𝑚

(Ek. 2.89)

Në sistemin SI njësia matëse e dozës së përthithur shprehet në xhaul për kilogram [𝐽/𝑘𝑔].
Kësaj njësie i është dhënë emri grei (𝑔𝑟𝑎𝑦) [𝐺𝑦] për nder të fizikantit Harold Gray (1905
- 1965), i cili dha një kontribut të rëndësishëm në fushën e dozimetrisë së rrezatimit
jonizues
𝐽

1 𝐺𝑦 = 1 [𝑘𝑔]

(Ek. 2.90)

Doza e përthithur është një madhësi universale, pasi ajo është e vlefshme për cdo lloj
rrezatimi dhe për çfarëdo lloj lënde. E rëndësishme është gjithashtu dhe fuqia e dozës së
përthithur, e cila shpreh raportin e dozës së përthithur 𝑑𝐷 me intervalin e kohës dt, brenda
të cilës është dhënë kjo dozë
𝐷′ =

𝑑𝐷

(Ek. 2.91)

𝑑𝑡

Njësia matëse e fuqisë së dozës së përthithur është [𝐺𝑦/𝑠]. Si njësi e vjetër matëse e dozës
ka shërbyer dhe 𝑟𝑎𝑑 − 𝑖, që është shprehur në 𝑒𝑟𝑔/𝑔
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1 𝑟𝑎𝑑 = 1 [

𝑒𝑟𝑔
𝑔

] = 10−2 𝐺𝑦 (Ek. 2.92)

Doza ekuivalente shpreh efektin biologjik në të gjithë trupin e njeriut (indet) i rrezitur
uniformisht për çdo tip rrezatimi, kjo dozë llogaritet nga formula,
𝐻𝑇 = ∑𝑅 𝑊𝑅 ∙ 𝐷𝑇,𝑅

(Ek. 2.93)

ku 𝐻𝑇 është doza ekuivalente e absorbuar prej indit;
𝐷𝑇,𝑅 doza e absorbuar prej indit 𝑇 kur rrezitet indi 𝑅;
WR është faktori ponderues i rrezatimit (Tabela 2.6).
Tabela 2.6 Faktori ponderues per tipin e rrezatimit (ICRP 2007)
Tipi i rrezatimit
Energjia
Rreze-X, rreze-gamma, grimca beta
Të gjitha energjitë
< 10 keV
> 10 keV deri 100 keV
Neutrone
> 100 keV deri 2 MeV
> 2 MeV deri 20 MeV
> 20 MeV
Protone, pione të ngarkuara
< 20 MeV
Grimca alfa, bërtham të lehta dhe të
rënda

WR
1
5
10
20
10
5
5
20

Njësia matëse e dozës ekuivalente është xhaul për kilogram ose zivert (1 J/kg = 1 Sv).
Doza efektive karakterizon dëmtimin e të gjithë organizmit si rezultat i rrezitjes së një ose
disa indeve dhe përcaktohet si shumë e produktit të dozës ekuivalente të indeve ose
organeve të ekspozuara me faktorin ponderues të indeve
𝐸 = ∑𝑇 𝑊𝑇 ∙ 𝐻𝑇
ku E është doza efektive;
𝑊𝑇 faktori ponderues i indeve (Tabela 2.7);
𝐻𝑇 doza ekuivalente në indin ose organin e dhënë.
Njësia matëse e dozës efektive është 𝑧𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑆𝑣.
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Tabela 2.7 Faktori ponderues për tipin e organit (ICRP 2007).
Organi

WT

Gjendrat gonade

0.08

Palca e eshtrave

0.12

Zorra e trashë

0.12

Mushkëria

0.12

Stomaku

0.12

Gjoksi

0.12

Fshikëza

0.04

Mëlçia

0.04

Ezofagu

0.04

Tiroide

0.04

Lëkura

0.01

Sipërfaqja e kockave

0.01

Gjëndrat e pështymës

0.01

Truri

0.01

Pjesa tjeter e trupit

0.12

TOTALI

1

Doza e ekspozimit shërben për të vlerësuar dozën e rrezatimit gamma dhe 𝑋 në ajër (Paic
1998). Ekspozimi 𝑋, është raporti i ngarkesës elektrike 𝑑𝑄, e cila formohet në një vëllim
elementar të ajrit të rrezitur me rrezatim gama ose 𝑋, me masën e këtij vëllimi dm
𝑑𝑄

𝑋 = 𝑑𝑚

(Ek. 2.95)

ku 𝑑𝑄 është vlera absolute e ngarkesës elektrike të joneve të një shenje të prodhuar nga
ajri. Ekspozimi përcaktohet si sasi e rrezatimit gama ose X, të cilat prodhojnë në 1 𝑘𝑔 ajër
në kushte normale (00 𝐶 dhe 101.3 𝑘𝑃𝑎), jone me ngarkesë të përgjithshme prej 1 𝐶 për
secilën shenjë. Në sistemin SI, njësia matëse e ekspozimit shprehet në kulon për kilogram
(𝐶/𝑘𝑔).
Si njësi e ekspozimit për një kohë shumë të gjatë është përdorur roentgeni (𝑅). Kjo njësi
përcaktohet si sasi e rrezatimit gama ose të rrezeve 𝑋, e cila prodhon në 1 𝑐𝑚3 ajër në
kushte normale (00 𝐶 dhe 101.3 𝑘𝑃𝑎)), jone me ngarkesë të përgjithshme prej 3.3 10−10 𝐶

68

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 2: Bazat e radioaktivitetit, dozimetrisë dhe dedektimit të rrezatimit

për secilën shenjë. Njësia e roentgenit (𝑅), lidhet me njësinë e ekspozimit (𝐶/𝑘𝑔) në
sistemin SI si më poshtë
𝐶

1 𝑅 = 2.58 × 10−4 [𝑘𝑔]

(Ek. 2.96)

Duke u bazuar në përkufizimin e dhënë për njësinë e roentgenit kemi gjithashtu,
1 𝑅 = 8.8 𝑚𝐺𝑦

(Ek. 2.97)

Fuqia e ekspozimit 𝑋’ shpreh raportin e ekspozimit 𝑑𝑋 me intervalin e kohës 𝑑𝑡, brenda të
cilës është kryer ekspozimi,
𝑋′ =

𝑑𝑋

(Ek. 2.98)

𝑑𝑡

Njësia matëse e fuqisë së ekspozimit është [𝐶/𝑘𝑔 ∙ 𝑠].
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Në këtë kapitull janë përshkruar proceset industriale të cilat janë marrë në konsideratë
gjatë studimit duke u fokusuar në shpërndarjen e radiobërthamave NORM në produkte
dhe mbetje. Në fund është përshkruar strategjia e kampionimit dhe kampionet e
grumbulluara për të bërë identifikimin e secilit sektor industrial.
3.1 Industria e prodhimit të plehërave kimike
3.1.1 Përshkrim i shkurtër i procesit industrial
Parku industrial i Mitrovicës (Figura 3.1), si pjesë e industrisë komplekse të Trepçes,
konsiston në ish industrinë e baterive, shkrirjen e plumbit, metalurgjinë (elektrolizën) e
zinkut dhe industrinë kimike (si prodhimin e plehërave kimike dhe acidit sulfurik). Proceset
industriale në këto fabrika kanë krijuar në vite sasira të mëdha mbetjesh, të cilat janë
grumbulluar afër parkut industrial duke zënë një sipërfaqe prej rreth 35 ha (Figura 3.1).
Deponia e mbetjeve industriale ndodhet në rrugën nacionale Prishtinë-Mitrovicë dhe është
e kufizuar nga lumi Sitnica (Lat. 42.878661, Long. 20.880066). Sipas Agjensisë së
Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM 2012), këto vende janë klasifikuar si pika të
nxehta mjedisore (hotspot) dhe kërkojnë një kontroll të vazhdueshëm dhe menaxhim me
qëllim që të reduktohet dhe ruhet impakti i tyre në mjedis.
Në këtë studim, bazuar në klasifikimin e Council Directive 2013/59/EURATOM (2014),
do të përqëndrohemi në mbetjet e prodhuara nga industria e prodhimit të plehërave kimike,
ku ndër vite është gjeneruar afërsisht 2.5 × 105 ton fosfogips që mbulon një sipërfaqe prej
rreth 10 ha. Minerali i fosfatit, kryesisht i importuar, është përpunuar përmes procesit të
ashtuquajtur me lagie “wet process”. Gjatë këtij procesi guri fosfat trajtohet kimikisht,
kryesisht duke përdorur acid sulfurik dhe si rezultat prodhohet afërsisht në raport 1:5
(Tayibi et. al., 2009) acidi fosforik dhe kripa e sulfatit të kalciumit e cila është e patretshme
dhe quhet fosfogips. Karakteristikë e fosfogipsit është pH i ulët nga 1 deri 3.5.
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Figure 3.1 Vendndodhja e deponisë së fosfogipsit dhe mostrat e mbledhura për këtë
studim (drejtkëndëshat e kuq). Vendodhja e parkut industrial të Mitrovicës është treguar
në hartë.
Guri fosfat, i cili përmban sasi të ndryshme të elementëve radoaktive natyralë (Tabela 3.1),
pasi thërmohet dhe kthehet në pluhur, përzihet me elementë shtesë si acid fosforik, acid
sulfurik, amoniak, sulfat zinku, sulfat amoniaku, magnez dhe kripëra të kalciumit,
gjithashtu dhe me dolomite (Figura 3.2). Përzierja filtrohet, ku fillimisht çlirohen gazra që
përmbajnë fluorid hidrogjeni dhe tetrafluorid siliconi, dhe fosfogips. Gazrat lëvizin në një
pastrues me lagështirë ku hiqen fluoridet dhe acidet. Nënprodukti (fosfogipsi) përmban
përveç metaleve në gjurmë edhe gjurmë metalesh dhe fluoride, radiobërthama (veçanërisht
gazin radon). Praktikisht i gjithë 226Ra përqëndrohet në fosfogips dhe bëhet burimi kryesor
i radioaktivitetit (shiko më poshtë), kështu që fosfogipsi potencialisht mund të klasifikohet
si NORM. Pas procesit të filtrimit pluhuri i fosfogipsit është grumbulluar në pirgje (Figura
3.1 dhe Figura 3.2) me anë të trasporierëve me shirit.
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Figura 3.2 Skema e prodhimit të plehërave kimike (fertilizantëve) me përmbajtje fosfati.
Këto zona me grumbullime të fosfogipsit janë të ndotur me F, As, Cd, Sb dhe metale të
rëndë të tjera. Fosfogipsi mund të paraqesë rrezik për shkak të radioaktivitetit kryesisht të
226
Ra në ngritjen e grimcave aerosole dhe shkarkimin e ujrave të shiut si dhe nivelin e lartë
të gazit radon (Tabela 3.1), prandaj këto zona kosiderohen si probleme mjedisore dhe kanë
nevojë të rehabilitohen. Ndër alternativat e menaxhimit mjedisor, ekziston edhe mundësia
e riciklimit të fosfogipsit, kryesisht në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit
(Rashad 2017) ose në rehabilitimin e tokave bujqësore (Mesić et al., 2016). Përsa i përket
ripërdorimit të fosfogipsit për përmirësimin dhe rehabilitimin e tokave në bujqësi, është
praktikë e zakonshme të konsiderohet si përqëndrim i përshtatshëm i aktivitetit të 226Ra më
i ulët se 370 Bq kg-1 (Sahu et al., 2014). Raste të ndryshme studimi rreth ripërdorimit të
fosfogipsit si material për rehabilitimin e tokës, kur përqendrimi i aktivitetit të 226Ra është
i krahasueshëm ose më i lartë se vlerat e raportuara kanë rezultuar në rritjen e përqëndrimit
të tij në tokat bujqësore. Prandaj, në rastin e ripërdorimit të fosfogipsit në bujqësi, faktorët
e transferimit të radiobërthamave në tokë, bimë dhe njerëz duhet të vlerësohen për një
ripërdorim të sigurt të tij (Mesić et al., 2016; Papastefanou et al., 2006).
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3.1.2 Shpërndarja e radiobërthamave në rrjedhën e materialeve
Depozitimet kryesore të gurit fosfat janë me origjinë vullkanike dhe sedimentare dhe ata
bëjnë pjesë në grupin e apatiteve. Një karakteristikë specifike e shkëmbinjve të fosfatit
konsiston në një raport të ulët Th/U, në përgjithësi <0.5, i cili është kryesisht për shkak të
përqëndrimit relativisht të lartë të uraniumit zakonisht midis 370 dhe 2470 Bq kg-1 dhe
ndonjëherë më i lartë se 12.35 kBq kg-1. Në përgjithësi, seria e zbërthimit të uraniumit dhe
toriumit gjenden në ekuilibrin shekullor (Menzel 1968).
Siç u diskutua më sipër guri i fosfatit është përpunuar përmes procesit me lagie gjatë të
cilës prodhohet në një raport 1:5, acidi fosforik dhe fosfogipsi. Ky proces rrit përqëndrimin
e elementeve gjurmë në sasi të ndryshme të acidit fosforik ose fosfogips duke shkaktuar
prishjen e ekuilibrit shekullor në zinxhirin e zbërthimit të 238U dhe 232Th. Në veçanti, rreth
80% e 226Ra së bashku me 210Pb dhe 210Po përfundojnë në fosfogips, për shkak të afërsisë
kimike. Ndërsa 238U dhe 232Th, përqëndrohen përkatësisht me rreth 80% dhe 70% tek acidi
fosforik dhe si rrjedhim tek plehrat kimike (Xhixha et. al., 2013 dhe referencat breda). Për
shkak të këtij procesi, presim rritjen e përqëndrimit të aktivitetit të 226Ra në fosfogips
krahasuar me atë në lëndën e parë (minerali fosfat) (Tabela 3.1).
Tabela 3.1 Përqëndrimi i aktivitetit të 238U dhe 226Ra në gurin e fosfatit dhe fosfogips në
disa shtete të ndryshme (Xhixha et al., 2013).
238
226
U (Bq/kg)
Ra (Bq/kg)
Shteti
guri fosfat fosfogipsi guri fosfat fosfogipsi
Brazil
130-1445
93-729
Brazil
434-1128
66-140
407-1121
228-702
Brazil
14-638
<2-61
53-723
24-700
Brazil
102-1642
32-69
239-862
307-1251
Brazil
158-1868
40-58
139-1518
122-940
Egjipt
916
140
890
459
21001850Marok
1420
2450
2320
Portugali
1003
26-156
1406
950-1043
Usa
848-1980
45-368
882-1980
505-1353
Usa
242-982
23-452
230-883
270-598
Qëllimi i këtij studimi është karakterizimi i përqëndrimit të radioaktivitetit të 226Ra, 228Ra,
228
Th dhe 40K në fosfogips. Këto të dhëna bazë do të ndihmojnë në vlerësimin e rreziqeve
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në këtë zonë si dhe marrjen e masave parandaluese ndaj ekspozimit radilogjik të popullatës.
Gjithashtu, një fokus të veçantë të këtij studimi do të ketë analiza e mundësive të përdorimit
të fosfogipsit si material shtesë në prodhimin e çimentos apo përmirësimin e cilësisë së
tokave dhe do të vlerësohet risku radiologjik për procesin e riciklimit.
3.1.3 Kampionimi
Strategjia e përzgjedhjes së kampioneve u bazua në skemën e rrjedhjes së materialeve në
procesin industrial (Figura 3.3). Mostrat e fosfogipsit u kampionuan në deponi (Figura
3.4) të shpërndara siç tregohet në (Figura 3.1). Mostrat e fosfogipsit, rreth 1 kg material
për çdo mostër, u futën në qese plastike të etiketuara paraprakisht me ID e kampionit – për
tu transportuar më tej në laborator. Gjithësej u kampionuar 8 mostra fosfogipsi.

Figura 3.3 Skema e kampionimit në industrinë jo-aktive të prodhimit të plehërave
kimike.
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Figura 3.4 Foto nga deponia e fosfogipsit ku janë grumbulluar mostrat.
3.2 Industria e përpunimit të mineraleve metalike: ferro-nikel dhe plumb-zink
3.2.1 Industria e plumb-zinkut
3.2.1.1 Përshkrim i shkurtër i procesit industrial
Sipas strategjisë së zhvillimit ekonomik, gjatë periudhës nga viti 2012 deri në vitin 2025
(MED 2012), industria minerare dhe përpunuese e plumbit dhe zinkut përbën një sektor të
rëndësishëm të minierave në Kosovë. Depozitat e plumbit dhe zinkut shtrihen në pjesën
verilindore të Republikës së Kosovës, kryesisht në "rripin metalogjik të Trepçes" me
vendburimet kryesore në kompleksin Stantërg, kompleksin Crnac-Bellobërd dhe
kompleksin Hajvali-Badovc-Artana (Shala et al., 2014) (Figura 3.5).
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Figura 3.5 Vendndodhja e përafërt e burimeve të mineraleve plumb-zink në brezin
metalogjenik.

Industria e shkrirjes së plumb-zinkut aktualisht nuk është aktive, janë trashëguar sasi të
mëdha të mbetjeve të skorjes (slag) në Zveçan dhe Mitrovicë të cilat nevojiten të
rivlerësohen në të ardhmen. Në industrinë e shkrirjes së Plumbit në Zveçan, gjatë shkrirjes
redukuese të aglomeratit të plumbit në furrat me temperatura të larta, ka mbetje skorje të
vendosura në deponinë e sterilit në Zveçan. Sasia e skorjes në deponinë e Zveçanit,
llogaritet të jetë rreth 2,6 milion ton dhe zë një sipërfaqe rreth 5 ha. Megjithatë, duke u
nisur nga rëndësia ekonomike e sektorit industrial të nxjerrjes dhe gjysëm-përpunimit të
xeherorit të plumb-zinkut, objektivi i këtij projekti pilot do të përqëndrohet në studimin e
këtij procesi industrial.
Proceset industriale në këto fabrika kanë krijuar në vite sasira të mëdha mbetjesh, të cilat
janë grumbulluar afër parkut industrial duke zënë një sipërfaqe prej rreth 83 ha në minierën
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e Kishnicës. Deponitë e mbetjeve industriale ndodhen: (a) afër liqenit të Badovcit, (b) në
minierën e Kishnicës dhe (c) në Graçanicë. Për këto deponi nuk ka të dhëna për sasinë e
mbetjeve të depozituara. Deponitë e Marecit në minierën e Artanës zenë një sipërfaqe prej
rreth 6 ha ku janë depozituar rreth 500 000 ton mbetje. Miniera e Stan Tërgut ndodhet rreth
8 km në verilindje të Mitrovicës. Në këte zonë si hotspote mjedisore konsiderohen deponia
e mbetjeve industriale Leposaviq –Bostanishte, Deponia e mbetjeve industriale ZveçanZhitkovc, Deponia e mbetjeve industriale Zveçan/Mitrovicë/Gornje Pole, Deponia e
mbetjeve industriale te Tuneli i Parë, Deponia e mbetjeve industriale Badovc-Potok,
Deponia e mbetjeve industriale (Depozitimi i hirit) Zveçan, Deponia e mbetjeve industriale
Mitrovicë dhe Impianti i mbetjeve nga shkrirja e mineraleve në Zveçan. Deponia e
Zveçanit, ndryshe e njohur edhe si deponia e sterilit në Gornje Pole është krijuar si pasojë
e procesimit të xeherorit së Plumbit dhe Zinkut në flotacionin e vjetër në Zveçan. Deponia
ka sipëfaqe rreth 50 ha kurse sasia e sterilit të deponuar llogaritet të jetë rreth 12 milion
ton. Përveç kësaj deponie edhe në Zhitkovc, 2 km nga Zvecani, gjendet edhe një Deponi
tjetër e sterilit të Flotacionit të vjetër të Zveçanit, me sipërfaqe rreth 26 ha dhe me sasi të
sterilit rreth 12 milion ton. Afër flotacionit në Leposaviç ndodhen dy deponi. Njëra është
aktive dhe tjetra është e e mbyllur. Në deponinë aktive ka rreth 3.7 milion ton mbetje nga
flotacioni kurse në atë të mbyllur llogaritet të ketë rreth 2.7 milion ton mbetje. Sipas
Agjensisë së Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM 2012), këto vende janë klasifikuar
si pika të nxehta mjedisore (hotspot) dhe kërkojnë një kontroll të vazhdueshëm dhe
menaxhim me qëllim që të reduktohet dhe ruhet impakti i tyre në mjedis.
Në Figurën 3.6 paraqitet në mënyrë skematike të thjeshtuar procesi i përpunimit të
xeherorit të plumb-zinkut. Gjatë procesit të flotacionit përftohen gjysëm-produktet e
koncentratit të plumbit dhe zinkut si dhe sasi të mëdha të sterileve (tailings) dhe ujërave
acidike.
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Figura 3.6 Skemë e thjeshtuar e teknologjisë së përpunimit të plumbit dhe zinkut.
3.2.1.2 Shpërndarja e radiobërthamave në rrjedhën e materialeve
Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), shkrirja e plumbit dhe zinkut dhe
depozitat e tyre janë përcaktuar si një sektor industrial, i cili potencialisht mund të çojë në
përqëndrimin e NORM. Burimet më të rëndësishme të radioaktivitetit natyror janë për
shkak të pranisë së 238U, 232Th dhe 40K. Në të vërtetë, lidhur me përqëndrimet e NORM në
industrinë Pb-Zn ka shumë pak informacione (dhe aq më tepër në Kosovë), ku vetëm pak
studime raportojnë të dhëna si Polonia (Skowronek dhe Dulewski 2001).
3.2.1.3 Kampionimi
Identifikimi i llojeve të materialeve që potencialisht kanë përqëndrim të radioaktivitetit
natyror si rezultat i proceseve industriale dhe që janë me interes për këtë studim, kryhet në
bazë të balancës së masës (Figura 3.7). Sipas procesit industrial të Pb-Zn (Figura 3.6) janë
identifikuar tre lloje të mostrave: mineral nga minierat, produkt i ndërmjetëm (koncentratet
e plumbit dhe zinkut) dhe mbetjet industriale (Artana dhe Kishnica). Mostrat (10 mostra
gjithsej) janë grumbulluar direkt në minierën dhe flotacionin Artana-Kishnicë (Figura 3.8)
dhe detajet janë paraqitur në Tabela 3.2.
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Figura 3.7 Skema e kampionimit në industrinë dhe pasurimit të pumb-zinkut.
Tabela 3.2 Të dhënat për kampionimin e llojeve të ndryshme të kampioneve të ndara
sipas llojeve në: lëndë e parë, produkt i ndërmjetëm dhe mbetje industriale.
Kategoria e
Nr.
ID i kampionit
Përshkrimi
kampionit
Miniera për nxjerrjen e xeherorit në Artanë në
1
Lëndë e parë Xeheror
hyrje të minierës (UTM 34T 0535325, 4720090)
Industria e përpunimit të xeherorit në Kishnicë
2
Koncentrat Pb në afërsi të rrugës Prishtinë-Gjilan (UTM 34T
0518159, 4717469)
Produkt i
ndërmjetëm
Industria e përpunimit të xeherorit në Kishnicë
3
Koncentrat Zn në afërsi të rrugës Prishtinë-Gjilan (UTM 34T
0518159, 4717469)
Deponia e sterilit në Artanë në deponinë e parë
4
Steril Artanë
(UTM 34T 0535195, 4720294)
Mbetje
industriale
Steril
Deponia e sterilit në Kishnicë në afërsi të rrugës
5
Kishnicë
Prishtinë-Gjilan (UTM 34T 0518159, 4717469)
Në Figurën 3.8 janë paraqitur fotot e nxjerra në pikat e kampionimit për llojet e veçanta të
kampioneve.
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Figura 3.8 Foto panoramike e pikave të kampionimit të (A) xeherorit të plumb-zinkut në
Kishnicë, (B) koncentratit të plumbit në Kishnicë, (C) koncentratit të zinkut në Kishnicë,
(D) deponia e sterilit në Kishnicë dhe (E) deponia e sterilit në Artanë.
3.2.2 Industria e ferro-nikelit

3.2.2.1 Përshkrim i shkurtër i procesit industrial
Kompleksi i industrisë së Feronikelit daton që nga viti 1984 dhe ka funksionuar deri në
vitin 1998, ndërsa tani ky kompleks është në pronësi private dhe llogariten si njëra ndër
ndërmarrjet më të mëdha në Kosovë. Kjo industri e rëndë bën prodhimin e hekurit dhe të
nikelit. Mbetjet nga prodhimi industrial i feronikelit hidhen në një hapësirë afër lumit
Drenica duke krijuar kodra me skorie. Deponia ka siperfaqe rreth 24 ha kurse zona e
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ndikimit 45 ha dhe llogaritet si burim potencial i ndotjes. Përveç mbeturinave të Nikelit,
këtu akoma hidhen edhe mbeturiant e komunës së Gllogocit. Mesatarisht nga prodhimi
gjenerohen 1 milion ton skorie në vit. Në përbërjen e vetë kimike skoria ka SiO2, MgO,
FeO dhe CaO.
Lënda e parë merret nga Minierat Gllavica dhe Çikatova, si dhe xehet të importuar nga
Guatemala, Shqipëria, Indonezia, Turqia, Filipinet. Procesi i prodhimit të feronikelit si
produkt final kalon nëpër disa faza; si bluarja e xeherorit, tharje dhe pjekja, shkrirja,
rafinimi dhe ndarja e ferronikelit (Figura 3.9). Lëndë të tjera në procesin e prodhimit të
feronikelit që përdorin; linjitin, qymyrgurin, koksi, petrokoksi, guri gëlqeror, biomas dhe
mazut, që përdoren si lëndë djegëse dhe reduktues për proces. Si produkt final prodhohen
aliazhet e feronikelit, me 25% Ni dhe 75% Fe. Nga 100 ton miks nga furrat rrotulluese që
hynë në furrën elektrike, rreth 90% gjenerohet si skorie dhe 10% si pjesë metalike që
përpunohet më tej. Skorja nga furra elektrike (dy furra elektrike me temperaturë 14001600°C) para se të dërgohet në deponinë e skories kthehet në formë granulash. Deponia e
skories ndodhet rreth 500 m në lindje të fabrikës nga rrethinat e saj. Gazrat dhe pluhuri që
dalin nga furrat rrotulluese trajtohen në precipitatorët elektrostatikë. Rafinimi i ferronikelit
si lëndë e parë (13-16% Ni) bëhet në konvertor vertikal (dy konvertorë), duke fryrë
oksigjen dhe duke shtuar gurë gëlqerorë apo gëlqere. Rafinimi krijon skorien e konvertorit
e cila dërgohet në impiantim magnetik për ndarje. Gazrat që çlirohen (dalin) trajtohen në
një aparat pastrimi me ujë. Gjatë procesit industrial ferronikeli furnizohet me ujë prej
Bivolakut, i cili përdoret si ujë industrial (për ftohjen e furrave).
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Figura 3.9 Skemë e thjeshtuar e teknologjisë së përpunimit të ferro-nikelit.

3.2.2.2 Shpërndarja e radiobërthamave në rrjedhën e materialeve

Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), shfrytëzimi i mineraleve dhe
depozitat e tyre janë përcaktuar si një sektor industrial, i cili potencialisht mund të çojë në
përqëndrimin e NORM. Burimet më të rëndësishme të radioaktivitetit natyror janë për
shkak të pranisë së 238U, 232Th dhe 40K. Në të vërtetë, lidhur me përqëndrimet e NORM në
industrinë ferro-nikelit nuk ka shumë informacione.

3.2.2.3 Kampionimi
Identifikimi i llojeve të materialeve që potencialisht kanë përqëndrim të radioaktivitetit
natyror si rezultat i proceseve industriale dhe që janë me interes për këtë studim, kryhet në
bazë të balancës së masës (Figura 3.10). Sipas procesit industrial të ferro-nikelit (Figura
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3.9) janë identifikuar tre lloje të mostrave: mineral nga minierat dhe mbetjet industriale
(skorje nga furra elektrike dhe skorje nga konvertitori).

Figura 3.10 Skema e kampionimit në industrinë dhe përpunimit të ferro-nikelit.
3.3 Industria e prodhimit të çimentos
3.3.1 Përshkrim i shkurtër i procesit industrial
Industria e çimentos është një sektor industrial me rëndësi të madhe ekonomike për vendet
në zhvillim si Kosova. Prodhimi i çimentos varet nga investimet e infrastrukturës në
Kosovë dhe nga sektori i ndërtimit. Sharrcem është themeluar në vitin 1936 dhe në vitin
2010 Sharrcem u ble nga TITAN Group, pas privatizimit në Kosovë. Sharrcem, ka një
pjesë prej 70% të tregut të çimentos në Kosovë. Eksportet kanë tendencë për rritje.
Konsumi i çimentos në vend u rrit në 0.9 milionë ton metrikë (Mt) në 2014 nga 0.8 Mt në
2013, nga të cilat 30% u importuan kryesisht nga vende të tjera të Ballkanit, si Shqipëria
dhe Maqedonia. Shfrytëzimi i kapaciteteve në fabrikën e çimentos në Sharrcem në Han të
Elezit është vlerësuar të jetë rritur në 74% në 2014 nga 67% në vitin 2013.
Prodhimi i çimentos është një proces me dy hapa: prodhimi i klinkerit dhe bluarja e
çimentos (Figura 3.11). Në hapin e parë, lëndët e para futen në sistemin e furrës për të
prodhuar klinker. Klinkeri përbëhet nga silikate, aluminate dhe ferrite të kalciumit të marra
nga reduktimi i kalciumit, silicë, alumin dhe oksideve të hekurit të pranishëm në lëndët e
para. Prodhimi i klinkerit fillon me nxjerrjen e materialeve kryesore natyrore të
papërpunuara, zakonisht gëlqerorë, ose mergele (si burim i karbonatit të kalciumit) dhe
argjila, mineral hekuri, rërë ose minerale shistore (si burim silicës, aluminit dhe oksidit të
hekurit). Materialet e papërpunuara thërmohen, përzien për të marrë një përzierje
84

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 3: Përshkrimi i proceseve industriale që përfshijnë prodhimin e NORM
dhe kampionimi

homogjene. Pas përgatitjes së materialit dhe para futjes në sistemin e furrës për prodhimin
e klinkerit, lëndët e para shpesh nxehen - për të mundësuar që reaksionet kimike të ndodhin
shpejt dhe me efikasitet në furrë - dhe të kalcinohen për të ndarë oksidet e kalciumit nga
karbonatet e kalciumit që përmbahen në materialet e papërpunuara. Gjatë procesit,
lëshohen sasi të konsiderueshme të dioksidit të karbonit (CO2). Në sistemin e furrës,
oksidet e kalciumit ngjishen në një temperaturë tipike prej 1400-1500°C për të formuar
klinker, së bashku me oksidet e silicë, aluminit dhe hekurit që janë të pranishme në
materialet e para. Prodhimi i klinkerit përfundon me fazën e ftohjes. Në hapin e dytë,
klinkeri bluhet (në mulli bluarës) me sulfate kalciumi (gips ose anhidrit) dhe me shtesa të
tjera të mineraleve (skorje të furrës me shpërthim, pozolana natyrore, hi fluturues, tym
silicë ose gëlqeror) për të marrë çimento me performancën që dëshirojmë.

Figura 3.11 Skemë e thjeshtuar e teknologjisë së prodhimit të çimentos.
3.3.2 Shpërndarja e radiobërthamave në rrjedhën e materialeve
Në një kohë kur burimet natyrore po bëhen gjithnjë e më të rralla, përdoren materiale
alternative, ku mbetjet industriale janë një zgjidhje interesante dhe përdoren në mbarë
botën si materiale ndërtimi (NORM4Building - http://norm4building.org/). Në rastin e
industrisë së çimentos, mbetjet e hirit fluturues (FA) nga termocentralet me qymyr janë
përdorur gjerësisht për prodhimin e çimentos (Kovler, 2011). Hiri fluturues ripërdoret
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gjithashtu në bujqësi për rehabilitimin e tokës, në prodhimin e tullave etj (Basu et., al
2009). Sidoqoftë, këto mbetje industriale mund të kenë rritje të radioaktivitetit, pra duhet
të kontrollohen nëse janë të pasuruar me elementë radioaktive natyrale (NORM) (Xhixha
et al., 2013).
Përqendrimi i aktivitetit në materialet natyrore tregon ndryshime të larta lidhur me
karakteristikat gjeologjike. Në Kosovë përqëndrimi i aktivitetit të hirit fluturues (FA)
varion nga 104-146 Bq kg-1 për 40K, 26-35 Bq kg-1 për 226Ra, 27-34 Bq kg-1 për 232Th dhe
hirit mbetës (BA) i varion nga 168-211 Bq kg-1 për 40K, 22-31 Bq kg-1 për 226Ra, 32-38 Bq
kg-1 për 232Th (Hasani et al., 2014). Edhe pse përqëndrimi i aktivitetit nuk është relativisht
i lartë, ai ka rëndësi të madhe për të kuptuar kontributin e këtyre mbetjeve në ndryshimin
e përqendrimit të aktivitetit të lëndës së parë natyrore. Për më tepër, një kontroll i
vazhdueshëm kërkohet nga pikëpamja e mbrojtjes nga rrezatimi, pasi materialet e ndërtimit
mund të shkaktojnë ekspozim të njeriut dhe prandaj duhet të jenë subjekt i kontrollit.

3.3.3 Kampionimi
Sasitë e përafërta të lëndëve të para dhe produkteve të përdorura në vit jepen në Tabelën
3.3. Numri i mostrave të grumbulluara për lëndët e para dhe lloji i çimentos (i standardizuar
sipas EN 197-1 (2002)) i prodhuar në Kosovë. Identifikimi i llojeve të materialeve që
potencialisht kanë përqëndrim të radioaktivitetit natyror si rezultat i proceseve industriale
dhe që janë me interes për këtë studim, kryhet në bazë të balancës së masës (Figura 3.12).
Tabela 3.3 Sasitë e lëndëve të përdorura për prodhimin e çimentos dhe numri i mostrave
të grumbulluara.
Nr i
Sasia e përdorur
Lloji i materiallit
kampioneve
(ton/vit)
Mergele
5
541100
Gur gëlqeror (Lime)
5
90500
Opalit
3
57800
Lërnda e
Pirit
3
5500
parë
Gips
3
7100
Skorje
3
5500
Hi fluturues
8
126400
Produkti
Klinker
8
500000
CEM I (52.5N)
5
1200000
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Llojet e
çimentos

CEM II/B-M (P-W) (42.5R)
CEM IV/B (P-W) 32.5R

5
5

Çimento CEM I, e njohur si çimento Portland, prodhohet nga bluarja e klinkerit (95-100%)
dhe përbërës të tjerë në sasira të vogla si p.sh, gips natyror (5-0%) dhe dy lloje të tjera të
çimentos, CEM II / BM (PW) dhe CEM IV / B (PW), janë çimento Portland që përmbajnë
hi fluturues (FA) 20-35% dhe çimento pozolana me 35-55% të hirit fluturues (FA) dhe
respektivisht me përbërës shtesë në sasira të vogla.

Figura 3.12 Skema e kampionimit në industrinë e përpunimit të ferro-nikelit.
3.4 Centralet me djegie linjiti për prodhimin e energjisë elektrike
3.4.1 Përshkrim i shkurtër i procesit industrial
Në Kosovë burimi kryesor për prodhimin e energjisë elektrike janë centralet me djegie
linjiti, me afërsisht 97% (KEK 2013). Centralet Kosova-A (e ndërtuar në vitin 1962,
punon me kapacitet të pjesshëm) dhe Kosova-B (e ndërtuar në vitin 1983) kanë një
kapacitet prej 1478 𝑀𝑊𝑒 (energjia elektrike që prodhohet nga centrali elektrik) por për
shkak të dëmtimeve dhe degradimit, kapacitet i tyre real është afërsisht 910 𝑀𝑊𝑒. Centrali
Kosova-A, i cili pritet të dekomisionohet, është planifikuar të zëvendësohet nga centrali
Kosova e Re që do jetë në përputhje me kërkesat e reja për mbrojtjen e mjedisit.
Centralet Kosova-A (Lat. 42.67675, Long. 21.0867) dhe Kosova-B (Lat. 42.69374, Long.
21.05695) ndodhen në pjesëm qëndrore të Kosovës, dhe në largësi rreth 10 𝑘𝑚 nga
Prishtina, e cila ka një popullsi afërsisht 0.2 milion banorë (që përbën 10% të popullsisë
së Kosovës). Kosova ka rezerva të mëdha të linjit, me rreth 14.7 miliardë ton (Figura 3.13).
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Aktualisht, minierat e nxjerrjes së qymyrit ndodhen në Bardh, Mirash dhe miniera e re në
Sibovc me një mesatare vjetore 8.8 milion ton në vit (Figura 3.14). Rezerva të tjera me
rëndësi janë në zonat e Dukagjinit dhe Drenicës, që ndodhen në jugperëndim të Kosovës.
Linjiti i nxjerrë në Kosovë ka një përmbajtje të ulët të sulfurit dhe një përqëndrim të mirë
të gëlqeres (oksid kalciumi) për absorbimin e sulfurit gjatë procesit të djegies, me një
mesatare me 0.35% (Morina et al., 2012). Linjiti karakterizohet nga një lagështi mesatare
46% dhe një fuqi kalorifike 7640 𝑘𝐽/𝑘𝑔 dhe një fraksion të hirit fluturues 16% e peshës.

Figura 3.13 Vendndodhja e përafërt e burimeve të linjitit.
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Figura 3.14 Vendodhja e termocentraleve Kosova-A dhe Kosova-B, minierat e linjitit
dhe deponitë e hirit që janë subjekt i këtij studimi.
Në Figurën 3.15 është paraqitur skema e procesit industrial, e cila ilustron rrjedhën e
materialeve në një central. Konsumi mesatar i qymyrit për vitin 2013 në centralet elektrike
në Kosova-A dhe Kosova-B ishte afërsisht 1.705 𝑡 për 𝑀𝑊/ℎ dhe 1.230 𝑡 për 𝑀𝑊/ℎ.
Qymyri dërgohet nga minierat në Figurën 3.16 përmes trasportierëve me shirit në afërsi
(me materiale shtesë) të centralit, ku dhe trajtohet. Procesi i trajtimit përfshin bluarjen e
përzjerjes në trajtë pluhuri dhe tharjen e tij me ajër të nxehtë. Përzjerja digjet në bolier deri
në temperatura që arrijnë deri në 1700°𝐶. Gjatë procesit të djegies formohet një pjesë hiri
e rëndë e përbërë nga hi i ngurtësuar (qelqëzuar - skorje) dhe lënda organike jo e djegur
plotësisht e quajtur “bottom ash - BA”. BA nxirret i lagësht ose i thatë dhe depozitohet në
zona të caktuara, si pellgje artificiale ose grumbuj skorjesh. Pjesa e lehtë e hirit, e quajtur
hiri fluturues ose “fly ash – FA”, së bashku me gazrat gjatë djegies dhe materialet e
paqëndrueshme (volatile), kalojnë përmes bolierit dhe kapen nga precipitori elektrostatik.
Kjo pajisje praktikisht ndalon të gjithë FA, afërsisht 99.5% në centralet moderne. FA
grumbullohet në afërsi të centralit në grumbuj dhe më pas transportohet në deponi të
veçanta. Gjatë këtij procesi nga djegia e linjitit në tecet Kosova A dhe Kosova B gjenerohen
rreth 1.36 milion ton FA dhe 0.25 milion ton BA, që llogariten të jenë përkatësisht
15.5% 𝑤𝑡. dhe 2.8% 𝑤𝑡 (weight) të linjiteve të përdorur (KEK 2013). Linjitet e
shfrytëzuara për prodhimin e energjisë elektrike gjeneron sasi të konsiderushme mbetjesh
si FA dhe BA. Së fundi gazrat gjatë djegies kalojnë përmes një pajisje për të kryer procesin
e desulfurizimit, ku përdoret ujë dhe gur gëlqeror duke dhënë gipsin si një nënprodukt.
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Figura 3.15 Skemë e thjeshtuar e teknologjisë së centraleve me djegie linjiti.

Figura 3.16 Foto nga minierat e linjitit dhe deponia e hirit pranë termocentraleve Kosova
A dhe Kosova B.
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Sasia e këtyre mbetjeve vlerësohet në rreth 54 milion ton dhe zë një sipërfaqe prej rreth
370 ℎ𝑎 sipas Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (2012). Transportimi i hirit
nga centrali Kosova A në deponitë ekzistuese bëhet përmes transportierëve me shirita të
hapur, ndërsa nga centrali Kosova B transportimi bëhet përmes sistemit hidraulik me gypa
dhe grumbullohet në hapësirat e shfrytëzuara të minierës së Mirashit. Përveç sasisë së
madhe të hirit të grumbulluar ky vend përbën një rrezik permanent edhe për shkak të
stabilitetit jo të mirë me rrëshqitje të herë pas herëshme. Gjithashtu shpërndarja e hirit nga
era paraqet një problem tjetër që është karakteristikë e kësaj pike të nxehtë mjedisore.
Për këto arsye janë të nevojshme studimi i mundësisë së riciklimit të këtij materiali, i cili
nga praktikat e njohura mund të riciklohet në prodhimin e çimentos (Kovler, 2011), në
përmirësimin e tokave bujqësore (Basu et., al 2009). Në Kosovë, afërsisht 20% FA dhe
2% BA e gjeneruar në vit riciklohet në industrinë e prodhimit të çimentos dhe një pjesë e
konsiderueshme depozitohet nëpër hapësirat e minierave të mbyllura. Prandaj është i
rëndësishëm studimi i karakteristikave fiziko-mekanike dhe kimike të këtyre materialeve
dhe gjithashtu karakterizimi radiologjik i tyre (sipas rekomandimeve të Council Directive
2013/59/EURATOM (2014)). Karakteristikat fiziko-mekanike dhe kimike të hirit dhe
çimentos janë studiuar nga Qafleshi (2016). Në varësi të përmbajtjes kimike, sipas EN
197-1 (2000), hiri i gjeneruar nga centralet Kosova A dhe Kosova B klasifikohet si 𝑡𝑖𝑝 𝑊
(ose 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝐶 në bazë të sistemit ASTM C618:12a (2012)) (natyrë gëlqerore), i cili shfaq
karakteristika hidraulike kur përdoret si material shtesë në çimento.
3.4.2 Shpërndarja e radiobërthamave në rrjedhën e materialeve
Qymyri është një material i djegshëm që formohet nga mbetjet e shkëmbinjve dhe
dekompozimi i bimëve të grumbulluara në tokë, këneta, liqene etj.: qymyri i krijuar është
i pasur me karbon dhe hidrogjen. Lëndët organike luajnë një rol të rëndësishëm në
përqëndrimin e uranit gjatë stadeve të sedimentimit. Lidhjet komplekse dhe reduktimi i
uranit është qëllimi kryesor i proceseve gjeokimike për të ndarë uranin nga lëndët organike
me solucione që e tretin atë. Lidhjet e uranit që përmbajnë kationet 𝑈𝑂22+ prodhojnë 𝑈𝑂2
përmes procesit të dehidratimit të lëndëve organike. Gjatë reduktimit nga tretja e 𝑈𝑂22+
prodhohet 𝑈𝑂2 që është i patretshëm dhe precipiton si uranit (Landais 1996). Efikasiteti i
këtyre proceseve varet nga kimia e lëndëve organike dhe nga temperatura e reaksionit, duke
prodhuar uranium të përqëndruar me disa rende.
Qymyret në përgjithësi përmbajnë sasi të mëdha të radiobërthamave me një interval të
përqëndrimit të aktivitetit prej 30-100 Bq/kg, 10-600 Bq/kg, 10-200 Bq/kg respektivisht
91

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 3: Përshkrimi i proceseve industriale që përfshijnë prodhimin e NORM
dhe kampionimi

për, 40K, 238U and 232Th (Xhixha et.al., 2013). Proceset gjeologjike me kalimin e kohës
rrisin cilësinë e qymyrit duke transformuar lëndët organike nga torfë në grafit. Në qymyret
me cilësi të ulët, ekuilibri shekullor i 238U dhe 232Th me produktet të tyre nuk është i
pritshëm. Disa tipe qymyresh përmbajnë sasi të madhe të 226Ra, i cili për linjitet nuk është
domosdoshmërisht në ekuilibër (Papastefanou 2010).
Proceset e paqëndrueshmërisë (volatile) dhe kondesimit të grimcave, gjatë djegies së
qymyrit prishin ekuilibrin shekullor dhe rrisin përqëndrimet e radiobërthamave me
zvogëlimin e dimensioneve të grimcave: maksimumi i pasurimit është matur tek grimcat
me dimensione 1μm. 210Pb dhe 210Po shfaqin rritjen më të madhe me një faktor prej 5 herë,
ndërsa për izotopet e uranit ky faktor është maksimumi me dy herë, dhe për 226Ra me një
faktor 1.5. Në disa kampione të hirit fluturues, 210Pb dhe 226Ra përqëndrimi i radioaktivitetit
kalon disa mijëra Bq/kg (Flues et.al., 2006).
Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), centralet elektrike që punojnë me
qymyr janë përfshirë në listën e proceseve industriale që potencialisht mund të çojnë në
gjenerimin e materialeve me përqëndrim të lartë të radioaktivitetit natyror të quajtura
“NORMs” (Naturally Occuring Radioactive Materials). Studimet e mëparshme të
radioaktivitetit natyror në TEC-et e Kosovës (Adrović et al., 1997) na japin një pasqyrë të
përqëndrimit në qymyr, FA dhe BA. Në këtë studim do të përcaktojmë përqëndrimin e
radioktivitetit të FA dhe BA të prodhuar në TEC-et Kosova A dhe Kosova-B me qëllim që
të kuptojmë mekanizmin e përqëndrimit. Për më tepër do të vlerësohet risku i ekspozimit
të punonjësve dhe popullatës në afërsi të TEC-eve. Gjithashtu, meqë FA dhe BA përdoren
si materiale shtesë në prodhimin e çimentos do të vlerësohet risku radiologjik për procesin
e riciklimit.
3.4.3 Kampionimi

Strategjia e përzgjedhjes së kampioneve u bazua në skemën e rrjedhjes së materialeve në
procesin industrial (Figura 3.17). Mostrat e ligjitit u kampionuan në afërsi të TEC-eve
Kosova-A dhe Kosova-B mbas procesit të bluarjes. Mostrat e linjitit, rreth 1 kg material
për çdo mostër, u futën në qese plastike të etiketuara paraprakisht me ID e kampionit – për
tu transportuar më tej në laborator. Gjithsej u kampionuar 8 mostra linjiti. Mostrat e FA
dhe BA u kampionuan direkt gjatë shkarkimit të oxhaqeve/filtrave të elektroprecipitatorëve
dhe gjatë pastrimit të bolierëve, respektivisht. Kampionimi u krye përgjatë një periudhe një
vjeçare ku u morën 9 mostra për secilin lloj. Mostrat e FA dhe BA, rreth 1 kg material për
çdo mostër, u futën si mësipër në qese plastike të etiketuara paraprakisht me ID e kampionit
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– për tu transportuar më tej në laborator. Materialet shtesë nuk u morën në konsideratë gjatë
studimit për shkak se përdoren në sasi shumë të vogël.

Figura 3.17 Skema e identifikimit dhe përzgjedhjes së kampioneve.
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Në këtë kapitull janë trajtuar proceset e përgatitjes së mostrave të cilat janë marrë në
konsideratë gjatë studimit dhe matja eksperimentale me anë të spektroskopisë gama me
rezolucion të lartë. Karakteristikat dhe veçoritë e sistemeve të spektroskopisë gama me
dedektor HPGe të përdorura gjatë pjesës eksperimentale janë përshkruar në detaj.

4.1 Përgatitja e materialeve
Vlerësimi radiologjik i mbetjeve industriale ka përfshirë studimin e katër sektorëve
industrial të cilët potencialisht mund të përfshijnë materiale NORM: (a) industria e
prodhimit të plehërave kimike; (b) industria e përpunimit të mineraleve metalike: ferronikel dhe plumb-zink; (c) industria e prodhimit të çimentos dhe (d) industria e prodhimit
të energjisë elektrike përmes centralet me djegie linjiti (Figura 4.1). Gjatë këtij studimit
janë analizuar 82 mostra, shpërndarja e të cilëve sipas sektorëve industriale është paraqitur
në Tabelën 4.1.
Tabela 4.1 Numri i mostrave të mbledhura sipas sektorëve industrial gjatë studimit.
Sektori industrial
Lloji i materialit
Nr. i
kampioneve
Industria e prodhimit të
fosfogips
8
plehërave kimike (8 kampione)
Industria e përpunimit të
mineral (Pb-Zn)
2
mineraleve metalike: ferro-nikel koncentrat (Pb dhe Zn)
4
dhe plumb-zink (21 kampione)
mbetje (sterile)
4
mineral (Fe-Ni)
3
skorje (furra elektrike dhe
8
konvertitor)
Industria e prodhimit të çimentos
materialet e para (mergele, gur
30
(53 kampione)
gëlqeror, pirit, opalit, gips, hi)
klinker
8
çimento
15
Centralet me djegie linjiti për
linjit
8
prodhimin e energjisë elektrike*
fly/bottom ash
18
(26 kampione)
* Të dhënat e marra nga Hasani et al. (2014)
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Figura 4.1 Disa nga mostrat e marra gjatë këtij studimi.
Mostrat janë bluar dhe homogjenizuar në formë pluhuri me një madhësi të grimcave prej
më pak se 2 𝑚𝑚 (atje ku është e nevojshme). Për të hequr përmbajtjen e lagështisë, të
gjitha mostrat janë tharë në një furrë me temperaturë të kontrolluar (termostat) në 110°𝐶
për të paktën 24 orë (ose deri në një masë konstante) (Figura 4.2).

96

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 4: Përgatitja e Materialeve dhe Matjet Eksperimentale

Figura 4.2 Termostati i përdorur për procesin e tharjes së kampionëve.
Pas ftohjes në atmosferë pa lagështi (esikator), secila mostër transportohet për matje në enë
të posaçme dhe pastaj peshohen. Gjatë këtij studimi janë përdorur dy enë me gjeometri të
ndryshme sipas rastit të përdorimit të sistemit të spektrometrisë gama në Institutin e Fizikës
Bërthamore të Zbatuar (Universitetin e Tiranës) apo Departamentin e Fizikës dhe
Shkencave të Tokës (Universiteti i Ferrarës) – shiko Paragrafin 4.2. Konkretisht janë
përdorur enë cilindrike Polyvinyl chloride (PVC) me vëllim prej 180 cm3 dhe enë marineli
Polyphenylene Ether (PPE) me vëllim 500 cm3 (Figura 4.3). Kontejnerët e mbyllur
hermetikisht ruhen për të paktën 4 javë para se të maten me anë të spektroskopisë gama me
rezolucion të lartë (HPGe), për të lejuar që 226Ra dhe produktet e tij të zbërthimit
afatshkurtër të arrijnë ekuilibrin shekullor.
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Figura 4.3 Kampioni i përgatitur, gati për matje.
4.2 Spektroskopia gama
Kampionet e grumbulluar gjatë këtij studimi janë matur sipas rastit në Institutin e Fizikës
Bërthamore të Zbatuar, Universiteti i Tiranës (Shqipëri) dhe në Departamentin e Fizikës
dhe Shkencave të Tokës, Universiteti i Ferrarës (Itali).
4.2.1 Sistemi HPGe (UNIFE)
Sistemi HPGe (Figura 4.4) është i përbërë nga dy dedektorë HPGe koaksial të tipit-p
ORTEC®, me efiçencë relative 60% dhe 67%. FWHM e llogaritur për rrezatimin gama
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me energji 1332 𝑘𝑒𝑉 që çlirohet nga burimi radioaktiv i kobaltit (60Co) për secilin nga
dedektorët është 1.67 𝑘𝑒𝑉 dhe 1.84 𝑘𝑒𝑉. Dedektorët ftohen në temperatura kriogjenike
me anë të një sistemi elektro-mekanik, me qëllim për zvogëlimin e fluktuacioneve termike
të cilat shndërrohen në sinjale elektrike të padobishme.

1

2
4

4

3

5

Figura 4.4 Pamje nga sitemi HPGe në UNIFE (Xhixha et al., 2013). Pjesët përbërëse:
(1) Skermuesi kryesor prej plumbi. (2) Skermuesi prej bakri. (3) Skermuesi i pasëm i
dedektorit. (4) Dedektorët me gjysëmpërçues HPGe. 5) Transportues mekanik i mostrave.
Dedektorët janë vendosur horizontalisht përballë me njeri-tjetrin në largësinë 5 𝑐𝑚 brenda
një shtëpie plumbi të ndërtuar posaçërisht. Shtëpia e plumbit është një pjesë e rëndësishme
e sitemit e nevojshme për të dobësuar rrezatimin radioaktiv që vjen prej mjedisit rrethues i
cili njihet ndryshe si rrezatimi i fonit. Muret e shtëpisë së plumbit me dimensione 20 cm x
25 cm x 20 cm janë të përbëra nga plumb me trashësi 10 cm dhe në brendësi bakër me
trashësi 10 cm (Figura 4.4). Muri skermues i detektorit absorbon rrezatimin e fonit si dhe
redukton energjinë e rrezatimit-X të fluoreshencës së plumbit 𝑃𝑏 me energji 90 𝑘𝑒𝑉, i cili
më pas absorbohet prej materialit të bakrit 𝐶𝑢 që është materiali i shtresës kufizuese pranë
detektorit duke prodhuar rrezatim-X karakteristik të bakrit me energji 8.98 𝑘𝑒𝑉. Në
sistemin HPGe vëllimi i dhomës së detektimit është rreth 200 𝑐𝑚3 , pothuaj fiks sa vëllimi
i enës ku futet mostra me qëllim që të reduktojë vëllimin e ajrit të pranishëm.
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Për analizën e spektroskopisë së rrezeve gama, njohja e spektrit të fonit është e nevojshme
në mënyrë që të dedektohet çdo kontaminim i mundshëm dhe për të bërë korrigjimet e
nevojshme. Në Figura 4.5 tregohet spektri i fonit i përftuar për 141 orë matje kur në sistem
nuk kemi vendosur kampione. Spektri me ngjyrë të kuqe është përftuar në rastin kur sistemi
nuk është i skermuar dhe spektri me ngjyrë jeshile tregon fonin në rastin kur dedektori
është i mbrojtur nga sistemi i skermimit, dhe në këtë rast foni përfundimtar është zvogëluar
rreth dy herë më shumë në lidhje me rastin e parë.

Figura 4.5 Spektri i fonit të sistemit HPGe i matur për 141 orë, pa skermim me vijë të
ndërprera dhe me skermim me vijë të vazhduar, tregon zvogëlimin e ngjarjeve me rreth
dy herë.
4.2.1.1 Kalibrimi i efiçencës
Kalibrimi i efiçencës kërkon fillimisht kalibrimin energjitik të sistemit HPGe, pra
përcaktimin e funksionit të energjisë gama në varësi të numrit të kanaleve të analizatorit
MCA dhe vlerësohet duke matur pozicionin e fotopiqeve të rrezatimit gama energjia e të
cilave është e njohur. Kalibrimi energjitik është përcaktuar në intervalin e energjive 0-3000
keV, duke përfshirë energjitë e radiobërthamave natyrore nga 186.2 keV (226Ra) deri tek
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2614.5 keV (208Tl). Funksionet e kalibrimit energjik të përftuara janë polinome të rendit të
parë, respektivisht 𝐸 (𝑘𝑒𝑉) = 0.73 + 0.40 𝐶ℎ dhe 𝐸 (𝑘𝑒𝑉) = 0.63 + 0.40 𝐶ℎ.
Efiçenca e detektorit është përcaktuar duke përdorur tre materiale reference të çertifikuara
CRM (certified reference materials) nga IAEA, Agjencia Internacionale e Energjisë
Atomike, të koduara si RGU-1, RGTh-1 dhe RGK-1. CRM-të janë çertifikuar me një nivel
besushmërie 95% dhe përmban 238U (RGU-1) 4940 ± 30 Bq/kg, 232U (RGTh-1)
3250 ± 90 Bq/kg në ekuilibër shekullor dhe 40K (RGK-1) 14000 ± 400Bq/kg.
Çertifikatat janë paraqitur në Figurën 4.6.
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Figura 4.6 Çertifikatat e materialeve të referencës të përdorura për kalibrimin e efiçencës
së sistetemit HPGe (IAEA 1987).
CRM-të janë të bluara imët në matrica (240 mesh). CRM-të thahen në temperaturën 60℃
deri në arritjen e një mase konstante dhe futen në kontenier. Çdo CRM është i izoluar
hermetikisht dhe është lënë në qetësi për të paktën 4 javë në mënyrë që të arrihet ekuilibri
radioaktiv në zinxhirin e zbërthimit të 226Ra, që është një segment me rëndësi për tu matur
(Xhixha et al., 2016). Spektrat gama të matur me anë të sistemit HPGe për 24 orë janë
paraqitur në Figurën 4.7.
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Figura 4.7 Spektrat e RGK, RGTh dhe RGU të normalizuar për 1 ℎ.
Efiçenca e fotopikut, ε(Ei), është llogaritur nëpërmjet ekuacionit të mëposhtëm:
ε(Ei ) = 𝐴t
ku

N

1

L 𝐼𝛾 (𝐸𝑖 )𝑚

1

CSA CTCS

(Ek. 4.1)

ε është efiçenca e fotopikut;
Ei është energjia e rrezeve gama (keV);
A është aktiviteti i CRM;
𝑡𝐿 është koha live e matjes;
Iγ(Ei) është faktori korrigjues i probabilitetit të emetimit të energjisë gama për
“branching ratio”;
m është masa e kampionit CRM;
CSA është faktori korrigjues i densitetit dhe ndryshimit të përbërjes kimike;
CTCS është faktori korrigjues i mbledhjes së rastësishme.

Efiçenca absolute për energji që variojnë nga 160 keV deri në 2650 keV u përcaktua duke
përdorur një funksion me gjashtë parametra të përshkruar nga (Tsoulfanidis and
Landsberger 2015; Knoll 1999) (Figura 4.8):
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𝐸 𝑎1

𝜀(𝐸𝑖 ) = (𝑎0 𝐸 )
0

𝐸

𝐸

0

0

+ 𝑎2 𝑒𝑥𝑝 (−𝑎3 𝐸 ) + 𝑎4 𝑒𝑥𝑝 (−𝑎5 𝐸 )

(Ek. 4.2)

ku vlerat e parametrave janë: a0 = 0.04, a1 = -0.54, a2 = -1.26, a3 = 0.14, a4 = -1.26, a5 =
0.14. Funksioni është interpoluar me një χ2 = 0.9, ku variacionet në lidhje me kurbën janë
kryesisht më vogëla se 5% (Figura 4.8).

Figura 4.8 Efiçenca e fotopikut e llogaritur për energjitë karakteristike të
radiobërthamave të pranishme në CRM. Varianca në përqindje e efiçencës së matur nga
efiçenca e interpoluar.
4.2.2 Sistemi HPGe (IFBZ)
Sistemi HPGe (Figura 4.9) është i përbërë nga një dedektor HPGe koaksial të tipit-p
CANBERRA®, me efiçencë relative 55% dhe një raport Peak/Compton prej 66:1. Sikurse
raportohet nga kompania prodhuese, detektori ka një rezolucion prej 1.1 keV për energjinë
122.1 keV (57Co) dhe 2.0 keV për energjinë 1332.5 keV (60Co). Dedektorët ftohen në
temperatura kriogjenike me anë të azotit të lëngshëm (LN2) në djuar të posaçëm, me qëllim
minimizimin në këtë mënyrë të efektit të zhurmave termike dhe përmirësimit të raportit
zhurmë/sinjal.
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Figura 4.9 Pamje nga sitemi HPGe në IFBZ.
Detektori HPGe është i vendosur në qendër të një shtëpie plumbi “Canberra Model 747”
me një trashësi prej 10 cm, e cila mundëson reduktimin e rrezatimit të fonit si rezultat i
rrezatimit kozmik dhe atij të emetuar nga ambjenti rrethues. Në pjesën e brendshme plumbi
është i veshur me dy shtresa të holla cilindrike prej kallaji dhe bakri me trashësi respektive
1 dhe 1.6 mm, të cilat shërbejnë për zvogëlimin e energjive karakteristike X.
4.2.2.1 Kalibrimi i efiçencës
Për të optimizuar formën e sinjalit, përpara fillimit të punës bëhet rregullimi i një sërë
parametrash të sistemit si “pole zero”, “coarse gain”, “fine gain” si edhe kalibrimi
energjetik i analizatorit shumë kanalesh për zonën energjetike 50 ÷ 2000 keV. Funksioni i
kalibrimit energjik të përftuar është polinom i rendit të parë.
Përcaktimi eksperimental i kurbës së efiçencës është realizuar me anë të një burimi
radioaktiv standard miks (Amersham Multi-Radionuclide Certified Source (QCYK8163))
50 ml of 4M HCl dhe 0.225 mg/ml 241Am, 109Cd, 139Ce, 57Co, 60Co, 137Cs, 113Sn, 85Sr, 88Y,
203
Hg, 54Mn dhe 65Zn (Tabela 4.2). Burimi radioaktiv standard është përgatitur në mënyrë
homogjene në gjeometrinë e një ene Marinelli Model 0540G me densitet 1 g/cm3 dhe
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vëllim 500 ml. Efiçenca e fotopikut u llogarit për energjitë në intervalin duke filluar nga
59.5 keV (241Am) deri në 1836.1 keV (88Y). Koha e matjes e burimit radioaktiv standard u
zgjodh në mënyrë që sipërfaqja e piqeve të jetë më të madhe se 20 000 numërime duke
përmirësuar ndjeshëm statistikën e numërimit me një gabim <1%.
Tabela 4.2 Karakteristikat e burimit radioaktiv standard.
Izotopi
Am-241
Cd-109
Co-57

Perioda e
gjysëmzbërth.
432.17 y
462.6 d
271.79 d

Ce-139
Hg-203
Sn-113
Sr-85
Cs-137
Co-60

137.64 d
46.595 d
115.09 d
64.849 d
30.17 y
5.272 y

Y-88

106.63 d

Rrezatimi gama
(MeV)
0.060
0.088
0.122
0.137
0.166
0.279
0.392
0.514
0.662
1.173
1.333
0.898
1.836

Fotonet/
Zbërthim
0.360
0.0363
0.856
0.107
0.799
0.815
0.649
0.984
0.851
0.999
0.999
0.940
0.994
Totali

Aktiviteti %

(µG)

3.0
42.0
1.6

0.030
0.420
0.016

Aktiviteti
në1µCi, kBq
1.11
15.5
0.592

2.0
6.0
7.6
9.6
7.0
8.2

0.020
0.060
0.076
0.096
0.070
0.082

0.740
2.22
2.81
3.55
2.59
3.03

16.0

0.160

5.92

103.0

1.03

38.1

Fotone/s
për µG
400
564
507
63
591
1809
1825
3495
2204
3031
3031
5565
5884

GenieTM 2000 Gamma Acquisiton and Analysis Software (GenieTM 2000) u përdor për të
mundësuar marrjen e spektrit përkatës dhe për llogaritjen e efiçencës së pikut për energji
të ndryshme bazuar në formulën e mëposhtme

𝜀(𝐸𝑖 ) =

𝑁 𝑁
( 𝑠− 𝐵)
𝑡𝑠

𝑡𝐵

1

𝐴×𝐼𝛾 (𝐸𝑖 )×𝑚 𝐶

(Ek. 4.3)

ku:
Ns është sipërfaqja neto e pikut për energjinë Ei;
NB është sipërfaqja neto e pikut për energjinë Ei prezente në fonin përkatës;
𝐼𝛾 (𝐸𝑖 ) është intensiteti i emetimit;
A është aktiviteti për izotopin që emeton fotonin gama me energji Ei;
ts është koha e matjes së burimit radioaktiv standard;
tB është koha e matjes së fonit;
m është masa në gram e standardit radioaktiv; dhe
C është faktor korrigjues si rezultat i zbërthimit radioaktiv në kaskadë.
Llogaritja e faktorëve korrigjues si rezultat i prezencës së efektit shumë është realizuar
bazuar në CANBERRA’s patented Cascade Summing Correction Algorithms (GenieTM
2000) dhe duke marrë në konsideratë gjeometrinë e burimit standard të përdorur për
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kalibrim, përbërjen kimike të tij si edhe kurbën e efiçencës për raportin "Efiçenca e
Pikut"/"Efiçenca Totale". Varësia e efiçencës së pikut nga densiteti i standardit radioaktiv
për densitete që variojnë nga 0.6 gr/cm3 – 1.5 gr/cm3 është simuluar me metoda numerike
Monte-Carlo. Kurba e kalibrimit të efiçencës për dedektorin kokasial HPGe dhe standardin
radioaktiv në enë Marinelli Model 0450G, në shkallë logaritmike është paraqitur grafikisht
në Figurën 4.10.

Figura 4.10 Kurba e kalibrimit të efiçencës për detektorin HPGe.
Efiçenca absolute për energji deri në 165.86 keV (139Ce) u përcaktua duke përdorur një
funksion polinom të rendit të tretë (Ek. 4.4):
ln(𝜀) = 𝑎0 + 𝑎1 ln(𝐸) + 𝑎2 ln(𝐸)2 + 𝑎3 ln(𝐸)3

(Ek. 4.4)

ku vlerat e parametrave janë: 𝑎0 = 1.67 × 102 , 𝑎1 = 9.54 × 101 , 𝑎2 = 1.85 × 101 , 𝑎3 =
1.19. Për fotone me energji që variojnë nga 165.85 keV në 1836.1 keV (88Y), të dhënat
eksperimentale u interpoluan me një funksion polinom të rendit të pestë (Ek. 4.5):
ln(𝜀) = 𝑏0 + 𝑏1 ln(𝐸) + 𝑏2 ln(𝐸)2 + 𝑏3 ln(𝐸)3 + 𝑏4 ln(𝐸)4 + 𝑏5 ln(𝐸)5
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ku vlerat e parametrave janë: 𝑏0 = −4.19 × 102 , 𝑏1 = 3.12 × 102 , 𝑏2 = −9.22 × 101 ,
𝑏3 = 1.35 × 101 , 𝑏4 = −9.73 × 10−1, 𝑏5 = 2.77 × 10−2. Variacionet në lidhje me
kurbën janë kryesisht më vogël se 7% (Figura 4.10) (Gjeçi et al., 2013).
4.3 Matjet eksperimentale
Kampionet u matën nga 1 orë deri në 24 orë, sipas rastit. Në Figurën 4.11 është treguar
shembulli i një spektri gama. Në spektër janë evidentuar si shembull disa nga energjitë
karakteristike të radiobërthamave, aktiviteti i të cilave do të përcaktohet.

Figura 4.11 Spektri gama i matur për një kampion (me ngjyrë të kuqe) dhe spektri i fonit
(me ngjyrë të zezë).
Nga Ek. 4.1 nxjerrim ekuacionin për përcaktimin e aktivitetit të radiobërthamave:
𝐵𝑞

𝑁
1
∙𝐶
(𝐸
)∙𝑚
𝑆𝐴
𝑖 𝛾 𝑖

𝐴 (𝐾𝑔) = 𝜀(𝐸 )∙𝐼

∙𝐶

1

𝑇𝐶𝑆

ku:
𝐴 është përqendrimi i aktivitetit të kampionit;
𝑁 është numri i korrigjuar për fonin;
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𝜀𝐶𝑀𝑅 (𝐸𝑖 ) është efiçensa absolute e fotopikut;
𝐼𝛾 (𝐸𝑖 ) është faktori korrigjues i propabilitetit të emetimit të energjisë
gama;
𝑚𝑠 është masa e kampionit;
𝐶𝑆𝐴 është faktori korrigjues për densitetin e masës dhe ndryshimin e përbërjes
atomike;
𝐶𝑇𝐶𝑆 është faktori korrigjues për mbledhjen në koinçidencë.
Radiobërthamat që do analizohen në këtë studim janë 226Ra, 228Ra, 228Th dhe 40K.
Përqendrimi i aktivitetit të 226Ra u përcaktua duke analizuar dy emetimet gama të bijve të
radonit që janë përkatësisht, 214Pb, për energjinë 352 𝑘𝑒𝑉 dhe 214Bi për energjinë 609 𝑘𝑒𝑉
dhe duke llogaritur mesataren. 228Ra u përcaktua duke analizuar radiobërthamën e bijë të
drejtpërdrejtë 228Ac, që emeton rrezatimin gama me energji 338 𝑘𝑒𝑉 dhe 911 𝑘𝑒𝑉.
Përqëndrimi i aktivitetit të 228Th u përcaktua duke analizuar emetimet e radiobërthamave
bijë që janë 212Pb me energji 239 𝑘𝑒𝑉 dhe 208Tl me energji 583 𝑘𝑒𝑉. Përqëndrimi i
aktivitetit të 40K u përcaktua prej emetimit gama përkatës 1460 𝑘𝑒𝑉.
Pasiguria standarde e kombinuar, uc(A), e përqëndrimit të aktivitetit është llogaritur nga
pasiguritë relative të komponentëve të tij xi sipas JCGM (2008) si:
𝜕𝐴 𝑢(𝑥𝑖 ) 2
)
𝑖 𝑥𝑖

𝑢𝑐 (𝐴) = 𝐴√∑𝑛𝑖=𝑖 (𝜕𝑥

(Ek. 4.7)

Ekuacioni për përhapje e pasigurisë (Ek. 4.7) supozon se parametrat xi janë të pavarur. Një
mënyrë për të thjeshtuar llogaritjen e derivateve të pjesshme në llogaritjen e pasigurive të
kombinuara është përdorimi i metodës së paraqitur nga Kragten (1994), e cila bazohet në
një llogaritje numerike të derivateve të pjesshme (Figura 4.12). Pasiguritë e komponentëve
vlerësohen sipas llojit A ose B. Vlerësimi i tipit A bazohet në një vlerësim statistikor të të
dhënave të matjes, si në rastin e pasigurisë së numërimit që normalisht vlerësohet sipas
statistikave Puasoniane. Vlerësimi i tipit B kryhet me çdo metodë tjetër, p.sh. në rastin e të
dhënave nga çertifikatat e materialeve referuese ose të dhënave fizike nga databazat.
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Figura 4.12 Shembull nga tabela e realizuar sipas metodës Kragten për llogaritjen e
pasigurisë standarde të kombinuar.
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Në këtë kapitull janë diskutuar rezultatet e marra të përqëndrimit të radioaktivitetit të
K, 226Ra dhe 232Th, për të bërë identifikimin e sektorëve industrial të cilët mund të çojnë
në përqëndrimin e NORM, si dhe është vlerësuar doza efektive e ekspozimit ndaj këtyre
materialeve si dhe ripërdorimi i tyre si materiale ndërtimit.

40

5.1 Industria e prodhimit të plehërave kimike
5.1.1 Përqëndrimet e aktivitetit
Në Tabelën 5.1, janë paraqitur përqendrimet e aktivitetit të 226Ra, 228Ra, 228Th dhe 40K (dhe
devijimi standard 1σ) në fosfogips së bashku me intervalin e vlerave dhe mesataren. Siç
pritet, përqendrimi i aktivitetit të 226Ra është relativisht i lartë me vlerat që variojnë nga
310 në 530 Bq kg-1, siç vërehet edhe në spektrin gama (Figura 5.1). Përqendrimi mesatar
i 226Ra (385 ± 100 Bq kg-1) është konstatuar të jetë i krahasueshëm me studime të tjera
brenda pasigurisë së raportuar: në Hasani (2013) përqendrimi i aktivitetit të 226Ra u gjet të
ndryshonte nga 230-250 Bq kg-1, ndërsa një raport nga konsorciumi WISUTEC në kuadër
të projektit të Ndihmës Europiane, tregojnë përqëndrime të 650 ± 60 Bq kg-1 për 226Ra në
fosfogips. Variacionet shumë të mëdha të përqendrimeve të aktivitetit të 226Ra në mostrat
e fosfogipsit konfirmohen edhe nga ky studim që tregon domosdoshmërinë për një studim
më të detajuar për karakterizimin radiologjik. Duke marrë parasysh vendndodhjen e
deponisë, aerosolet dhe ndotja e ujërave nëntokësore janë çështjet kryesore shëndetësore
dhe mjedisore që duhet të zgjidhen. Këto vlera janë mesatarisht krahasuar me studime të
tjera, ku përqendrimi i aktivitetit prej 226Ra duke filluar nga 24 Bq kg-1 deri në 1420 Bq kg1
(Xhixha et al., 2013).
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Figura 5.1 Shembull i spektrit gama të mostrës së fosfogipsit të matur me sistemin HPGe.
Përqendrimet e aktivitetit të 228Ra dhe 228Th variojnë nga <5 deri në 15 Bq kg-1 të dyja,
duke treguar një përqendrim të ulët aktiviteti në mineralin fosfat. Për më tepër, përqendrimi
i aktivitetit të 40K është gjetur të ndryshojë nga <5 në 35 Bq kg-1.
Tabela 5.1 Përqendrimet e aktivitetit (dhe devijimi standard 1σ), intervali i vlerave dhe
vlerat mesatare të 226Ra, 228Ra, 228Th dhe 40K në mostrat e fosfogipsit.
226Ra
232Th
40K
ID mostrës
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
PG1
500 ± 45
10 ± 3
35 ± 9
PG2
310 ± 30
15 ± 3
25 ± 7
PG3
480 ± 45
10 ± 3
<10
PG4
320 ± 30
10 ± 3
<10
PG5
310 ± 25
10 ± 3
<10
PG6
530 ± 50
15 ± 3
20 ± 9
PG7
320 ± 30
<5
<5
PG8
310 ± 30
<5
15 ± 7
Intervali
(310 - 530)
(<5 - 15)
(<5 – 35)
Mesatarja
385 ± 100
10 ± 4
16 ± 10
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Në këtë studim, matjet për rrezatimin gama u bënë gjithashtu në terren duke përdorur një
dedektor me shintilator direkt në sipërfaqen e deponisë (Figura 5.2). Pajisja portative e
përdorur, e montuar në një mbështjellë mbrojtëse ndaj goditjeve për të parandaluar
dëmtimin nga mjediset e jashtme, përbëhet nga një spektrometër gama shintillilues NaI(Tl).
Dedektori NaI(Tl) ka formë kubike (10.2 cm x 10.2 cm x 10.2 cm) dhe rezolucion energjitik
prej 7.3% në 662 keV (137Cs) dhe 5.2% në 1172 dhe 1332 keV (60Co). Kristali është i lidhur
optikisht me një tub fotoshumëzues (PMT) me elektronikë të integruar; e përbërë nga një
gjenerator tensioni të lartë, preamplifikues dhe analizues dixhital shumë-kanalësh (MCA
multi channel analyzer). Sistemi kontrollohet duke përdorur një kompjuter të pajisur me
një antenë GPS (54 kanale dhe saktësi 10 metra).

Figura 5.2 Konfigurimi i sistemit për matje në terren duke përdorur dedektorin NaI(Tl).
Instrumenti është kalibruar me kujdes sipas metodës së përshkruar në Caciolli et al. (2012).
Vendi ka gjeometri të sheshtë, larg ndërtimeve të bëra dhe pothuajse pa bimësi gjë që
minimizon çdo interferencë të jashtme që mund të ndikojë pasaktësinë e matjes. Figura
5.3 tregon një spektër tipik të matur në terren dhe spektrin standard të përdorur për
rindërtimin në analizën FSA-NNLS. Duke përdorur FSA-NNLS, çdo spektër i matur
rindërtohet nga një kombinim linear i spektrit standard për 238U, 232Th, 40K, 137Cs dhe fonit.

115

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 5: Rezultatet dhe Diskutimet

Figura 5.3 Spektri gama i matur duke përdorur dedektorin me shintilim NaI(Tl) dhe
spektrat standard të përdorur për analizën FSA-NNLS.
Në përgjithësi, përqendrimet e aktivitetit të 238U dhe 232Th llogariten duke supozuar
ekuilibrin shekullor në seritë e zbërthimit. Megjithatë, duke ditur historinë e vendit, në
rastin e fosfogipsit, 238U dhe 232Th ka të ngjarë të jenë në disekuilibri të fortë shekullor. Si
rrjedhim, rezultatet e marra nga matjet në vend tregojnë që 226Ra dhe 228Ra/228Th janë
kontribuesit kryesorë të spektrit përkatës standard në intervalin energjetik me interes.
Në Tabelën 5.2 janë paraqitur përqendrimet e aktivitetit të 226Ra, 228Ra/228Th dhe 40K (me
pasiguri k = 1) të matura në terren. Përqendrimi i aktivitetit të 226Ra gjendet në intervalin
prej 364 deri në 406 Bq kg-1. Përqendrimi mesatar i 226Ra (382 ± 59 Bq kg-1) është
konstatuar të jetë i krahasueshëm brenda pasigurisë në rezultatet e raportuara nga matja me
HPGe në vlerat 385 ± 100 Bq kg-1 (Tabela 5.1). Siç pritet, në dallim nga spektrometria
HPGe në laborator, spektroskopia gama në terren siguron një matje të drejtpërdrejtë të
përmbajtjes së radioaktivitetit në një pjesë të madhe të mostrës gjë që rezulton me
variacione të vogla. Variacionet më të ulëta të përqendrimeve të aktivitetit të 226Ra në
fosfogips tregojnë avantazhin e këtij studimi, si një mjet shqyrtimi për tju paraprirë
studimeve më të hollësishme për karakterizimin radiologjik. Përqendrimet mesatare të
aktivitetit të 228Ra/228Th të matura në vend ishin 6 ± 2 Bq kg-1, në krahasim me ato të matura
në laborator, 7 ± 4 Bq kg-1 (228Ra) dhe 10 ± 4 Bq kg-1 (228Th). Për më tepër, përqendrimi
mesatar i aktivitetit i 40K i matur në vend është 117 ± 38 Bq kg-1. Kjo vlerë ndryshon nga
rezultatet e arritura në laborator që tregojnë një përqendrim mesatar të aktivitetit prej 16 ±
10 Bq kg-1. Ky ndryshim mund t'i atribuohet kryesisht ndotjeve sipërfaqësore me tokën
përreth.
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Tabela 5.2 Përqendrimet e aktivitetit (me devijim standard 1σ), intervalet dhe vlerat
mesatare të 226Ra, 228Ra, 228Th dhe 40K në mostrat e fosfogipsit.
226Ra
232Th
40K
ID mostrës
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
PG3
406 ± 63
5±1
119 ± 16
PG2
364 ± 54
6±2
149 ± 21
PG4
375 ± 55
7±2
84 ± 20
Intervali
(365 – 406)
(5 – 7)
(84 – 149)
Mesatarja
381 ± 59
6±2
117 ± 38
5.1.2 Përcaktimi i dozës efektive
Nga raporti i publikuar nga Konsorciumi WISUTEC në kuadër të projektit të Ndihmës
Europiane, shkalla e dozës së zonës së ambientit të matur mbi lokacionin e deponimit të
fosfogipsit tregon vlerat mesatare prej 226 nSv h-1. Rezultate të krahasueshme janë
raportuar nga Hasani (2013), ku shkalla e dozës së zonës së mjedisit është gjetur të jetë
295 nSv h-1. Niveli i dozës së sfondit natyror raportohet të jetë 60 nSv h-1 në të dy studimet.
Sipas UNSCEAR (2000) shkalla e dozës ambientale në ajër nga rrezatimi i jashtëm gama
në një metër lartësi mbi vendndodhjen e deponisë, për shkak të pranisë së 226Ra në
fosfogips, mund të llogaritet sipas
𝐸 (𝑛𝑆𝑣 ℎ−1 ) = 0.462 × 𝐴𝑅𝑎226 × 0.7

(Ek. 5.1)

ku ARa226 është përqendrimi i aktivitetit të 226Ra (Bq kg-1), koeficienti 0.462 është
koefiçenti i konvertimit të shkallës së dozës së absorbuar (nGy h-1 për Bq kg-1) dhe 0.7
(nGy nSv-1) është faktori i konvertimit në dozën efektive të marrë nga një i rritur.
Kontributi nga radiobërthamat e tjera është i papërfillshëm. Rezultatet japin një shkallë
doze ambientale prej 130 nSv h-1, e cila është e krahasueshme me të dhënat bibliografike
duke marrë parasysh shkallën e dozës së fonit natyror. Këto rezultate konfirmojnë se
shkalla e dozës së ambientit për shkak të përqendrimit të radiobërthamave në fosfogips
janë më të larta se foni natyror. Sipas standardit themelor evropian të sigurisë (Council
Directive 2013/59/EURATOM 2014) kërkohet që shkalla vjetore e dozës për shkak të
proceseve industriale të mos kalojë vlerën e referencës prej 1 mSv y-1. Prandaj duhet të
ndërmerren veprime në mënyrë që të kufizohet qasja në vendin e deponisë, me qëllim
parandalimin e tejkalimit të shkallës mesatare të dozës efektive për popullsinë; edhe pse
kjo arrihet vetëm në raste ekstreme të ekspozimit për një vit të plotë. Për më tepër, meqë
117

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 5: Rezultatet dhe Diskutimet

zona e madhe e zënë nga deponia dhe potenciali i lartë i lidhur me lëshimin e gazit radon,
kjo mund të çojë në problematika radiologjike që duhet të zgjidhen.
5.1.3 Riciklimi i fosfogipsit
Për sa i përket ripërdorimit të mundshëm të këtij materiali, është studiuar çështja
radiologjike në rastin e riciklimit si material ndërtimi. Rreziqet radiologjike për shkak të
materialeve të ndërtimit, mund të kontrollohen në mënyrë konservative duke kontrolluar
nëse indeksi i përqendrimit të aktivitetit (I) mbetet nën vlerën njësi, sipas ekuacionit
𝐼=

𝐴𝑅𝑎−226
300

+

𝐴𝑇ℎ−232
200

+

𝐴𝐾−40
3000

(Ek. 5.2)

ku ARa-226, ATh-232 dhe AK-40 janë përqendrimet e matura të aktivitetit në Bq kg-1 për radium,
torium dhe kaliumin, respektivisht. Indeksi i përqendrimit të aktivitetit zbatohet për
materialet e ndërtimit dhe në rastin e materialeve përbërës siç është çimento; duhet të
zbatohet një faktor i përshtatshëm përzierës. Siç mund ta shohim 𝐼 = 1.3 është më e madhe
se një njësi, prandaj ky material nuk është i përshtatshëm për ripërdorimin e drejtpërdrejtë
si material ndërtimi. Një ripërdorim i kontrolluar i një materiali të tillë, është i nevojshëm
në rastin e materialit të përbërë me vëmendjen që të plotësohen kriteret e mësipërme
(Reijnders 2007). Megjithatë, materialet e ndërtimit "të posaçme" janë të nevojshme për
të vlerësuar vetitë fizike dhe kimike të këtyre materialeve.
Për sa i përket ripërdorimit të fosfogipsit për përmirësimin dhe rehabilitimin e tokës në
bujqësi, është praktikë e zakonshme të konsiderohet si përqendrim i përshtatshëm i
aktivitetit më i ulët se 370 Bq kg-1 (Sahu et al., 2014). Në studimin tonë, përqendrimet
mesatare të aktivitetit të 226Ra janë pak më të larta se kjo vlerë reference, të cilat tregojnë
se është e nevojshme të kontrollohet vazhdimisht para çdo përdorimi për qëllime
bujqësore. Rastet e studimit për ripërdorimin e fosfogipsit për rehabilitimin e tokës, kur
përqendrimet e aktivitetit të 226Ra janë të krahasueshme ose më të larta se vlerat e
raportuara kanë rezultuar në një përqendrim në rritje në tokat bujqësore. Prandaj, në rastin
e ripërdorimit të fosfogipsit në bujqësi, raportet e faktorëve të transferimit të
radiobërthamave në tokë, bimë dhe njerëz duhet të vlerësohen për një ripërdorim të sigurt
të këtij materiali (Papastefanou et al., 2006).
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5.2 Industria e përpunimit të mineraleve metalike: ferro-nikel dhe plumb-zink
5.2.1 Përqëndrimet e aktivitetit
Industria e plumb-zinkut
Përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th (me devijimin standard 1σ) janë
përmbledhur në Tabelën 5.3. Përqendrimi mesatar i aktivitetit të 40K në mineralin
(xeherorin) e Pb-Zn është 123 ± 9 Bq kg-1, që tregon një varfërim të qartë në koncentratet
e Pb dhe Zn, respektivisht 13 ± 1 Bq kg-1 dhe 15 ± 2 Bq kg-1 (Figura 5.4). Kjo tregon se
kaliumi është i pranishëm në përmbajtje më të vogël tek mineralet e Pb-Zn përbërëse të
xeherorit. Si pasojë e zvogëlimit në masë mbetjet shfaqin një përqendrim më të lartë të 40K,
nga 202 ± 12 Bq kg-1 në 343 ± 22 Bq kg-1, respektivisht në Artanë dhe Kishnicë.
Përqëndrimi mesatar i aktivitetit të 226Ra dhe 232Th (228Ra dhe 228Th) në mineralin
(xeherorin) e Pb-Zn është 9 ± 1 Bq kg-1 dhe 6 ± 1 Bq kg-1. Përqëndrimet mesatare të
aktivitetit të 226Ra në koncentratet e Pb dhe Zn janë respektivisht 8 ± 1 Bq kg-1 dhe 5 ± 1
Bq kg-1, ndërsa përqendrimet mesatare të aktivitetit të 232Th janë respektivisht 7 ± 1 Bq kg1
dhe 4 ± 1 Bq kg-1. Këto vlera tregojnë për 226Ra dhe 232Th një përqendrim aktiviteti të
krahasueshëm në koncentratin Pb dhe një varfërim të lehtë në koncentratin e Zn (Figura
5.5 dhe 5.6). Kjo mund të jetë ose për shkak të afinitetit të 226Ra dhe 232Th me Pb ose për
shkak të ndarjes në procesin ciklik të flotacionit. Mbetjet shfaqin një përqendrim më të
lartë të 226Ra dhe 232Th respektivisht, 18 ± 1 Bq kg-1 dhe 10 ± 5 Bq kg-1 (Figura 5.7).
Tabela 5.3 Përqëndrimi i aktivitetit të radiobërthamave natyrore
në Bq kg-1 dhe gabimi (k = 1) përkatës i matjes.
40K

40

K,

226

Ra,

ID mostrës

±σ
(Bq kg-1)

226Ra

±σ
(Bq kg-1)

232Th

Xeheror A
Xeheror B
Koncentrat Pb A
Koncentrat Pb B
Koncentrat Zn A
Koncentrat Zn B
Steril Artanë A
Steril Artanë B
Steril Kishnicë A
Steril Kishnicë B

127 ± 8
118 ± 7
11 ± 1
14 ± 1
14 ± 2
15 ± 2
203 ± 12
200 ± 11
358 ± 20
327 ± 18

8.5 ± 1.1
9.4 ± 1.1
7.8 ± 0.9
8.3 ± 0.9
5.4 ± 0.8
5.4 ± 0.7
18.1 ± 1.9
18.3 ± 1.9
17.0 ± 1.8
16.5 ± 1.8

6.9 ± 0.7
5.8 ± 0.6
6.5 ± 0.6
6.4 ± 0.6
3.3 ± 0.5
4.2 ± 0.5
4.3 ± 0.7
6.6 ± 0.8
16.1 ± 1.2
14.4 ± 1.1
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Figura 5.4 Përqëndrimi i aktivitetit të 40K në lëndën e parë (xeheror), gjysëmprodukt
(koncentrat plumbi dhe zinku) dhe mbetje industriale (steril).

Figura 5.5 Përqëndrimi i aktivitetit të 238U në lëndën e parë (xeheror), gjysëmprodukt
(koncentrat plumbi dhe zinku) dhe mbetje industriale (steril).
120

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 5: Rezultatet dhe Diskutimet

Figura 5.6 Përqëndrimi i aktivitetit të 232Th në lëndën e parë (xeheror), gjysëmprodukt
(koncentrat plumbi dhe zinku) dhe mbetje industriale (steril).
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Figura 5.7 Shembull i spektrit gama të mostrës së xeherorit krahasuar me mbetjen
(sterilin), të matura me sistemin HPGe.
Disa studime mbi përqendrimin e aktivitetit të radiobërthamave natyrore në industrinë e
Pb-Zn tregojnë përqendrimet maksimale të aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 228Ra në mineral
respektivisht 65 Bq kg-1, 21 Bq kg-1 dhe 17 Bq kg-1 dhe në mbetjet 194 Bq kg-1, 40 Bq kg1
dhe 17 Bq kg-1 (Skowronek dhe Dulewski 2001). Këto rezultate tregojnë një tendencë
të përgjithshme të rritjes së radioaktivitetit në mbetje, megjithatë përqendrimet e aktivitetit
janë relativisht të ulëta.
Industria e ferro-nikelit
Përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th (me devijimin standard 1σ) janë
përmbledhur në Tabelën 5.4. Përqendrimi mesatar i aktivitetit të 40K në xeherorin e Fe-Ni
është 4 ± 2 Bq kg-1, që tregon një rritje të qartë në skorjet e marra nga furra elektrike dhe
konvertitori, respektivisht 19 ± 4 Bq kg-1 dhe 12 ± 3 Bq kg-1 (Figura 5.8). Përqendrimi
mesatar i aktivitetit të 226Ra dhe 232Th (228Ra dhe 228Th) në mineralin e Fe-Ni është gjetur
të jetë respektivisht 8 ± 1 Bq kg-1 dhe 2 ± 1 Bq kg-1. Mbetjet e konvertitorit kanë një
përqendrim të 226Ra lehtësisht më të lartë të aktivitetit të lidhje me mbetjet e furrës elektrike
respektivisht me 8 ± 2 Bq kg-1 dhe 7 ± 1 Bq kg-1 (Figura 5.9). Sidoqoftë, përqendrimi i
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aktivitetit të 226Ra në mbetjet e skorjeve është i krahasueshëm me përqendrimin e aktivitetit
të mineraleve. Ndërsa, përqendrimi i aktivitetit të 232Th është përgjithësisht më i lartë në
skorjeve, respektivisht 5 ± 1 Bq kg-1 për mbetjet e furrës elektrike dhe të konvertitorit
(Figura 5.10). Kjo evidencë mund të jetë e lidhur me vetitë refraktare të toriumit.
Tabela 5.4 Përqëndrimi i aktivitetit të radiobërthamave natyrore
në Bq kg-1 dhe gabimi (k = 1) përkatës i matjes.
ID mostrës
Xeheror (Fe-Ni) A
Xeheror (Fe-Ni) B
Xeheror (Fe-Ni) C
Skorje (furra elektrike) A
Skorje (furra elektrike) B
Skorje (furra elektrike) C
Skorje (furra elektrike) D
Skorje (furra elektrike) E
Skorje (konvertitor) A
Skorje (konvertitor) B
Skorje (konvertitor) C

40K

±σ
(Bq kg-1)
6±4
<3
<3
20 ± 4
19 ± 4
17 ± 4
17 ± 4
23 ± 4
10 ± 3
14 ± 3
12 ± 3
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40

K,

226

Ra,

226Ra

±σ
(Bq kg-1)

232Th

±σ
(Bq kg-1)

7.6 ± 1.6
8.8 ± 1.7
7.6 ± 1.5
5.6 ± 1.3
6.6 ± 1.4
8.0 ± 1.3
10.5 ± 1.5
7.6 ± 1.3
6.0 ± 1.1
6.9 ± 1.1
6.8 ± 1.2

4.2 ± 1.3
<1
<1
5.1 ± 1.2
5.9 ± 1.2
4.3 ± 1.1
3.8 ± 1.2
6.9 ± 1.2
4.6 ± 0.9
4.2 ± 0.8
4.8 ± 0.9

228

Ra,

228

Th
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Figura 5.8 Përqëndrimi i aktivitetit të 40K në lëndën e parë (xeheror) dhe mbetje industriale
(skorje).

Figura 5.9 Përqëndrimi i aktivitetit të
industriale (skorje).

226

Ra në lëndën e parë (xeheror) dhe mbetje
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Figura 5.10 Përqëndrimi i aktivitetit të
industriale (skorje).

232

Th në lëndën e parë (xeheror) dhe mbetje

5.2.2 Përcaktimi i dozës efektive
Shkalla vjetore e dozës efektive në ajër nga rrezatimi i jashtëm gama në një metër lartësi
mbi tokë për shkak të pranisë së radiobërthamava natyrore në tokë llogaritet sipas
UNSCEAR (2000):
𝐸 = 0.7 × 0.2 × 8760 × [0.462 × 𝐴𝑅𝑎226 + 0.604 × 𝐴𝑇ℎ232 + 0.0417 × 𝐴𝐾40 ] × 10−6
(Ek. 5.3)
ku 𝐸 jepet në 𝑚𝑆𝑣 𝑦 −1 , dhe ARa226, ATh232 dhe AK40 janë përqendrimet e aktivitetit të 226Ra,
232
Th dhe 40K (Bq kg-1), koeficientët 0.462, 0.604 dhe 0.0417 janë përkatësisht koeficienti
i konvertimit të normës së absorbuar të dozës (nGy h-1 për Bq kg-1) dhe 0.7 (nSv nGy-1)
është faktori i konvertimit në dozën efektive të marrë nga një i rritur. Një faktor qëndrimi
të kohës në mjediset e jashtme prej 20% është konsideruar për të llogaritur shkallën vjetore
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të dozës efektive për shkak të punës pranë deponive të mbetjeve industriale. Përkatësisht
doza efektive u gjet të variojë nga 0.024 - 0.040 mSv y-1 në rastin e mbetjeve të plumbiznkut dhe 0.007 - 0.011 mSv y-1 në rastin e skorjeve të ferro-nikelit.
5.2.3 Riciklimi i sterileve dhe skorjeve
Në përputhje me Nenin 24 të Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), nivelet
referuese të përqendrimit të radioaktivitetit të radiobërthamave artificiale dhe natyrore
jepen në Shtojcën VII. Nivelet e referencës së përqendrimit të aktivitetit të radiobërthamave
natyrore janë 1 kBq kg-1 238U, 1 kBq kg-1 232Th dhe 10 kBq kg-1 40K, të cilat mund të
ripërdoren të materialeve të ngurta, riciklohen ose trajtimin e tyre si mbeturina
konvencionale. Siç kemi diskutuar më lart, ka një rritje të NORM në mbetjet industriale.
Megjithatë, përqendrimet e aktivitetit të 238U, 232Th dhe 40K në mbetjet (mbetjet industriale)
janë shumë më të vogla se nivelet e referencës. Nga ana tjetër ripërdorimi i sterileve si
lëndë e parë për nxjerrjen e Pb dhe Zn varet nga efiçenca e teknologjive të reja dhe leverdia
ekonimike, opsione të cilat janë jashtë fokusit të këtij studimi.
Në rastin e skorjeve të Fe-Ni apo edhe skorjeve të Pb-Zn, një mënyrë riciklimi është
prodhimi i polimereve të posaçëm (Alwaeli 2017; Onisei et al., 2012; Maragkos et al.,
2009; Sakkas et al., 2013). Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), niveli
i referencës që aplikohet për ekspozimin e brendshëm ndaj rrezatimit gama të emetuar nga
materialet e ndërtimit, përveç ekspozimit të jashtëm, nuk duhet të jetë më i madh se
1 𝑚𝑆𝑣 𝑦 −1. Rreziqet radiologjike që vijnë nga materialet e ndërtimit, mund të shqyrtohen
duke vlerësuar indeksin e përqendrimit të aktivitetit (Ek. 5.2). Bazuar në llogaritjen e
indeksit të përqendrimit të aktivitetit (I <1), mund të konkludojmë se mbetjet e këtyre
materialeve dhe skorjet nuk shkaktojnë tejkalimin e nivelit referencë të dozës të rrezatimit
gama, siç përcaktohet në Nenin 75 të kësaj direktive. Rrjedhimisht, materialet e ngurta
(mbetjet) mund të ripërdoren ose të riciklohen si materiale ndërtimi (nëse plotësojnë
konditat e tjera kimiko-fiziko-mekanike) pa treguar rrezik të konsiderueshëm radiologjik.
5.3 Industria e prodhimit të çimentos
5.3.1 Përqëndrimet e aktivitetit
Përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th (me devijimin standard 1σ) janë raportuar
për lëndët e para dhe llojet e ndryshme të mostrave të çimentos (Tabela 5.5). Kështu për
40
K në lëndët e para varion nga <6 Bq kg-1 (guri gëlqeror) në 133 ± 9 Bq kg-1 (mergele).
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Për 226Ra variojnë nga <2 Bq kg-1 (guri gëlqeror) deri në 105 ± 6 Bq kg-1 (opaliti) dhe për
232
Th që ndryshojnë nga <2 Bq kg-1 (gëlqeror) në 65 ± 5 Bq kg-1 (opaliti). Edhe pse
përqendrimi i aktivitetit të 226Ra dhe 232Th është relativisht i lartë në opalite, ndërsa
kontributi në klinker është shumë i ulët për shkak të faktorit të ulët të përzierjes. Në të
vërtetë kontributi kryesor në përqendrimin e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th në klinker i
atribuohet mergeleve për shkak të fraksionit të tij të lartë të përzierjes. Përqendrimi mesatar
i aktivitetit në klinker është 189 ± 15 Bq kg-1 për 40K, 21 ± 2 Bq kg-1 për 226Ra dhe 26 ± 3
Bq kg-1 për 232Th. Klinkeri është përbërësi kryesor i çimentos Portland (CEM I 52.5N) dhe
siç pritet që përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th janë respektivisht 181 ± 10
Bq kg-1, 26 ± 2 Bq kg-1 dhe 28 ± 3 Bq kg-1.
Tabela 5.5 Përqëndrimet mesatare të aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th për lëndët e para,
gjysëm-produktin dhe llojet e çimentove të prodhuara në Kosovë.
226Ra
232Th
40K
Llojet e materialeve
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
(Bq kg-1)
mergele
13 ± 3
16 ± 2
133 ± 9
gur gëlqeror
<2
<2
<6
opalit
105 ± 6
65 ± 5
50 ± 7
Materialet
pyrit
6±1
3±1
117 ± 10
e para
gips
3±1
<2
<8
hi mbetës
24 ± 3
22 ± 3
148 ± 13
hi fluturues
29 ± 2
32 ± 3
164 ± 35
Gjysëmklinker
21 ± 2
26 ± 3
189 ± 15
produkt
CEM I (52.5N)
26 ± 2
28 ± 3
181 ± 10
CEM II/B-M (P-W)
Llojet e
27 ± 2
31 ± 3
167 ± 12
(42.5R)
çimentos
CEM IV/B (P-W)
34 ± 2
41 ± 3
158 ± 15
32.5R
Përqendrimi i aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th në hirin mbetës dhe hirit fluturues është i
krahasueshëm me studimet e tjera (Hasani et al., 2014). Duke pasur parasysh se
përqendrimi i aktivitetit në hirin mbetës dhe hirin fluturues është i krahasueshëm me ato të
klinkerit, atëherë përdorimi i këtij materiali si material përbërës në prodhimin e çimentos
Portland (CEM II/BM (PW) 42.5R) dhe çimentos pozzolanike (CEM IV/B (PW) 32.5R)
pritet të ndikojë pak në përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th. Përqendrim
relativisht më i lartë i aktivitetit të 40K është gjetur për çimenton Portland (181 ± 10 Bq kg127
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) dhe më i ulët në çimenton e llojit pozzolanik (158 ± 15 Bq kg-1). Ndërsa, përqendrimi i
aktivitetit të 226Ra dhe 232Th është më i lartë në çimento të llojit pozzolanik (34 ± 2 Bq kg1
dhe 41 ± 3 Bq kg-1 respektivisht) dhe më e ulët në çimento të llojit Portland (26 ± 2 Bq
kg-1 dhe 28 ± 3 Bq kg-1). Kjo për shkak të përqendrimit të ulët të 40K në hirin fluturues dhe
atë mbetës në lidhje me klinkerin, ndërsa për 226Ra dhe 232Th është e kundërta.
Përqendrimi i aktivitetit të radiobërthamave natyrore të 40K, 226Ra dhe 232Th në lloje të
ndryshme të çimentos u gjet që ndryshojnë nga 158-181 Bq kg-1, 26-34 Bq kg-1 dhe 28-41
Bq kg-1 respektivisht. Këto përqendrime të aktivitetit janë të krahasueshme me
përqendrimet mesatare të gjetura në Evropë, respektivisht 216 Bq kg-1 për 40K, 45 Bq kg-1
për 226Ra dhe 31 Bq kg-1 për 232Th (Trevisi et al., 2012).
5.3.2 Përcaktimi i dozës efektive
Indeksi i përqendrimit të aktivitetit (I), doza e absorbuar gama në mjediset e brendshme
(Dbrenda) dhe doza efektive vjetore (E) është llogaritur për llojet e ndryshme të çimentos
(Tabela 5.6). Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), vëmendja duhet të
jetë pasi çimentoja është një material përbërës dhe vlerësimet përfundimtare duhet të
kryhen për materialet e ndërtimit, si betoni, llaçi ose suvaja. Prandaj, vlerat e I për lloje të
ndryshme të çimentos, shprehin rrezikun kryesor radiologjik për shkak të përdorimit tek
materialet e ndërtimit, ndërsa një faktor që tregon fraksionin e përzierjes duhet të merret
në konsideratë për të vlerësuar kontributin e tyre (Hasani et al., 2014). Në Tabelën 5.6
janë raportuar indekset e përqendrimit të aktivitetit I, të cilat variojnë nga 0.29 në 0.37, që
është nën nivelin e referencës prej 1, duke treguar që doza efektive vjetore është më e vogël
se 1 mSv y-1.
Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), llogaritja e dozës gama të
absorbuar duhet të marrë në konsideratë faktorë të tillë si lloji i ndërtesës, përdorimi i
materialeve të ndërtimit, dimensionet e dhomës, trashësia e materialit të ndërtimit dhe
densitetin. Markkanen (1995) paraqiti një model standard të dhomës me përmasa 4 m x 5
m x 2.8 m dhe me trashësi të mureve, dysheme dhe tavan dhe një trashësi të strukturave
prej 20 cm dhe me densitet prej 2350 kg m-3 (beton): koeficientët e konvertimit të normës
së dozës së absorbuar për 226Ra (0.92), 232Th (1.10) dhe 40K (0.08), shprehur përkatësisht
në nGy h-1 për Bq kg-1 përcaktohen nga simulimi Monte Carlo. Doza e absorbuar në
ambjete të brendshme, për shkak të rrezatimit gama të emetuara nga 226Ra, 232Th dhe 40K,
u vlerësuan duke përdorur ekuacionin,
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𝐷𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑛𝐺𝑦 ℎ−1 ) = 0.08𝐴𝐾40 + 0.92𝐴𝑅𝑎226 + 1.10𝐴𝑇ℎ232

(Ek. 5.4)

ku AK40, ARa226 dhe ATh232 janë përqendrimet e aktivitetit në Bq kg-1 për kaliumin radiumin
(ekuivalent me uraniumin në kushtet e ekuilibrit shekullor) dhe toriumin. Doza e absorbuar
në ajrin brenda dhomës u vlerësua duke zbritur dozën e jashtme të fonit natyror prej 58
nGy h-1 (UNSCEAR 2008).
Për të vlerësuar dozën efektive vjetore (E), koefiçenti i konvertimit nga doza e absorbuar
në ajër në dozën efektive të marrë nga një i rritur duhet të konsiderohet si 0.7 Sv Gy-1,
botuar në UNCREAR (2000) dhe fakti që 80% të kohës që rrimë brenda:
𝐸 (𝑚𝑆𝑣 𝑦 −1 ) = 0.7 × 0.8 × 8760 × 𝐷𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑚𝐺𝑦 ℎ−1 ) × 10−6 (Ek. 5.5)
Vlera mesatare vjetore e dozës efektive të absorbuar në ambjente të brendshme është
raportuar 0.41 mSv y-1 nga UNSCEAR (2000). Doza e absorbuar në ajrin e brendshëm
është raportuar në Tabelën 5.6 dhe variojnë nga 69 në 89 nGy h-1, duke rezultuar më e
vogël se norma botërore e dozës së botuar prej 84 nGy h-1 (UNSCEAR 2000). Vlerat
mesatare për dozën efektive vjetore variojnë nga 0.34 to 0.44 mSv y-1. Këto rezultate janë
të krahasueshme me dozën efektive vjetore mesatare botërore nga rrezatimi gama i
brendshëm prej 0.41 mSv y-1 (që korrespondon me dozën e absorbuar brenda dhomës për
orë, prej 84 nGy h-1). Kujdes duhet të bëhet për shkak se këto përfundime, e konsiderojnë
çimentoin si material ndërtimi përfundimtar në vend të materialit përbërës, prandaj
krahasimi është vetëm tregues për vlerësimin e rrezikut potencial radiologjik (Figura
5.11).
Tabela 5.6 Indeksi i përqendrimit të aktivitetit (I), shkalla e absorbimit të dozës gama në
ambiente të mbyllura (Dbrenda) dhe doza efektive vjetore (E). Pasiguritë janë llogaritur, duke
pasqyruar edhe gabimet e përqendrimeve të aktiviteteve.
I
Dbrenda
E
Lloji i materialit
(nGy h-1)
(mSv y-1)
CEM I (42.5R)
0.29
69 ± 6
0.34 ± 0.03
Çimento CEM II/A-LL (42.5 R)
0.30
72 ± 6
0.35 ± 0.03
CEM II/B-LL (32.5R)
0.37
89 ± 5
0.44 ± 0.03
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Figura 5.11 Vlerësimi i rrezikut potencial radiologjik.
5.4 Centralet me djegie linjiti për prodhimin e energjisë elektrike
5.4.1 Përqëndrimet e aktivitetit
Në Tabelën 5.7 (Hasani et al., 2014) janë treguar përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra
dhe 232Th në linjit, që variojnë midis 29 dhe 53 Bq kg-1, 7 dhe 10 Bq kg-1 dhe 4 dhe 12 Bq
kg-1, respektivisht. Përqëndrimet mesatare të aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th në linjit janë
përkatësisht 36 ± 8 Bq kg-1, 9 ± 1 Bq kg-1 dhe 9 ± 3 Bq kg-1. Përqendrimet e aktivitetit të
radiobërthamave në linjitin nga Kosova, dhe veçanërisht përqendrimi i aktivitetit të 226Ra,
janë më të ulëta në krahasim me studimet e tjera (Kisić et al., 2013; Janković et al., 2011;
Papastefanou 2010; Karangelos et al., 2004; Cevik et al., 2007; Mora et al.. 2009).
Mostrat e hirit fluturues dhe hirit mbetës tregojnë përqëndrime më të larta të aktivitetit të
40
K, 226Ra dhe 232Th në krahasim me linjitin: në hirin fluturues, përkatësisht, përqendrimet
janë 133 ± 16 Bq kg-1, 30 ± 3 Bq kg-1 dhe 30 ± 3 Bq kg-1; ndërsa në hirin mbetës,
përkatësisht, përqendrimet janë 195 ± 13 Bq kg-1, 28 ± 3 Bq kg-1 dhe 34 ± 2 Bq kg-1.
Përqendrimet e aktivitetit të radiobërthamave në hirin fluturues nga Kosova janë më të
ulëta në krahasim me studimet e tjera (Kisić et al., 2013; Janković et al., 2011;
Papastefanou 2010; Karangelos et al., 2004; Cevik et al., 2007; Mora et al.. 2009).
Përqendrimi i radiobërthamave në hi ndodh kryesisht për shkak se shumica e lëndës
karbonike në qymyr oksidohet gjatë djegies dhe radiobërthamat koncentrohen në masën e
mbetjeve. Faktori i përqendrimit të masës, d.m.th. përqendrimit të radiobërthamave për
shkak të zvogëlimit në masë për 40K, 226Ra dhe 232Th në hirin fluturues dhe hirin mbetës,
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varion nga 3 deri në 5 herë më shumë se ai i linjitit. Megjithatë, variabiliteti më i lartë në
krahasim me studimet e mëparshme në Kosovë 14 – 97 Bq kg-1 për 40K, 3 – 14 Bq kg-1 për
226
Ra dhe 2 - 19 Bq kg-1 për 232Th (Adrović et al., 1997) kërkon studime të mëtejshme për
të kontrolluar efektivisht këto mbetje në rast të deponimit dhe ripërdorimit. Këto
përqendrime masore, janë të krahasueshme me vlerat tipike të vërejtura në studime të tjera,
megjithatë, në rastin e Serbisë (Kisić et al., 2013) dhe Turqisë (Cevik et al., 2007),
përqendrimet e aktivitetit të 226Ra janë përqendruar në 8 dhe 10 herë, respektivisht.
Table 5.7 Vlerat mesatare të përqëndrimit të aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th dhe intervali
i vlerave për linjitin, hirin fluturues dhe hirin mbetës.
ID mostrës
Linjit
Hi fluturues
Hi mbetës

40K

±σ
(Bq kg-1)
36 ± 8
(29 – 53)
133 ± 16
(104 - 146)
195 ± 13
(168 - 211)

226Ra

±σ
(Bq kg-1)

232Th

±σ
(Bq kg-1)

9±1
(7 - 10)
30 ± 3
(26 - 35)
28 ± 3
(22 - 31)

9±3
(4 - 12)
30 ± 3
(27 - 34)
34 ± 2
(32 - 38)

5.4.2 Përcaktimi i dozës efektive
Shkalla e dozës së absorbuar në mjediset e jashtme nga rrezatimi gama i jashtëm (D në
nGy h-1) në 1 m mbi nivelin e tokës, për punëtorët dhe popullsinë vendase, për shkak të
pranisë së radiobërthamave në qymyrin e linjitit dhe deponitë e hirit, mund të vlerësohet
duke supozuar një deponim të njëtrajtshëm të materialit, sipas Eq. 2 (UNSCEAR 2000)
𝐷(𝑛𝐺𝑦 ℎ−1 ) = 0.0417𝐴𝐾40 + 0.462𝐴𝑅𝑎226 + 0.604𝐴𝑇ℎ232

(Ek. 5.6)

ku AK40, ARa226 dhe ATh232 janë përqendrimet e aktivitetit në Bq kg-1, për kaliumin radiumin
(ekuivalent me uraniumin në kushtet e ekuilibrit shekullor) dhe toriumin. Ky vlerësim është
një përpjekje për të parandaluar ndonjë rrezik radiologjik, duke llogaritur skenarin më të
keq të mundshëm, pra prania e punëtorëve ose e popullsisë në deponitë e linjitit dhe hirit
me dimensione hapësinore shumë më të larta se sa njeriu (domethënë praktikisht afër
dimensioneve të pafundme). Vlera mesatare e shkallës së dozës së absorbuar në mjediset e
jashtme (me pasigurinë ± 1σ) është 11 ± 1 nGy h-1 për qymyrin e linjitit, 37 ± 2 nGy h-1
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për hirin fluturues dhe 41 ± 2 nGy h-1 për hirin mbetës. Vlerat maksimale dhe minimale të
dozës së absorbuar janë gjetur në rastin e deponisë së linjitit dhe të hirit mbetës,
respektivisht 9 ± 2 dhe 45 ± 3 nGy h-1. Megjithatë, rezultatet e shkallës së dozës së
absorbuar janë më të ulëta se shkalla e dozës mesatare në ajër nga rrezatimi gama tokësor
(60 nGy h-1) e ponderuar për popullsinë (UNSCEAR 2000).
Rreziku radiologjik për punëtorët dhe popullatën që jeton në afërsi të termocentralit
vlerësohet në terma të shkallës së dozës efektive vjetore (E në mSv y-1). Vlerësimi i shkallës
së dozës efektive kryhet duke adoptuar një faktor të kohës së qëndrimit në mjediset e
jashme të barabartë me 20% dhe një faktor konvertimi prej 0.7 (Sv Gy-1), i cili llogarit
efektivitetin biologjik të shkallës së dozës në shkaktimin e dëmtimeve të indeve të njeriut
(Ek. 5.7)
𝐸 (𝑚𝑆𝑣 𝑦 −1 ) = 0.7 × 0.2 × 8760 × 𝐷𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑚𝐺𝑦 ℎ−1 ) × 10−6 (Ek. 5.7)
Shkalla e dozës efektive vjetore e llogaritur është 0.012 ± 0.001 mSv y-1, 0.050 ± 0.001
mSv y-1 dhe 0.046 ± 0.003 mSv y-1, respektivisht, në deponinë e linjitit, hirit fluturues dhe
hirit mbetës. Këto vlera zbulohen se janë më të ulëta se vlera e dozës efektive vjetore
globale prej 0.070 mSv y-1, siç raportohet nga UNSCEAR (2000). Kontributi i NORM në
ekspozimin e jashtëm të rrezatimit gama, për punëtorët dhe popullsinë lokale llogaritet të
jetë i papërfillshëm duke marrë parasysh nivelin e rekomanduar të tejkalimit të lejuar të
shkallë së dozës efektive për popullatën (1 mSv y-1).
5.4.3 Riciklimi i hirit fluturues në industrinë e prodhimit të çimentos
Hiri fluturues dhe hiri mbetës të prodhuar nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B në
Kosovë përdoren në mënyrë të përshtatshme në prodhimin e çimentos, ndërsa nuk
ekzistojnë të dhëna për aplikime të tjera. Sipas EN 197-1 (2000), hiri fluturues klasifikohet
si tipi W (natyrë gëlqerore), duke shfaqur vetitë hidraulike kur përdoret si një shtues
çimentoje. Një sistem tjetër i kodimit të materialeve shtesë të çimentos përdoret sipas
ASTM C618: 12a (2012), ku hiri fluturues i qymyrit që ekspozon vetitë hidraulike të
ngjashme klasifikohet si tipi C. Në Kosovë, afërsisht 20% e hirit të fluturimit dhe 2%
prodhuar çdo vit është ricikluar në prodhimin e çimentos. Sipas Council Directive
2013/59/EURATOM 2014, për të vlerësuar kontributin radiologjik të hirit fluturues
përdoret indeksi i përqendrimit të aktivitetit (I) (Ek. 5.2). Ky indeks, përdoret si mjet i
shqyrtimit dhe zbatohet për produktet përfundimtare; në rastin e përbërësve, në vend që të
prodhojnë materiale të ndërtimit të përbërë, rekomandohet aplikimi i faktorëve të
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përshtatshëm të ndarjes (për shembull Figura 5.11). Prandaj, duke e konsideruar betonin
si një produkt përfundimtar, ku pjesa masive e çimentos e përdorur për prodhimin e tij
është p.sh. 10%, duke supozuar përdorimin e hirit fluturues si një shtues çimentoje në një
proporcion prej 30%, faktori i ndarjes (f) i përdorur për të llogaritur kontributin radiologjik
të hirit fluturues në produktin përfundimtar të betonit është afërsisht 0.03 (Ek. 5.8)
𝐴

40𝐾
𝐼 = 𝑓 × (3000
+

𝐴226𝑅𝑎
300

+

𝐴232𝑇ℎ
200

)

(Ek. 5.8)

Indeksi mesatar i vlerësuar për beton, për shkak të përdorimit të hirit fluturues si aditivë
çimentoje, rezulton të jetë 0.01 (± 6%). Këto rezultate, tregojnë se nga pikëpamja
radiologjike, hiri fluturues dhe hiri mbetës janë materiale të përshtatshme për t'u përdorur
si aditivë çimentoje. Ky rezultat mbështet mundësinë e prodhimit të betonit “high volume
fly ash” (Ignjatović et al., 2017; Gondwal et al., 2017).

133

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 6: Konkluzione dhe Perspektiva

6

KAPITULLI 6

KONKLUZIONE DHE PERSPEKTIVA

Përmbajtja
6.1 Industria e prodhimit të plehërave kimike.................................................... 135
6.2 Industria e përpunimit të mineraleve metalike: ferro-nikel dhe plumb-zink 137
6.3 Industria e prodhimit të çimentos ................................................................. 139
6.4 Centralet me djegie linjiti për prodhimin e energjisë elektrike .................... 141
6.5 Perspektivat .................................................................................................. 143

134

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 6: Konkluzione dhe Perspektiva

6.1 Industria e prodhimit të plehërave kimike
Përqëndrimi i aktivitetit
Përqendrimet e aktivitetit të 226Ra, 228Ra/228Ac dhe 40K përcaktohen duke përdorur teknikën
e spektroskopisë gama: (1) në vend pra në vendet e depozitimit të fosfogipsit, dhe (2) më
pas në laborator. Rezultatet janë gjetur të krahasueshme me vlerat e marra nga matjet
laboratorike në laborator duke përdorur detektor HPGe. Këto rezultate konfirmojnë
rëndësinë e matjes në vend si një mjet për shqyrtimin dhe monitorimin të vendeve të
depozitave të fosfogipsit.
Përqendrimi i aktivitetit të 226Ra është relativisht i lartë me vlerat që variojnë nga 310 në
530 Bq kg-1. Përqendrimi mesatar i 226Ra (385 ± 100 Bq kg-1) është konstatuar të jetë i
krahasueshëm me studime të tjera brenda pasigurisë së raportuar: ndërsa një raport nga
konsorciumi WISUTEC në kuadër të projektit të Ndihmës Europiane tregojnë përqëndrime
650 ± 60 Bq kg-1 për 226Ra në fosfogips. Variacionet shumë të mëdha të përqendrimeve të
aktivitetit të 226Ra në mostrat e fosfogips konfirmohen edhe nga ky studim, që tregon
nevojën për një studim më të detajuar për karakterizimin radiologjik. Përqendrimet e
aktivitetit të 228Ra dhe 228Th variojnë nga <5 deri në 15 Bq kg-1 të dyja, duke treguar një
përqendrim të ulët aktiviteti në mineralin fosfat. Për më tepër, përqendrimi i aktivitetit të
40
K është gjetur të ndryshojë nga <5 në 35 Bq kg-1.
Përqendrimet e aktivitetit të 226Ra, 228Ra/228Th dhe 40K të matura në terren. Përqendrimi i
aktivitetit të 226Ra gjendet në intervalin prej 364 - 406 Bq kg-1. Përqendrimi mesatar i
aktivitetit 226Ra (382 ± 59 Bq kg-1) është konstatuar të jetë i krahasueshëm me rezultatet e
raportuara nga matja me HPGe në vlerat 385 ± 100 Bq kg-1. Përqendrimet mesatare të
aktivitetit të 228Ra/228Th të matura në vend ishin 6 ± 2 Bq kg-1, në krahasim me ato të matura
në laborator, 7 ± 4 Bq kg-1 (228Ra) dhe 10 ± 4 Bq kg-1 (228Th). Përqendrimi mesatar i
aktivitetit i 40K i matur në vend është 117 ± 38 Bq kg-1. Kjo vlerë ndryshon nga rezultatet
e arritura në laborator që tregojnë një përqendrim mesatar të aktivitetit 16 ± 10 Bq kg-1. Ky
ndryshim mund t'i atribuohet kryesisht ndotjeve sipërfaqësore me tokën përreth.
Siç pritet, në dallim nga spektrometria HPGe në laborator, spektroskopia gama në terren
siguron një matje të drejtpërdrejtë të përmbajtjes së radioaktivitetit në një pjesë të madhe
të mostrës, gjë që rezulton me variacione të vogla. Variacionet më të ulëta të përqendrimeve
të aktivitetit të 226Ra në fosfogips tregojnë avantazhin e këtij studimi, si një mjet shqyrtimi
për tju paraprirë studimeve më të hollësishme për karakterizimin radiologjik
135

E. Spahiu (2018) – Kapitulli 6: Konkluzione dhe Perspektiva

Rreziku radiologjik
Rezultatet japin një shkallë doze ambientale prej 130 nSv h-1, e cila është e krahasueshme
me të dhënat bibliografike duke marrë parasysh shkallën e dozës së fonit natyror. Niveli i
dozës së sfondit natyror raportohet të jetë 60 nSv h-1 në dy studime. Nga raporti i publikuar
nga Konsorciumi WISUTEC në kuadër të projektit të Ndihmës Europiane, shkalla e dozës
së zonës së ambientit të matur mbi lokacionin e deponimit të fosfogipsit, tregon vlerat
mesatare prej 226 nSv h-1. Rezultate të krahasueshme janë raportuar nga Hasani (2013),
ku shkalla e dozës së zonës së mjedisit është gjetur të jetë 295 nSv h-1.
Këto rezultate konfirmojnë se shkalla e dozës së ambientit për shkak të përqendrimit të
radiobërthamave në fosfogips janë më të larta se foni natyror. Sipas standardit themelor
evropian të sigurisë (Council Directive 2013/59/EURATOM 2014), kërkohet që shkalla
vjetore e dozës për shkak të proceseve industriale të mos kalojë vlerën e referencës prej 1
mSv y-1.
Prandaj duhet të ndërmerren veprime, në mënyrë që të kufizohet qasja në vendin e deponisë
me qëllim parandalimin e tejkalimit të shkallës mesatare të dozës efektive për popullsinë;
edhe pse kjo arrihet vetëm në raste ekstreme të ekspozimit për një vit të plotë. Për më tepër,
meqë zona e madhe e zënë nga deponia dhe potenciali i lartë i lidhur me lëshimin e gazit
radon, kjo mund të çojë në problematika radiologjike që duhet të zgjidhen.
Mundësitë e riciklimit
Përdorimi në materialet e ndërtimit
Për sa i përket ripërdorimit të mundshëm të këtij materiali, është studiuar edhe çështja
radiologjike në rastin e riciklimit si material ndërtimi. Rreziqet radiologjike për shkak të
përdorimit në materiale të ndërtimimit, mund të kontrollohen duke kontrolluar nëse indeksi
i përqendrimit të aktivitetit (I) mbetet nën vlerën njësi.
Vlera e gjetur I = 1.3 është më e madhe se njësia, prandaj ky material nuk është i
përshtatshëm për ripërdorimin e drejtpërdrejtë si material ndërtimi. Një ripërdorim i
kontrolluar i një materiali të tillë është i nevojshëm në rastin e materialit të përbërë me
vëmendjen që të plotësohen kriteret e mësipërme (Reijnders 2007).
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Megjithatë, materialet e ndërtimit "të posaçme" janë të nevojshme për të vlerësuar vetitë
fizike dhe kimike të këtyre materialeve.
Përdorimi në bujqësi
Për sa i përket ripërdorimit të fosfogipsit për përmirësimin dhe rehabilitimin e tokës në
bujqësi, është praktikë e zakonshme të konsiderohet si përqendrim i përshtatshëm i
aktivitetit më i ulët se 370 Bq kg-1 (Sahu et al., 2014). Në studimin tonë, përqendrimet
mesatare të aktivitetit të 226Ra janë pak më të larta se kjo vlerë reference, të cilat tregojnë
se është e nevojshme të kontrollohet vazhdimisht para çdo përdorimi, sidomos për ato
përdorime në bujqësi.
Rastet e studimit për ripërdorimin e fosfogipsit për rehabilitimin e tokës, kur përqendrimet
e aktivitetit të 226Ra janë të krahasueshme ose më të larta se vlerat e raportuara, kanë
rezultuar në një përqendrim në rritje në tokat bujqësore. Prandaj, në rastin e ripërdorimit
të fosfogipsit në bujqësi, raportet e faktorëve të transferimit të radiobërthamave në tokë,
bimë dhe njerëz duhet të vlerësohen për një ripërdorim të sigurt të këtij materiali
(Papastefanou et al., 2006).
6.2 Industria e përpunimit të mineraleve metalike: ferro-nikel dhe plumb-zink
Përqëndrimi i aktivitetit
Pb-Zn
Përqendrimi mesatar i aktivitetit të 40K në mineralin (xeherorin) e Pb-Zn është 123 ± 9 Bq
kg-1, që tregon një varfërim të qartë në koncentratet e Pb dhe Zn, respektivisht 13 ± 1 Bq
kg-1 dhe 15 ± 2 Bq kg-1 (Figura 5.4). Kjo tregon se kaliumi është i pranishëm në përmbajtje
më të vogël tek mineralet e Pb-Zn përbërëse të xeherorit. Si pasojë e zvogëlimit në masë
mbetjet shfaqin një përqendrim më të lartë të 40K, konkretisht nga 202 ± 12 Bq kg-1 në 343
± 22 Bq kg-1, në Artanë dhe Kishnicë. Përqëndrimi mesatar i aktivitetit të 226Ra dhe 232Th
(228Ra dhe 228Th) në mineralin (xeherorin) e Pb-Zn është 9 ± 1 Bq kg-1 dhe 6 ± 1 Bq kg-1.
Përqëndrimet mesatare të aktivitetit të 226Ra në koncentratet e Pb dhe Zn janë respektivisht
8 ± 1 Bq kg-1 dhe 5 ± 1 Bq kg-1, ndërsa përqendrimet mesatare të aktivitetit të 232Th janë
respektivisht 7 ± 1 Bq kg-1 dhe 4 ± 1 Bq kg-1.
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Këto vlera tregojnë për 226Ra dhe 232Th një përqendrim aktiviteti të krahasueshëm në
koncentratin Pb dhe një varfërim të lehtë në koncentratin e Zn. Mbetjet shfaqin përqendrim
më të lartë të 226Ra dhe 232Th respektivisht, 18 ± 1 Bq kg-1 dhe 10 ± 5 Bq kg-1.
Kjo mund të jetë ose për shkak të afinitetit të 226Ra dhe 232Th me Pb ose për shkak të ndarjes
në procesin ciklik të flotacionit.
Fe-Ni
Përqendrimi mesatar i aktivitetit të 40K në xeherorin e Fe-Ni është 4 ± 2 Bq kg-1, që tregon
një rritje të qartë në skorjet e marra nga furra elektrike dhe konvertitori, respektivisht 19 ±
4 Bq kg-1 dhe 12 ± 3 Bq kg-1. Përqendrimi mesatar i aktivitetit të 226Ra dhe 232Th (228Ra dhe
228
Th) në mineralin e Fe-Ni është gjetur të jetë, 8 ± 1 Bq kg-1 dhe 2 ± 1 Bq kg-1. Mbetjet e
konvertitorit kanë një përqendrim të 226Ra lehtësisht më të lartë të aktivitetit të lidhje me
mbetjet e furrës elektrike respektivisht me 8 ± 2 Bq kg-1 dhe 7 ± 1 Bq kg-1.
Sidoqoftë, përqendrimi i aktivitetit të 226Ra në mbetjet e skorjeve është i krahasueshëm me
përqendrimin e aktivitetit të mineraleve. Ndërsa, përqendrimi i aktivitetit të 232Th është
përgjithësisht më i lartë në skorje, respektivisht 5 ± 1 Bq kg-1 për mbetjet e furrës elektrike
dhe të konvertitorit. Kjo evidencë mund të jetë e lidhur me vetitë refraktare të toriumit.
Rreziku radiologjik
Shkalla vjetore e dozës efektive në ajër nga rrezatimi i jashtëm gama në një metër lartësi
mbi tokë për shkak të pranisë së radiobërthamava natyrore në tokë është llogaritur sipas
UNSCEAR (2000).
Doza efektive u gjet të variojë nga: 0.024 - 0.040 mSv y-1 në rastin e mbetjeve të Pb-Zn
dhe 0.007 - 0.011 mSv y-1 në rastin e skorjeve të Fe-Ni, duke treguar që doza efektive
vjetore është më e vogël se 1 mSv y-1.
Mundësitë e riciklimit
Nivelet e referencës së përqendrimit të aktivitetit të radiobërthamave natyrore janë 1 kBq
kg-1 238U, 1 kBq kg-1 232Th dhe 10 kBq kg-1 40K, kështu që materialet në studim mund të
vlerësohen nëse do të ripërdoren në materiale të ngurta, riciklohen ose trajtimin e tyre si
mbeturina konvencionale. Megjithatë, përqendrimet e aktivitetit të 238U, 232Th dhe 40K në
mbetjet (mbetjet industriale) janë shumë më të vogla se nivelet e referencës.
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Nga ana tjetër ripërdorimi i sterileve si lëndë e parë për nxjerrjen e Pb dhe Zn varet nga
efiçenca e teknologjive të reja dhe leverdia ekonimike, opsione të cilat janë jashtë fokusit
të këtij studimi.
Në rastin e skorjeve të Fe-Ni apo edhe skorjeve të Pb-Zn një mënyrë riciklimi është
prodhimi i polimereve të posaçëm (Alwaeli 2017; Onisei et al., 2012; Maragkos et al.,
2009; Sakkas et al., 2013). Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM (2014), niveli
i referencës që aplikohet për ekspozimin e brendshëm ndaj rrezatimit gama të emetuar nga
materialet e ndërtimit, përveç ekspozimit të jashtëm, nuk duhet të jetë më i madh se
1 𝑚𝑆𝑣 𝑦 −1.
Rreziqet radiologjike që vijnë nga materialet e ndërtimit, mund të shqyrtohen duke
vlerësuar indeksin e përqendrimit të aktivitetit. Bazuar në llogaritjen e indeksit të
përqendrimit të aktivitetit (I <1), mund të konkludojmë se mbetjet e këtyre materialeve dhe
skorjet, nuk shkaktojnë tejkalimin e nivelit referencë të dozës të rrezatimit gama, siç
përcaktohet në Nenin 75 të kësaj direktive. Rrjedhimisht, materialet e ngurta (mbetjet)
mund të ripërdoren ose të riciklohen si materiale ndërtimi (nëse plotësojnë konditat e tjera
kimiko-fiziko-mekanike) pa treguar rrezik të konsiderueshëm radiologjik.
6.3 Industria e prodhimit të çimentos
Përqëndrimi i aktivitetit
Përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th janë raportuar për lëndët e para.
Për 40K në lëndët e para varion nga <6 Bq kg-1 (guri gëlqeror) në 133 ± 9 Bq kg-1 (mergele).
Për 226Ra variojnë nga <2 Bq kg-1 (guri gëlqeror) deri në 105 ± 6 Bq kg-1 (opaliti) dhe
Për 232Th që ndryshojnë nga <2 Bq kg-1 (gëlqeror) në 65 ± 5 Bq kg-1 (opaliti).
Përqendrimi mesatar i aktivitetit në klinker është:
189 ± 15 Bq kg-1 për 40K, 21 ± 2 Bq kg-1 për 226Ra dhe 26 ± 3 Bq kg-1 për 232Th.
Klinkeri është përbërësi kryesor i çimentos Portland (CEM I 52.5N) dhe siç pritet që
përqendrimet e aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th janë të respektivisht 181 ± 10 Bq kg-1, 26
± 2 Bq kg-1 dhe 28 ± 3 Bq kg-1. Kontributi kryesor në përqendrimin e aktivitetit të 40K,
226
Ra dhe 232Th në klinker i atribuohet mergeleve për shkak të fraksionit të tij të lartë të
përzierjes
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Përqendrimi i aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th në hirin mbetës dhe hirit fluturues është
i krahasueshëm me ato të klinkerit, atëherë përdorimi i këtij materiali si material përbërës
në prodhimin e çimentos Portland (CEM II/BM (PW) 42.5R) dhe çimentos pozzolanike
(CEM IV/B (PW) 32.5R), pritet të ndikojë pak në përqendrimet e aktivitetit të këtyre
radiobërthamave.
Përqendrimi mesatar i aktivitetit të radiobërthamave natyrore të 40K, 226Ra dhe 232Th në tre
lloje të ndryshme të çimentos u gjet që ndryshojnë nga: 158-181 Bq kg-1, 26-34 Bq kg-1
dhe 28-41 Bq kg-1 respektivisht.
Këto përqendrime të aktivitetit janë të krahasueshme me përqendrimet mesatare të gjetura
në Evropë, respektivisht 216 Bq kg-1 për 40K, 45 Bq kg-1 për 226Ra dhe 31 Bq kg-1 për 232Th
(Trevisi et al., 2012).
Lëndët e para kanë përqendrime të aktivitetit të ndryshueshëm me përqendrime të larta, të
gjetura në përbërës të vegjël (<1%), që japin një kontribut relativisht të ulët në
radioaktivitetin natyror të çimentos. Kontributi më i madh vjen, megjithatë nga argjilat
gëlqerore, për shkak të fraksionit të madh të përdorur dhe të humbjes së lartë gjatë djegies.
Prandaj edhe përqendrimi i aktivitetit është relativisht i ulët, procesi zvogëlon masën rreth
40%, duke rezultuar në një rritje afërsisht dy herë të përqendrimit të aktivitetit në produktin
përfundimtar. Përqendrimi i aktivitetit në klinker është i krahasueshëm me hirin fluturues
dhe hirin mbetës që ka kontribut të parëndësishëm në përqendrimin e aktivitetit natyror në
çimento. Këto rezultate mund të japin aplikime të ndryshme të hirit fluturues në ndërtim,
nga zëvendësimi i vëllimit të lartë të çimentos (për shkak të përbërjeve të ngjashme kimike)
deri në zëvendësimin e gurit të imët për prodhimin e betonit.
Rreziku radiologjik
Doza e absorbuar në ajrin e brendshëm variojnë për tre lloje të ndryshme të çimentos nga:
69 në 89 nGy h-1 duke rezultuar më e vogël se norma botërore e dozës së prej 84 nGy h-1
(UNSCEAR 2000).
Vlerat mesatare për dozën efektive vjetore variojnë nga: 0.34 - 0.44 mSv y-1.
Këto rezultate, janë të krahasueshme me dozën efektive vjetore mesatare botërore nga
rrezatimi gama i brendshëm prej 0.41 mSv y-1 (që korrespondon me dozën e absorbuar
brenda dhomës për orë, prej 84 nGy h-1).
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Kujdes duhet të bëhet për shkak se këto përfundime, e konsiderojnë çimentoin si material
ndërtimi përfundimtar në vend të materialit përbërës, prandaj krahasimi është vetëm
tregues për vlerësimin e rrezikut potencial radiologjik.
Mundësitë e riciklimit
Vlerat e indeksit të përqëndrimit të aktivitetit I, për lloje të ndryshme të çimentos shprehin
rrezikun kryesor radiologjik për shkak të përdorimit tek materialet e ndërtimit, ndërsa një
faktor që tregon fraksionin e përzierjes duhet të merret në konsideratë për të vlerësuar
kontributin e tyre (Hasani et al., 2014). Vlerat e I, të cilat variojnë nga: 0.29 në 0.37, që
është nën nivelin e referencës prej 1, duke treguar që doza efektive vjetore është më e vogël
se 1 mSv y-1.
6.4 Centralet me djegie linjiti për prodhimin e energjisë elektrike
Përqëndrimi i aktivitetit
Përqindjet mesatare të aktivitetit të 40K, 226Ra dhe 232Th në linjit janë: 36 ± 8 Bq kg-1, 9 ±
1 Bq kg-1 dhe 9 ± 3 Bq kg-1. Përqendrimet e aktivitetit të radiobërthamave në linjitin nga
Kosova, dhe veçanërisht përqendrimi i aktivitetit të 226Ra, janë më të ulëta në krahasim me
studimet e tjera.
Mostrat e hirit fluturues dhe hirit mbetës tregojnë përqendrime më të larta të aktivitetit të
40
K, 226Ra dhe 232Th në krahasim me linjitin në: hirin fluturues, përqendrimet janë: 133 ±
16 Bq kg-1, 30 ± 3 Bq kg-1 dhe 30 ± 3 Bq kg-1; hirin mbetës, përqendrimet janë: 195 ± 13
Bq kg-1, 28 ± 3 Bq kg-1 dhe 34 ± 2 Bq kg-1. Përqendrimet e aktivitetit të radiobërthamave
në hirin fluturues nga Kosova, janë më të ulëta në krahasim me studimet e tjera.
Megjithatë, variabiliteti më i lartë në krahasim me studimet e mëparshme në Kosovë 14 –
97 Bq kg-1 për 40K, 3 – 14 Bq kg-1 për 226Ra dhe 2 - 19 Bq kg-1 për 232Th kërkon studime të
mëtejshme për të kontrolluar efektivisht këto mbetje në rast të deponimit dhe ripërdorimit.
Këto përqendrime janë të krahasueshme me vlerat tipike të vërejtura në studime të tjera.
Përqendrimi i radiobërthamave në hi ndodh kryesisht për shkak se shumica e lëndës
karbonike në qymyr oksidohet gjatë djegies dhe radiobërthamat koncentrohen në masën e
mbetjeve.
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Radiobërthamat natyrore 40K, 226Ra dhe 232Th gjenden në përqëndrime 3 deri në 5 herë më
të mëdha në mostrat e hirit fluturues dhe hirit mbetës pas djegies sesa anë ato të linjitit.
Këta faktorë koncentrimi, janë tipikë të studimeve të tjera me një shpërndarje maksimale
prej 1 deri në 7 dhe në rastin e 226Ra, ku faktori i përqendrimit mund të arrijë vlerat deri në
8-10 herë.
Rreziku radiologjik
Shkalla e dozës së absorbuar (vlerat mesatare) në mjediset e jashtme nga rrezatimi gama i
jashtëm (D në nGy h-1) në 1 m mbi nivelin e tokës, për punëtorët dhe popullsinë vendase,
për shkak të pranisë së radiobërthamave në qymyrin e linjitit dhe deponitë e hirit janë:
11 ± 1 nGy h-1 për qymyrin e linjitit,
37 ± 2 nGy h-1 për hirin fluturues dhe
41 ± 2 nGy h-1 për hirin mbetës.
Megjithatë, rezultatet e shkallës së dozës së absorbuar janë më të ulëta se shkalle e dozës
mesatare në ajër nga rrezatimi gama tokësor (60 nGy h-1) e ponderuar për popullsinë
(UNSCEAR 2000).
Rreziku radiologjik për punëtorët dhe popullatë që jeton në afërsi të termocentralit
vlerësohet në terma të shkallës së dozës efektive vjetore.
Shkalla e dozës efektive vjetore e llogaritur është:
0.012 ± 0.001 mSv y-1, në deponitë e linjitit
0.050 ± 0.001 mSv y-1, hirit fluturues dhe
0.046 ± 0.003 mSv y-1, dhe hirit mbetës.
Këto vlera duken se janë më të ulëta se vlera e dozës efektive vjetore globale prej 0.070
mSv y-1, siç raportohet nga UNSCEAR (2000).
Kontributi i NORM në ekspozimin e jashtëm të rrezatimit gama për punëtorët dhe
popullsinë lokale llogaritet të jetë i papërfillshëm duke marrë parasysh nivelin e
rekomanduar të tejkalimit të lejuar të shkallë së dozës efektive për popullatën (1 mSv y-1).
Mundësitë e riciklimit
Hiri fluturues dhe hiri mbetës, të prodhuar nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B në
Kosovë përdoren në mënyrë të përshtatshme në prodhimin e çimentos, ndërsa nuk
ekzistojnë të dhëna për aplikime të tjera.
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Në Kosovë, afërsisht 20% e hirit të fluturimit dhe 2% e prodhuar çdo vit është ricikluar në
prodhimin e çimentos. Sipas Council Directive 2013/59/EURATOM 2014, për të
vlerësuar kontributin radiologjik të hirit fluturues përdoret indeksi i përqendrimit të
aktivitetit (I). Ky indeks përdoret si mjet i shqyrtimit dhe zbatohet për produktet
përfundimtare psh betonit. Indeksi mesatar i vlerësuar për beton, për shkak të përdorimit
të hirit fluturues si aditivë çimentoje, rezulton të jetë, 0.01 (± 6%).
Këto rezultate tregojnë se nga pikëpamja radiologjike, hiri fluturues dhe hiri mbetës janë
materiale të përshtatshme për t'u përdorur si aditivë çimentoje. Ky rezultat mbështet
mundësinë e prodhimit të betonit “high volume fly ash” (Ignjatović et al., 2017; Gondwal
et al., 2017).
6.5 Perspektivat
Ne rekomandojmë, që ky studim të zgjerohet gjatë një studimi më të hollësishëm në
sektorët industrial të Republikës së Kosovës.
Ne rekomandojmë, që ky studim të zgjerohet në të gjithë sektorët e tjerë industrial të
Republikës së Kosovës dhe gjithashtu në Republikën e Shqipërisë.
Në veçanti, prioritet duhet tek industria e shkrirjes së kallajit, plumbit dhe bakërit si dhe pë
ujërat nëntokësore tek impiantet e filtrimit.
Kur mbetjet industriale konsiderohen për përdorim në materialet e ndërtimit, duhet të
vlerësohen shumë faktorë, që përfshijnë ekspertë nga shumë fusha të ndryshme të
inxhinierisë mekanike, ndërtimit, kimisë, shkencave të mjedisit, radioaktivitetit natyror,
ekonomisë, etj.
Një fokus i rëndësishëm është nxitja e zhvillimit të materialeve të ndërtimit të përshtatura
duke përdorur mbetjet industriale si një mundësi për të zvogëluar sasinë e mbetjeve sa më
shumë të jetë e mundur.
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